


Enerji,  
bir ülkenin  

ekonomik ve sosyal gelişiminin, 
en temel ve sürükleyici 

gereksinimlerinden biridir. 
Enerji güvenliği,  

ekonomik güvenliğin ve  
ulusal güvenliğin  

yaşamsal unsurlarındandır. 



Enerji Politikası  
Çok Boyutlu ve Bütünleşik (Entegre) 

Yaklaşım Gerektirir 
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Ulaştırma 
Politikası 
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Tarım 
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Politikası 
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Politikası 
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Politikası 

Güvenlik 
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Hazırlayan: Necdet Pamir, 2010 
Diğer 



Enerji Politikası: Temel Çerçeve 

 Enerji politikasının; dış politika, güvenlik 
politikası, sanayi ve tarım politikaları, 
ulaştırma politikası, ekonomi politikası, eğitim 
politikası ve çevre politikasıyla bir arada 
(entegre/bütünleşik) biçimde planlanması 
gerekir. 

 Ülkenin enerji kaynakları potansiyeli 
doğru belirlenmeli; yerli ve temiz 
kaynaklar en uygun oranda kullanılmalı,                 
ithalatın zorunlu olduğu durumda ise, 
mutlaka kaynak ve güzergah çeşitliliği 
sağlanmalıdır. 

 Özellikle elektrik alt sektöründe 
planlama; olmazsa olmaz bir 
gerekliliktir. 

 



Enerji Politikası: Temel Çerçeve 

 Talep tahminlerinin; nüfus artışı, 
ekonomik büyüme, sanayileşme, 
kırsaldan kente göç, yakıt fiyatlarının 
olası seyri, enerji politikaları (vergiler, 

teşvikler, vb.) gibi çeşitli parametreleri 
dikkate alarak; gerçekçi ve bilimsel 
temelde yapılması gerekir. 

 Özellikle büyük oranda ithalata bağımlı 
olduğumuz doğal gazda, anlaşmalardaki 
“al ya da öde” hükümleri, tahminlerde 
sapma olması halinde, ekonominin 
üzerinde önemli yük oluşturmaktadır.  

 



Türkiye Gaz Talep “Tahminleri” 
(milyar metreküp/yıl) 

(BOTAŞ/ETKB) 

2010 2020 

1990 sonları 55 84 

2002 sonrası 40 44 

Bugün 44 66 

2010 yılı tüketimi: ~ 37 milyar metreküp 

“Sapma”: 18 milyar metreküp 





Dünya Birincil Enerji Tüketimi 
Kaynaklar Bazında (%), 2011 sonu 

Nükleer

% 4.9 

Hidro

% 6.4

Gaz

 % 23.7

Petrol

% 33.1

Kömür

 % 30.3 

Diğer 

yenilenebilirler 

% 1.6

Kaynak: BP Statistical World Review of Energy, Haziran 2012 

3 Fosil yakıt: 
% 87.1 

Tüketim:~ 
12,3 milyar ton 
petrol eşdeğeri 

Petrol+Gaz: 
% 56.8 



Son yıllarda öne çıkan  
başlıca alternatif yakıtlar 

 Bioyakıtlar 

 Gazdan sıvı eldesi (Gas-to-Liquids) 
– Süper temiz fuel-oil, LPG, nafta 

 Kömürden sıvı yakıt eldesi (CTL)   

 Hidrojen 

 Yakıt hücresi 

 Kil/kaya gazı (Shale gas) 

Kaynak: WEO 2008, IEA; NP 



Dünya Üretilebilir Petrol Rezervleri, 2011 sonu  
(milyar varil) 

 

Asya Pasifik 
41.3 

Orta Doğu 
795 

Avrupa Birliği 
6.7 

 

Afrika 
132.4 G. & O. 

Amerika 
325.4 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2012 

BDT 
126.9 

Kanada petrollü kumları: 
169.2 milyar varil 

K. Amerika 
217.5 

OPEC: 1196.3 
OECD:   234.7  

Dünya Üretilebilir Petrol Rezervi:1,652.6 milyar varil (*) 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 54.2 yıl (R/Ü) 

(*) Kanada petrollü kumlarıyla (169.2 milyar varil) birlikte 

72.4 % 

% 13.2 

% 19.7 

% 8 
% 48.1 

% 2.5 

% 7.7 

% 0,4 

ABD: 30.9 
% 1.9 Libya: 47.1 

% 2.9 

14.2 % RF: 88.2 
  % 5.3 



Farklı Petrol Kaynakları 
Farklı Maliyetler, Toplam Rezerv Değerleri 

Orta Doğu, 
Kuzey Afrika 

Kaynak: World Energy Outlook 2008, IEA 

Üretim Maliyetleri 
Dolar/varil, 2008 

Üretilmiş 

Diğer konvansiyonel 

Derin, 
Çok Derin  
Denizler 

Kuzey 
Kutbu 

Petrollü 
Killer 

Gazdan 
Sıvı Yakıt 

Kömürden 
Sıvı Yakıt 

Ağır petrol, 
Bitüm 

İkincil 
Üretim 

Rezervler (milyar varil) 



Dünya (Petrol) Arama+Üretim Maliyetleri 

($/varil) 
K. Denizi 

9.85 

Meksika Körfezi 

9.0 

Alaska 

8.0 

Latin Amerika 

(Mek., Ven., Brez. hariç) 

5.52 

Meksika 

9.5 

Rusya B.field 

6.0 

Kazakistan 

6.0 

Ġran 

5.0 

Irak 

2.5 

Cezayir 

7.5 

Angola 

11.5 

Nijerya 

11.0 

Kanada P. Kum 

8.41(?) 

Endonezya 

10.5 

S. Arabistan 

4.0 

Batı Kanada  

Konvns:  9.0 

Doğu Kanada  

10.0 

Kaynak: CERA, 2008 

Brezilya 

8.50 
Venezuella 

4.23 
(ağır petrol hariç) 

9.0 (ağır petrol) 

Çin (kara) 

8.90 

Çin (Deniz) 

11.80 

Arama, geliştirme,üretim maliyetleri dahil; 

Vergi, devlet hakkı, diğer devlet payları hariç 
Not: Bu değerler, göreceli alınmalıdır. Mutlak değerler, farklı kaynaklarda, ciddi değişiklik gösterebilir 

Rusya G.field 

16.0 

Libya 

6.5 

23 



Dünya Üretilebilir Gaz Rezervleri, 2011 sonu  
(trilyon metre küp); (Konvansiyonel rezervler) 

Asya Pasifik 
16.8 

Orta Doğu 
80 trilyon m3 

Avrupa Birliği 
1.8 

 

Afrika 
14.5 G. & O. 

Amerika 
7.6 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2012) 

BDT 
74.7 

K. Amerika 

10.8 

Dünya Üretilebilir Gaz Rezervleri: 208.4 trilyon metre küp 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 63.6 yıl (Ü/R) 
Rusya ve İran rezervleri toplamı: % 37.3 

% 35.8 

% 38.4 

Rusya: 44.6  
% 21.4  

% 3.6  

% 5.2  

% 7.0 

% 8 

% 0.9 

OECD:   18.7 
% 9 

İran: 29.6 
% 15.9 

Türkmenistan: 24.3  
% 11.7  

Katar: 25 
% 12 



Dünya Üretilebilir Kömür Rezervleri, 2011 sonu,  
(milyar ton) 

 

Asya Pasifik 
266 

O. Doğu 
1.2 

AB: 56 
 

Afrika 
32 

G. & O. 
Amerika 

12.5 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2012 

BDT 
228 

K. Amerika 
245 

 

OECD:    379 
              44 %  

Dünya İspatlanmış Kömür Rezervleri: 861 milyar ton 
(İspatlanmış) Rezervlerin Ömrü: 112 yıl (R/Ü) 

3.7 %  

% 30.9 % 

26.5% 

Çin 
114.5 

13.3 % 

28.5 % 

ABD 
237 

27.6 % 

1.5 % 

0.1 % 

Rusya 
157 

 18.2 % 
 

Hindistan 
61 

7.0 % 

6.5 % 



Başlıca Güçlerin  
Enerji Tüketim Profilleri (2011) 

ABD 
Petrol: 36.7 % 

Gaz: 27.6 % 

Kömür: 22.1 % 

Nükleer: 8.3 % 

Hidro: 3.3 % 

AB 
Petrol: 38.2 % 

Gaz: 23.8 % 

Kömür: 16.9 % 

Nükleer: 12.1 % 

Hidro: 4.1 % 

DY: 4.8 % 

 

Çin 
Petrol: 17.7 % 

Gaz: 4.5 % 

Kömür: 70.4 % 

Nükleer: 0.7 % 

Hidro: 6.0 % 

Hindistan 
Petrol: 29.0 % 

Gaz: 9.8 % 

Kömür: 52.9 % 

Nükleer: 0.1 % 

Hidro: 5.3 % 

 
 

 

 

 

 

Kaynak: BP, June 2012 DY: Diğer yenilenebilirler 



Dünya Enerji Görünümü 2012 

Basına yapılan sunum 
12 Kasım 2012, Londra 



Bölgelere Göre Nüfus Artış Oranı Tahminleri 
Nüfus Artış Oranı Nüfus (milyon) Kentleşme Oranı 



Bölgesel Bazda (Reel) GSH Artışı Tahminleri 
Bileşik Ortalama Yıllık Büyüme Oranı 

Çin 
Hindistan 



Enerji piyasalarını,  
yükselen ekonomiler sürüklüyor 

Küresel enerji talebinin yüzdesi  

Çin 

Hindistan 

Orta Doğu 

Diğer OECD dışı 

Küresel enerji talebi 2035’e kadar üçte bir oranında artıyor  

Çin, Hindistan ve O. Doğu‟da, çok hızlı artan yaşam standartlarına 
paralel olarak, artış oranları çok daha yüksek 

Çin 

OECD 

Hind. 



Doğal gaz ve yenilenebilir kaynakların 
önemi/payı daha da artıyor 

Yeni Politikalar Senaryosu‟nda Kaynakların Payları (%) 
 

Gaz 

Petrol 

Diğer Yenilenebilir 

Nükleer 

Biyoyakıt, atık 

Kömür 

Hidro 

2010 – 2035 arasında enerji talebi % 35 artıyor.  
Petrol en çok kullanılan yakıt konumunu sürdürürken, mutlak değer olarak en çok artış 

gazda. Yenilenebilirler elektrik üretiminde paylarını hızla arttırıyor (%20’den %30’a). 

2010 

% 32.3 

%27.3 

%21.5 

%10.0 

%5.6 
%2.3 

%10.9 (Biyoyakıt) 
%6.6 (Nükleer) 

%2.8 (Hidro) 
%4.1 (Diğer 
Yenilenebilirler) 

%23.9 (D. Gaz) 
%24.5 (Kömür) 

%27.1 (Petrol) 

2035 



3 Farklı Senaryo’ya Göre 
Dünya Birincil Enerji Tüketimi 

Kaynak: IEA, WEO 2012, 12 Kasım 2012 

Mevcut Politikalar 

Yeni Politikalar 

450 Senaryosu 

Milyon ton petrol eşdeğeri 



Orta Doğu petrolü Asya‟ya: Yeni İpek Yolu 

Orta Doğu petrol ihracatının varış noktaları 

Çin 

2035’de O. Doğu petrolünün yaklaşık % 90’ı Asya’ya ihraç edilecek;  
K. Amerika’nın net ihracatçı konumuna yükselmesi, ticaretin doğuya 

daha da yüksek oranda kaymasına neden olacak 

ABD Avrupa Hindistan Japon-Kore 

Milyon 

varil/gün 



Küresel petrol arzının liderliği Irak‟ta 
olacak 

2011 – 2035 Petrol Üretim Artışı 

Irak 
% 45 Diğer OPEC 

% 42 

Irak, 2035‟e kadarki petrol üretim artışının % 45‟ini karşılayacak;  
2030‟lardan itibaren Rusya‟yı geçip, 2. en büyük ihracatçı olacak. 



Doğal gaz: Küresel bir piyasaya doğru 

Başlıca küresel ticaret güzergahları, 2035 

Artan konvansiyonel olmayan gaz ve LNG arzı, ticari akışların 

çeşitlendirilmesine neden olacak. Bu da konvansiyonel gaz tedarikçileri 

ile petrole bağlı fiyatlandırma sistemi  üzerinde baskı  oluşturacak 



Petrol ve gaz ithalat bağımlılığında 
farklı eğilimler 

Başlıca ülkelerde net petrol ve gaz ithalat bağımlılığı (%) 

Birçok ülkenin petrol ve gaz ithalat bağımlılığı artarken,  
ABD bu akıntının tersine “yüzüyor” 

Gaz  
ithalatı 

Gaz  
ihracatı 

Petrol 
ithalatı 

ABD Hindistan 

Avrupa Birliği 

Japonya 

Çin 



Elektrik üretiminde ağırlık, yükselen 
ekonomilere 

Elektrik üretiminde (kaynak bazında) artış, 2010 - 2035 

Yükselen ekonomilerin elektrik talepleri,  
küresel enerji talebinde % 70 artışa neden oluyor.  

Bu artışın yarısı, yenilenebilir kaynaklarla karşılanıyor. 

Gaz  Nükleer Kömür 

ABD 

Hindistan 

Avrupa Birliği 

Japonya 

Çin 

Yenilenebilirler 

Yenilenebilirler Nükleer Gaz Kömür 



Yenilenebilirlerin sağladığı çok yönlü 
faydaların maliyeti var 

Yenilenebilirlere sübvansiyon (destek) 

2011’de yenilenebilirlere destek 88 milyar $. 
2035’e kadar gereken 4.8 trilyon $ ya mevcut projelere şimdiden taahhüt edildi 

ya da 2020 hedeflerini gerçekleştirmek için taahhüt edilmesi gerekli. 

  

Biyoyakıtlar 

Milyar $ 

Biyoyakıt 
Kömür 

Elektrik 

Mevcut 
kapasite 

Elektrik; 
mevcut kapasite 

Elektrik; 
2012 - 2035 



Elektrik fiyatlarında büyük farklılıklar 

KONUTLARA ortalama elektrik fiyatı, 2035 

Elektrik fiyatları, Avrupa ve Japonya’da  
Çin ve ABD’ye göre çok daha yüksek oranda olmak üzere artacak. 

  

Avrupa Birliği 

Cents/kWs 

Kömür 

Çin ABD Japonya 

2011 
OECD 

ortalaması 

2011 
OECD-dışı 
ortalaması 

Türkiye:  
17 cent/kws 



Artan su kısıtları, enerji üretiminde su 
gereksinimini daha yakıcı hale getiriyor 

Enerji sektörünün su gereksinimi giderek artacak.  
Bu da enerji projelerinin yapılabilirliğinde, suyu, artan önemde bir kriter 

haline getirecek. 

Elektrik 
Kömür 

Küresel su kullanımı Enerji için su 

Nükleer 

Diğer 

Biyoyakıtlar 

Fosil yakıtlar 

Enerji 



Enerji verimliliği: Muazzam bir fırsat 
hala değerlendirilemiyor 

2035 yılında bile, enerji verimliliğinde ekonomik olarak 
yapılabilir iyileştirmenin, üçte ikisi yapılamamış olacak  

Elektrik 
Üretimi 

Yeni Politikalar Senaryosu’nda sektörel bazda sağlanan  
enerji verimliliği potansiyeli  

Sanayi 

Gerçekleşen enerji 
verimliliği 
potansiyeli 

Gerçekleştirilemeyen 
enerji verimliliği 

potansiyeli 

Ulaştırma Binalar 



“Verimli Dünya” Senaryosu: 
Daha verimli bir dünya için  tasarı 

Ekonomik olarak yapılabilir enerji verimliliği hedefleri, 2035’e kadar 
olan enerji talep artışını yarı yarıya azaltabilir. Petrol talebinde 

Rusya ve Norveç’in mevcut üretimleri kadar tasarruf sağlanabilir. 

Verimli 
Dünya Senaryosu 

Toplam birincil enerji üretimi Gerçekleşen enerji 
verimliliği 
potansiyeli 

Kömür 

Yeni Politikalar 
Senaryosu 

Petrol 

Gaz 

Diğer 

mtpe 

mtpe 

mv/g 

Mr m3 

2035’e azalma 

milyon ton 
petrol eşdeğeri 



Enerji verimliliği,  
ekonomik kazanç sağlıyor 

Ekonomik olarak gerçekleştirilebilir enerji verimliliği hedefleri, 
2035’e kadar olan enerji talep artışını yarı yarıya azaltabilir.  
Petrol talebinde, Rusya ve Norveç’in mevcut üretimleri kadar 

tasarruf sağlanabilir. 

Yeni 
Politikalar 

Senaryosu’na 
göre ek 
harcama 

2010’a kıyasla 2035’de enerji harcaması 

Japonya Çin Avrupa 

Birliği 

Verimli Dünya 
Senaryosu 

Hindistan ABD 

 

Trilyon $ 

Fazladan 
harcama 



 Politika belirleyiciler; enerji-çevre-ekonomik 
hedefleri uzlaştırmak için gereken kritik 
kararları almakta zorlanıyorlar 

 Değişen enerji üretimi ve tüketim bakış 
açıları, ekonomik ve jeopolitik dengeleri 
yeniden tanımlayabilir 

 Irak, küresel enerji piyasaları için belirleyici 
rol oynayabilir 

 İklim değişikliği konusu, enerji politikası 
radarlarından uzaklaştıkça, karbon 
kilitlenmesi (lock - in) daha da yakınlaşıyor 
ve tedbir almamanın bedeli yükseliyor 

 Enerji verimliliğinin vaat ettiği kazanımlar, 
erişilebilir ve daha güvenli ve sürdürülebilir 
enerji sistemi için  yaşamsal değerde… 



 Bazı ülkelerde petrol ve gaz üretimi yeniden diriliyor (Irak)  

 Bazı ülkeler nükleerden uzaklaşıyor 

 Enerji politikalarında enerji verimliliğine artan yoğunluk 

 Doğal gaz fiyatlarındaki farklılık, Avrupa‟yı (ABD‟nin 5 katı)                  
ve Asya‟yı (8 katı) olumsuz etkiliyor  

 2011‟de enerji sübvansiyonları % 30 artarak 523 milyar $ oldu (özellikle 
Orta Doğu-Afrika ) 

 Yenilenebilir enerji endüstrisi zorlanırken, CO2 salımları rekor seviyede 

 Uluslar arası çabalara karşın, dünyada hala 1.3 milyar insan elektriğe 
erişimden yoksun  

 



Enerji Yoksulluğu (WEO 2011) 

 Dünyada 1.3 milyar insan, ticari enerji 
kaynaklarına erişimden yoksun 

 Afrika‟da 587 milyon kişi (nüfusun % 65‟i) 

 Gelişmekte olan Asya‟da 675 milyon (% 54) 

 

 



2°C ısınma için kapı kapanıyor. 
Hiç açılma olanağı yok mu? 

Dünya enerjiden kaynaklanan CO2 salımları  
ve 450 senaryosunu gerçekleştirmek için manevra alanı 

Gigaton 

Eğer 2017’ye kadar daha fazla önlem alınamazsa, 450 senaryosunun 
gerçekleşmesi olanaksız hale gelir 

450 senaryosunu gerçekleştirmek  
için manevra alanı 

Binalar 

Ulaştırma 

Sanayi 

Elektrik üretimi 



Enerji arzı alt yapısına, yakıtlar bazında 
yapılması gereken kümülatif yatırım 
YPS, 2011 – 2035  

Toplam Yatırım Gereksinimi: 37.9 trilyon dolar 

Gaz Petrol Yenilenebilir Nükleer Kömür 

Dünya birincil enerji talebi 

2035’e kadar 
ilave talep 

2010 – 2035 arasındaki enerji talep artışının üçte ikisi, 
yenilenebilirler ve doğal gazla karşılanıyor. 

2010 

Elektrik Petrol Gaz 

Elektrik: 16.9 trilyon $ Petrol: 10 t $ 

Gaz: 9.5 t $ Kömür: 1.2 t $ 

Enerji arzı alt yapısı için 2035’e kadar toplam 38 trilyon $ yatırım gerekiyor 
(yılda yaklaşık 1.5 trilyon $). Bunun % 45’i elektrik sektörünün gereksinimi. 



Referans Senaryo'da Yenilenebilir Enerji 

Teknolojilerinde Üretim Maliyetleri (2010) 
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen elektrik enerjisinin maliyeti, 

yenilenebilir enerjinin kullanımının artmasıyla düşecek, bu da teknolojik 

ilerlemeyi hızlandırıp ölçek ekonomilerini arttıracaktır. 

Dolar / megawatt-saat 



Yakıtlar bazında yenilenebilir enerji 
sübvansiyonlarının ekonomik değeri 

Etanol 

Elektrik 

CSP Diğer 

Güneş F V 

Biyoenerji 

Rüzgar-kara 

240 milyar $ 

Biyodizel 

Milyar $ (Sübvansiyon) 

Rüzgar-Deniz 

Gerçek Projeksiyon 

88 milyar $ 

Hidro dışı yenilenebilirlere toplam sübvansiyon 88 milyar $ (2011‟de) 
2035 projeksiyonu 240 milyar $ 



Yakıtlar bazında fosil yakıt 
sübvansiyonlarının ekonomik değeri 

Kömür 

Elektrik 

D. Gaz 

Petrol 

Petrol 

D. Gaz 

Elektrik 

UEA Petrol 
İthalat 
fiyatı 

U
E
A
 P

e
tr

o
l 
İt

h
a
la

t 
fi
ya

tı
 

D
o
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l 
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m
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Milyar $ (Sübvansiyon) 

523  
milyar $ 



Ortalama Petrol Fiyatları Tahminleri 

Dolar/varil 

Mevcut Politikalar Senaryosu 
140 

Yeni Politikalar Senaryosu 

450 Senaryosu 

120 

100 



Üretim “break-even” maliyetleri, bütçenin denkliği için gereken 
fiyatlar, ticari olarak cazip fiyatlar (Belli üreticiler için; 2011 ortası) 
$/varil 

Oil production (million barrels/day 

Kaynak: International Energy Agency, WEO 2011, November 2011 

Bütçe denkleştirme 

Geliştirme maliyetleri 

Dev 
Şirketler 

Ticari 
olarak 
cazip 



Ortalama Doğal Gaz ve Kömür Fiyatlarının  
Petrol Fiyatlarına Oranları (Yeni Politikalar Senaryosu) 

 

Kömür (OECD) 

D. Gaz: 

Japonya 

AB 

ABD 

OECD 

Yakıt fiyatı bölü petrol 
fiyatı 

Japonya gaz 

AB gaz 
ABD gaz 

Kömür: 1.0 



Uluslar arası Enerji Ajansı 



Temel Saptamalar 

 Temiz enerji teknolojilerine hızlı bir yöneliş 
var. Ancak fosil yakıt kullanımı hala yaygın.  

 Fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonların 
kaldırılması, daha temiz ve verimli 
teknolojilere teşviklerin artması gerekiyor. 

 Son yıllarda uygulanan teşvik poltikaları 
sayesinde, güneş FV ve rüzgarın katkısı hızla 
artıyor. Ancak gene de sürdürülebilir enerji 
hedefleri için, yenilenebilirlerin mevcut 
payının 2020‟ye kadar 2 katına çıkması 
gerekiyor.  



Avrupa’nın Enerji Öncelikleri 
J.M. Barroso 
Avrupa Komisyonu Başkanı 
Avrupa Konseyi’ne Sunum, 4 Şubat 2011 



AB: Hemen harekete geçmezsek,  
enerjide ithalata bağımlılığımız  

giderek büyüyen bir tehdit olacak 

PETROL D. GAZ 

% 82 

% 94 

% 58 

% 83 

2009 verileri 
Kaynak: AB; Barrosso sunumu 

İthalata 
Bağımlılık 

% 



AB: “20-20-20” Hedefimizde Durum 

Sera Gazı   
Seviyesini % 20  

Azaltmak 

Yenilenebilirlerin 
Oranını 

% 20 Arttırmak 

Enerji tüketimini 
% 20  

Azaltmak 

2020‟ye 
doğru 
mevcut 
oran 

2020‟ye 
doğru 
mevcut 
oran 

2020‟ye 
doğru 
mevcut 
oran 



Yenilenebilir kaynaklara küresel yatırım artıyor 

Avrupa 

Çin 

ABD 

Brezilya 

Azalma nedeni  
ekonomik kriz 



AB: Taahhüt 3:  
Enerji verimliliğinin hızla arttırılması  

 Enerjinin verimli kullanımının sağlayabileceği 
yararlar:  

– AB‟nin 2020 yılı enerji faturasını 200 milyar € 
azaltabilir 

– Tüketicilerin yıllık faturalarında konut başına     
1000 € tasarruf sağlayabilir 

– 2020 yılı CO2 salımını 740 milyon ton düşürebilir 

– 2020 yılında, 2 milyon yeni istihdam sağlayabilir 

 

 

 

 



AB - Taahhüt 3:  
Enerji verimliliğinin hızla arttırılması  

 Buna karşın mevcut uygulamalar itibarı ile: 

– 2020 yılında ancak % 10 tasarruf sağlayabileceğiz 

– Ulaştırma sektöründe ve binalarda yapılmamış çok 
fazla iş ve düzeltlebilecek potansiyel var 

 Örneğin kamu sektörü şu konularda öncülük 
yapabilir: 

– Kamu binaları, AB konutları toplamının % 12‟sini 
oluşturuyor 

– 2012 yılı için, yeni yapılacak ve yenilenecek binalar 
için verimlilik standartları belirlenebilir 



Enerji verimliliğinin arttırılması, 
1970‟lerde inşa edilmiş 150 m2‟lik bir 

konut için ne anlama gelir? 

İyileştirme 
Yapılmamış 

Yeni bina standartına 
göre iyileştirme 

yapılmış 

Düşük enerji evi 
standartında 

iyileştirme yapılmış 

Yıllık 
CO2 

Salımı 
(ton) 

Yıllık 
ısınma 
amaçlı 
yakıt 

tüketimi 

2,8 t 



Enerji verimliliğinde gelişme, 
beklenenin altında 

 Enerji verimliliği alanında, anahtar enerji 
verimliliği ürünlerine geçiş yönünde piyasanın 
transformasyonunda belli bir ilerleme sağlandı 
(örneğin yoğunlaştırılmış florosan ampuller). 

 Ancak binalar ve sanayi sektörlerinde 
beklenenn yatırımların gerçekleşme oranları 
çok düşük.  

 Bunun başlıca nedenleri: finansal, kurumsal ve 
teknik engeller ile bilgilendirme eksikliği,  

 Daha düşük maliyetli verimlilik çözümlerine 
kısa dönemde daha da fazla ağırlık 
verilmesinde yarar var.  



Elektrikli araçlar 

 Elektrikli araçların sayısında, önemli artış 
bekleniyor. 

 Gelişmiş ekonomilerin 2020 hedefinde 
toplamda 7 milyon elektrikli araç var. 

 Eğer bu hedef gerçekleşirse, 2020‟de 
elektrikli araç sayısı 20 milyona erişecek.  

 Ancak bu rakam bile dünyadaki hafif iş 
araçları toplamının sadece % 2‟si. 

 Bu araçların yakıt ekonomilerinde hızlı 
iyileşme sağlanıyor. Ancak 2030 hedefi, 
2005 düzeyinin % 50 üzerinde.   



Tüm temiz enerji teknolojilerini optimize 
edecek bütünleşik bir anlayışa gereksinim 

 Çok sayıdaki farklı temiz enerji 
teknolojilerini tek bir enerji sistemine 
entegre edebilmek için yüksek seviyede 
sistemik bir düşünce yaklaşımı gerekli. 

 Akıllı şebeke projelerine daha fazla kaynak 
ayrılmasına ve bölgesel bazda 
yaygınlaştırılmalarına ihtiyaç var. 



Nükleer 

 Uluslar arası Enerji Ajansı‟nın 12 Kasım 2012‟de yayınladığı en 
son raporunda ise (World Energy Outlook 2012) 2035 yılına 
kadar olan süre içinde, elektrik üretiminde nükleerin payının 
daha önce öngörülenden de düşük olacağı öne sürülmektedir.  

 Bunun temel gerekçeleri arasında, Fukuşima sonrasında, 
enerji tüketim karışımı içinde nükleerin payını azaltma kararı 
alan ülkeler arasına Fransa ve Japonya‟nın da katıldığı 
hususuna yer verildiği görülmektedir. Raporda, enerji 
tüketiminde yüksek oranlarda nükleer payı olan ABD ve 
Kanada gibi ülkelerde ise doğal gazın giderek ucuzlayan fiyatı 
karşısında, nükleerin payının azalma eğilimine vurgu 
yapılmaktadır.  

 2035 yılında, elektrik tüketimi içinde nükleerin payının % 12 
olarak gerçekleşeceği de son raporun bir diğer tahminidir. Bu 
değer, bir önceki yılın tahmininden % 0.8 düşüktür. 



http://environmental.lilithezine.com/Biofuel-Green-Gold.html 



Bu arz-talep dengesini sağlayabilmek için,  
100 milyon hektar arazi (otlak ve kullanılmayan) ve 

ayrıca milyar ton atık biyokütle gerekli. 

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı, Technology Roadmap 

Biyoyakıt talebi Gerekli arazi 

E J Mha 



 
Biyoyakıtlar 

Küresel Ortalama Üretim Maliyetleri 
(Dolar/litre) 

Petrolden benzin 

Etanol-şeker kamışı 

Biyodizel-konvansiyonel 

Biyosentetik gaz 

Etanol-konvansiyonel 

Etanol-selülozik 

Biyodizel-gelişmiş 

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı, Technology Roadmap 



Daha verimli kömür kullanımı 

 Geçtiğimiz on yılda küresel elektrik talebinin 
% 47‟si kömürle karşılandı. 

 OECD ülkelerinde artan elektrik talebi daha 
ağırlıklı olarak doğal gaz ve yenilenebilirlerle 
(özellikle rüzgar) karşılanma eğilimindeyken, 
OECD dışı ülkelerde kömür hala ağırlıklı 
olarak tercih ediliyor. 

  Ancak başta Çin olmak üzere, yenilenebilir 
kaynakların payı da hızla artma eğiliminde. 



Daha verimli kömür kullanımı 

 Uluslar arası Enerji Ajansı‟nın (UEA) “Blue 
Map” Senaryosu‟nda, verimsiz kömür 
santrallerinin toplamdaki katkısı azalırken, 
süperkritik, ultra süperkritik ve kombine ısı ve 
güç çevrim santrallerinin payları hızla artıyor. 

 Çin, kritik-altı (subcritical) santrallerini devre 
dışı bırakıp, yeni santrallerini süperkritik, 
ultra süperkritik olarak inşa ediyor. 



Daha verimli kömür kullanımı ve Karbon 
Tutma – Depolama (KTD) 

 2010-2015 döneminde sadece “CEM” (Clean 

Energy Ministerial Platform) ülkelerinde 250 GW 
süperkritik, ultra süperkritik santral inşa 
edileceği öngörülüyor.  

 İklim değişikliği hedeflerinin gerçekleşebilmesi 
için 2020 yılına kadar en az 100 adet büyük 
ölçekli projenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

 Ancak bunun için hem politikalarda daha 
kararlı olunması hem de büyük ölçekli fon 
yaratılması gerekli. 





ABD Enerji Politikası ve Stratejisi 

 Obama – Biden ABD İçin Yeni Enerji          
(New Energy for America) 

 

 

 

 

 

 APOLLO Programı                                
(Temiz Enerji, Kaliteli İstihdam) 



1. ABD‟yi temiz ve yeşil olarak yeniden inşa et 

– Yeni ve mevcut binalarda, enerji tüketimlerini 
2025‟e kadar en az % 30 azaltmayı taahhüt eden 
bir ulusal hedef açıkla, 

– 2025 yılına kadar, ülke elektrik tüketiminin % 
25‟inin yenilenebilir kaynaklardan ve dönüşümlü 
enerji kaynaklarından sağlanması için gereken 
desteği ver, 

– Elektrik alt yapısını 21. yüzyıla uygun olarak yenile 

– Mevcut santrallarda ve sanayi tesislerinde, enerji 
verimliliğini, 2025‟e kadar % 20 iyileştir, 

– ABD‟yi 21. yüzyılda çağdaş ulaştırma sistemlerine 
kavuştur; önce mevcut altyapıyı yenile. 



2. Amerika‟da İmal Et 

– Yüksek verimli araçlara yatırım yaparak, 
ABD oto sanayisini yeniden inşa et, 

– Ulusal bir düşük-karbon alt yapısına ve 
yeni (gelecek) nesil alternatif yakıtlarına 
yatırım yap, 

– Amerika‟nın imalat sanayisindeki liderliğini, 
temiz enerji geleceğimizin talepleri 
doğrultusunda yeniden sağla.  

 



3. Amerika‟nın Teknolojideki Liderliğini Yeniden 
Sağla 

– Temiz enerji araştırma ve geliştirme yatırımlarını 2 
kat arttır,  

– Ülkemizdeki ulusal laboratuarlarda en çok umut 
vaat eden yeni temiz enerji teknolojilerine yatırım 
yapmak üzere bir Ulusal Yeni Teknolojiler Fon‟u 
kur. 

 4. Amerikan halkının üretkenliğini arttırmada 
yol gösterici ol 

– Amerikan işçilerini, yeni  ve temiz enerji 
ekonomisi için eğit, 

– Amerika‟nın temiz enerji ekonomisine geçişinin, 
yaygın olarak paylaşılacak fırsatlar yaratmasını 
sağla. 



5. Amerika‟ya yeniden yatırım yap 

 Federal “yakala ve yatırım yap” programı 
hazırlamak suretiyle; gerekli kaynakları 
yaratarak ve bu kaynaklara yeniden stratejik 
yatırım yaparak, yeni temiz enerji 
ekonomisini yarat.  

1. Karbon salımları için sınır belirleyerek, ulusal 
“karbon ayak izimizi” büyük oranda düşür,  

2. Güçlü bir piyasa uyarısı ile tüm enerji 
ekonomisini düşük karbon teknolojilerine 
yönlendir,  

3. Ciddi oranda kamu fonunu yeni enerji geleceğine 
yatırırken, bir yandan da bu fonların “yolsuzluk 
amacıyla sifonlanmasının” önüne geç.  



Daha verimli otomobil ve kamyonlar 

 Göreve geldiğinden bu yana, Başkan Obama 
gelişmiş araç ve yakıt teknolojilerine, kitle ulaşımına 
ve yüksek hızlı trene kritik yatırımlar yaptı.  

 Bu yılın başlarında, Başkan otomobiller ve hafif iş 
kamyonları için yeni ulusal yakıt verimliliği 
standartları tanımladı. Bu standartlar, ortalama 
yakıt ekonomisini bir galonla 54.5 mil gidecek 
biçimde düzenlemiş oldu (1 litre benzinle 23 km) 

 Tümü birlikte, 2011 ile 2025 arasında 12 milyar 
varil daha az petrol kullanmamızı ve böylece 1.7 
trilyon $ daha az harcamamızı sağlayacak.  



Daha verimli evler ve binalar 

 Toparlanma Yasası kapsamındaki enerji verimliliği 
yatırımları bugüne kadar 500,000 evin 
iyileştirmesini ve düşük gelirli enerji faturasında 
rahatlama sağladı. Bu çalışmalar tüm sektörleri 
kapsayacak biçimde yaygınlaştırılıyor.  

 Çalışmalar, ev sahiplerinin HOMESTAR 
yönetmeliğine geçme taahhütlerinin mali yükünü 
hafifletmede katkı sağlayacak biçimde yürütülüyor. 
2020 yılına kadar, ticari işletmelerin % 20 daha 
verimli (enerjide) olmasının sağlanması ve sanayide 
verimliliğin arttırılması hedefleniyor.  



ABD sıvı yakıt ithalatı; gazdan sıvı eldesi, biyoyakıt üretim 
artışı ve yakıt verimliliğindeki artışa bağlı olarak azalıyor. 

ABD Sıvı Yakıt Arzı 

Milyon varil/gün 
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Projeksiyon Gerçekleşen 

Gazdan sıvı 

Petrol üretimi 

Net petrol ithalatı 
(% 49’dan % 36’ya) 

15% 

12% 

36% 

36% 

10% 

49
% 

36% 

5% 

Kömürden sıvı 
1% 

2010 

Kaynak:  U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2012, June 2012 

Biyoyakıtlar (ithalat dahil) 



 
Elektrik üretiminde düşük karbonlu seçeneklerin 
ağırlığı artıyor. Gaz ve yenilenebilirler ağırlıkta  

Net elektrik üretimi 
trilyon kw-saat/yıl 

Gerçekleşen 

Projeksiyon 

D. Gaz 

Yenilenebilirler 

Kömür 

Nükleer Petrol ve diğer sıvı yakıtlar 



 
Yerli gaz üretimi talepten hızlı artacak 

ABD 2020‟den sonra ihracatçı konumunda 

ABD Gaz Üretimi 
trilyon ayak küp/yıl 

Gerçekleşen Projeksiyon 

D. Gaz 

Yenilenebilirler 

Kömür 

Tüketim 

Net gaz ithalatı 

Yerli üretim 





Türkiye: Birincil Enerji Tüketimi  
Kaynaklar Bazında (%), 2011 sonu * 

Kaynak: Makine Müh. Odası, Veriler: ETKB 

İthalata 
Bağımlılık: % 72 

Petrolde: 92% 
Gazda: 98% 

Linyit 
12,2% 

Fosil yakıtlar: 
89.3% 

Toplam tüketim: 
114 mtpe 

(*) 10 aylık veriden, tahmini 



Sektörlere Göre Enerji Tüketimi 

Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 



Türkiye Elektrik Kurulu Gücü (2002-2012 Ağustos) 

Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 

Termik 

Hidrolik 

X 1000 MW 

60 

50 

40 

18,6 

34,3 

30 



Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 



Elektrik Üretimi, 2011 (%, milyar kw-saat) 

D. Gaz % 46 
96.57 

Linyit % 17 
35.65 

İthal Kömür 
 % 7 
14.48 

T. Kömürü  
% 1 
2.05 

Fuel Oil  
% 2; 4.96 

D. Yenilen.  
% 1; 1.05 

Rüzgar  
% 1; 2.83 

Hidro  
% 24; 51.52 

Diğer Termik  
% 1; 1.19 

Kaynak: TEİAŞ, 2012 

Toplam: 228,4 milyar kWs 
•Termik: % 73,7  
•Yenilenebilir: % 26,3  

Yerli kömürün 
elektrikteki payı  

1990’da %35 iken,  
2009’da %22’ye,  
2011’de %18’e 

gerilemiştir. 



Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 



Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi 
2002 – 2011, milyar kw-saat 

Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 



Türkiye-2011 : Elektrik Kurulu Güç ve Üretimi 

 
Şirketler 

Kurulu 
Güç, MW 

% Elektrik 
Üretimi, GWh 

% 

EÜAŞ 20,330 38.32  

 

92,333 

 

 

40.42 
EÜAŞ, Bağlı Ortakl. 3,870 7.29 

Toplam KAMU  24,200 45.62 

Bağımsız Üret. Şirketleri 16,603 31.30 62,077 27.18 

Yap-İşlet (Yİ) 6,102 11.50 44,934 19.67 

Yap-İşlet-Devret (YİD) 2,430 4.58 12,810 5.61 

Otoprodüktör 3,028 5.71 11,708 5.13 

İşletme Hakkı Devri 688 1.30 4,566 2.00 

TÜRKĠYE TOPLAMI 53,051 100 228,431 100 

Source: EUAS and TEIAS, 2012 



Elektrik Sektöründe  
Kamunun Payı Hızla Azalıyor 

Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 

% 68 

% 46 

% 62 

% 39 

2002 2002 2011 2011 



“Elektrik Üretim Şirketleri 3 Yıl İçinde 
Tamamen Özel Sektöre Devredilir” 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 
tamamlanıp, devirlere geçilirken sıra üretime geldi.  

 Enerji Bakanı Yıldız, üretim tarafına son 8 yılda 25 
milyar dolar yatırım yapıldığını belirtirken, Maliye 
Bakanı Şimşek de 'Üretimde devirleri 2-3 yılda 
tamamlarız' dedi.  

 

 



Geleceğe Yönelik Tahminler 
(DPT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) 



Türkiye Birincil Enerji Talebi (2002-2023) 

Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 

Kömür 

Gaz 

Petrol 

2023‟de: 





Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketimi 
Yıllık Artış Yüzdeleri 

Kaynak: Makine Müh. Odası, Türkiye‟nin Enerji Görünümü Raporu, 2012 



Elektrik Talep Tahmini, 2012   

(ETKB) 

194 209 

292 

398 

303 

434 

Düşük talep senaryosu 

Yüksek talep senaryosu 

Fiili 

Projeksiyon 

(% 6.6- 6.2) 

(% 7.6- 7.4) 

2011: 229 milyar kws 





Aday Termik Santral Verileri (TEİAŞ)  

* Doğal gaz için: NM3/kWh 

* * * 



Aday Termik Santral Verileri (TEİAŞ)  



37% $3.902 $5.339 Nükleer 

      NÜKLEER 

22% $5.595 $6.835 YAKIT HÜCRELERĠ 

0% $662 $665 Advanced Combustion Turbine 

39% $700 $974 Conventional Combustion Turbine 

4% $1.973 $2.060 Advanced NGCC with CCS 

1% $989 $1.003 Advanced NGCC 

-3% $1.005 $978 Conventional NGCC 

      DOĞAL GAZ 

39% $3.857 $5.348 IGCC CCS 

23% $2.624 $3.221 IGCC w/o CCS 

25% $2.271 $2.844 Advanced PC w/o CCS 

      KÖMÜR 

% Değişim 
AEO 
2010 

AEO 
2011   

Overnight Capital Cost ($/kW)   

Conventional Combustion Turbine (CT) 



-25% $6.303 
$4.755 

Photovoltaic 

-10% $5.242 
$4.692 

Solar Thermal 

49% $4.021 
$5.975 

Wind Offshore 

21% $2.007 
$2.438 

Wind 

32% $2.340 
$3.078 

Conventional Hydropower 

210% 
$2.655 $8.232 

MSW - Landfill Gas 

132% $1.786 
$4.141 

Geothermal 

-2% 
$3.931 $3.860 

Biomass 

  % Değişim     
YENİLENEBİLİR 
KAYNAKLAR 



Enerji Sektörü - Başlıca Sorunlar 

Enerjide aşırı dışa bağımlılık (% 72); artma eğilimi 

Yerli kaynakların atıl konumu; yenilenebilir 
kaynakların geliştirilmesini önleyen kısıtlar  

Çevreyi önemsemeyen, hukuku tanımayan, salt ticari 
çıkarlara endeksli “politika” 

Doğal gazda tek kaynağa (RF) aşırı bağımlılık (% 57 - 

63), bunun gaz dağıtımındaki gelişmelerle derinleşme 
riski 

Yeterli doğal gaz deposu olmaması, “al ya da öde” 
yükümlülükleri (Depo: 2,6 milyar metreküp) 

Elektrikte aşırı gaz kullanımı (~ % 50) 

Elektrik üretim sektöründe “yamalı bohça” yapısı; 
aşırı fiyat, sanayi ve ihracata darbe 



Enerji Sektörü - Başlıca Sorunlar 

Yüksek kayıp kaçak oranı 

Enerjinin verimsiz kullanımı 

Aşırı vergi yükü 

Kurumların dikey entegre yapısının parçalanmış 
olması, koordinasyonsuzluk (Gündemde: TPAO‟nun 
“özerkleştirme” adı altında özelleştirilmesi; BOTAŞ‟ın 
kontratlarının devri, parçalanması  

Enerji sektörünün diğer sektörlerden kopuk, plansız 
yapısı/Özel sektörün kar dürtüsüne terk edilmiş yapı; 
salt özelleştirmeye ve ticarete/çıkara odaklı “politika”  

Ulusal çıkar yerine “yandaş” odaklı “strateji” 

Kadrolaşma virüsü 



Enerjide bağımlılık ve bunda da  
tek kaynağa aşırı bağımlılık, 

hem ekonomik açıdan  
hem de dış politika yönünden  

ciddi risk yaratır… 

Kaynak: http://www.visualphotos.com/photo/2x4160185/chained_hands_1826441.jpg 



• Petrol meselesi,           
yalnız bir milli ekonomi 
meselesi değildir.       
Aynı zamanda bir milli 
müdafaa meselesidir. 

• Petrol Arama Daire’miz, 
mesaisine bir taraftan 
devam etmekle 
beraber, diğer taraftan 
da petrol müştekkatı 
istihsaline (petrol ürünleri 

üretimine) büyük 
ehemmiyet 
atfetmekteyiz. 



“Bağımsızlık  
benim karakterimdir.” 



 “… Türkiye, Batı ile Doğu arasında, birini diğerine 
tercih edebilir mi? …  

 … Herhangi bir Avrupa ülkesi, Rusya‟ya karşı belli 
izolasyonist politikalar uygulayabilir. Türkiye bunu 
yapabilir mi? Sizden Türkiye‟nin coğrafi koşullarını 
anlamanızı rica ediyorum.  

 .. Rusya‟yı ekonomik yönden izole ederseniz, Türkiye 
bunu kaldırabilir mi?... Maalesef şu gerçeği kabul 
etmeliyiz: Türkiye Rusya‟ya neredeyse  % 75-80 
bağımlı [enerjide]. Bir ABD-Rusya veya NATO 
çatışması istemiyoruz.... Rusya veya Gürcistan‟ın 
yapacağı stratejik hataların veya yanlış hesapların 
faturasını biz ödemek istemiyoruz…”  

“Türkiye‟nin Dış Politika Başdanışmanı, 
Irak‟ta Hatalı İyimserlikten Endişeli” 
(Rusya ile ilgili yorumu) 

19 Eylül 2008 



2011 Hükümet Programı’ndan: 

 “….Cari açığı daha düşük seviyelere 
indirmek ve enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak amacıyla, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının enerji arzı 
içindeki payını arttıracağız…” 

 “.. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına önem verdik; … 

 Yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır… 



Peki, gerçekten öyle mi? 



Birincil Enerji Tüketiminin Yerli Üretimle 
Karşılanan Oranı (%) 1990-2011 

% 

% 33.1 

% 27.6 



2000 – 2010 “Performansı” 
(Birkaç örnek) 

 Enerjide Dışa Bağımlılık:                     
% 67’den % 72’ye yükseldi 

 
 Yenilenebilir kaynakların (hidro, jeotermal, 

rüzgar, atık) toplam tüketimdeki payları:                                
% 25’den % 20’ye geriledi 

 
(İthal kömür  2000 yılında 643 milyon kw-saat katkı sağlarken 

2010’da 13 milyar kilowatt-saate çıkmış) 

2010’da ithal kömür, linyit ve turbaya                
3.3 milyar dolar ödendi…   



Türkiye‟nin Toplam İthalatı ve  
Enerji İthalatı, 1996-2010 

(milyon dolar) 

 

 

 

    

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maden Kömürü, 

Linyit ve Turba 
689 929 1.222 1.579 1.978 2.570 3.315 3.055 3.225 

Hampetrol ve 

Doğalgaz 
6.193 7.766 9.366 14.140 19.220 21.784 31.109 16.378 21.439 

Kok Kömürü, 

Rafine Edilmiş 

Petrol Ürünleri 

2.191 2.833 3.797 5.507 7.631 9.492 13.829 10.437 13.798 

Enerji Ġthalatı 9.074 11.528 14.384 21.226 28.828 33.846 48.252 29.870 38.462 

Toplam Ġthalat 51.554 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.775 185.497 

Enerji Ġthalat 

Payı, % 
17,6 16,6 14,7 18,2 20,7 19,9 23,9 21,2 20,7 

Kaynak: Oğuz Türkyılmaz, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı, 2011 



Enerji İthalatı Faturası 

 

 

 

 

(% 17.6) 

(% 20.7) 

(% 23.9) 





“Hedef”: 2023 
 

“Yerli ve yenilenebilirlerin payını 
arttıracağız. 

Dışa bağımlılığı azaltacağız.” 



Peki, gerçekten öyle mi? 



Yeni İthal Kömür Santrali Lisansları 

 Mevcut kurulu gücün dörtte birine yakın (%24.24) 
12,546 MW kapasitesindeki 21 adet ithal kömüre 
dayalı elektrik üretim santrali yatırımının lisans 
başvuruları, başvuru, inceleme-değerlendirme ve 
uygun bulma aşamasındadır.  

 Bu santrallerin de lisans almasıyla, yatırımları 
sürenlerle birlikte, ithal kömüre dayalı santrallerin 
yaratacağı ilave kapasite 17,448 MW‟ye ulaşacaktır.  

 Başka bir deyişle, Türkiye mevcut kurulu gücünün 
üçte birinden fazla güçte yeni ithal kömür santrali 
kurulması söz konusudur. 



Yeni Doğal Gaz Santrali Lisansları 

 Doğal gazda durum daha vahimdir. Lisans 
alıp, yatırımlarını süren santralların kurulu 
gücü 8,549 MW‟dır.  

 Başvuru, inceleme-değerlendirme ve uygun 
bulma aşamasındaki santrallerin kurulu gücü 
ise 25,740 MW‟dır.  

 Bu santralların da lisans alması durumunda, 
lisans alıp yatırımı sürenlerle birlikte toplam 
34,309 MW kapasite ile, bugünkü toplam 
kurulu gücün üçte ikisi kadar, ilave doğal gaz 
santrali kurulacaktır. 



Söylem ve Eylem Farklı:  
İthal Yakıtlara Dayalı Elektrik Kurulu Gücü 
Artışını Sürdürüyor… (İthal Kaynaklar) 

 Yeni ithal kömür ve doğal gaz santrallerinin 
yaratacağı  ek kapasite ile, mevcut  toplam kurulu 
güce yakın, ithal yakıtlı yeni santraller tesis edilmiş 
olacaktır. 

 ETKB ve EPDK „ının sorumlu olduğu bu tablo, genel 
olarak enerjide, özel olarak elektrik üretimindeki 
dışa bağımlığımızı daha da perçinleyecektir. 

 Bu bilgiler, ETKB‟nin Strateji Belgelerinde yer alan, 
”elektrik üretiminde doğal gazın payının %30‟un 
altına düşürme” hedefinin, maalesef sadece 
propaganda olarak kalacağını ortaya koymaktadır. 

Kaynak: Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?; Oğuz Türkyılmaz, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 



Enerjide Bağımlılık azalmıyor, 
hızla artıyor 

% 98 dışa bağımlı olduğumuz 
doğal gaz ve tamamı “ithal” olan 
ithal kömür santrallerine, 
Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün 
dörtte üçü kadar YENİ lisans 
vererek, enerjide dışa bağımlılık 
nasıl azaltılacak? 

1000 MW‟a yaklaşık 1 milyar metreküp gaz gereksinimi 



Bu bilgiler, ETKB‟nın Strateji Belgeleri‟nde 
yer alan, ”elektrik üretiminde doğal gazın 
payını, 2023 yılına kadar, %30‟un altına 
düşürme” hedefinin, maalesef boş bir 

hayal olarak kalacağını ortaya 
koymaktadır. 





Türkiye Gaz Arzı (Üretim ve İthalat), 2011 

Spot LNG 
0,9 bcm 

% 2 

Cezayir LNG 
4,16 bcm 
       % 9 

Yerli 
Üretim 

0,71 bcm 
% 2 

Nijerya LNG 
1,25 bcm 

%3 

Azerbaycan 
3,8 bcm 

% 9 

Kaynak: EPDK, 2012 

İran 
8,19 bcm 

% 18 

Rusya 
25,38 bcm 

% 57 

Bcm: milyar metreküp 

Yunanistan’a 
710 milyon m3 

ihraç edildi 



Türkiye‟nin Rusya‟dan Gaz İthalatı 
(2011) 

 BOTAŞ İthalatı: 21.48 milyar metreküp 

 Özel Sektör İthalatı: 3.90 milyar metreküp 

 Toplam: 25.38 milyar metreküp 



Rusya-Türkiye (2011) 

 Toplam ticaret hacmi: 30 milyar $ (2011) 

 Rusya ihracatı: 24 milyar $  

 Türkiye ihracatı: 6 milyar $  

 Türkiye‟nin RF‟na gaz ithal bağımlılığı: % 58 

 Türkiye‟nin RF‟na petrol ithal bağımlılığı: % 12 



Türkiye Petrol İthalatı, 2011 

S. Arabistan 
% 11 

Suriye 
 % 1 

İtalya 
% 1 

Irak 
% 17 

Kaynak: EPDK, 2012 

İran 
% 51 

Rusya 
% 12 

Kazakistan 
% 7 



Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 

Ham Petrol 
% 65 

Motorin 
% 30 

Havacılık Yakıtı 
% 31 

Benzin 
% 32 

Fuel Oil 
% 28 



Türkiye – İran (2011) 

 Toplam ticaret hacmi: 16,1 milyar $ 

 İran‟ın ihracatı: 12,5 milyar $ 

 Türkiye‟nin ihracatı: 3,6 milyar $ 

 Doğal gaz ithalatımızda İran‟ın payı: % 18 

 Petrol ithalatımızda İran‟ın payı: % 51 



İran + Rusya 

 Petrol ithalatında: % 63 

 Doğal gaz ithalatında: % 76 

 Toplam dış ticaret: 46,1 milyar dolar 



(Rusya‟ya) Mevcut bağımlılığımız, yeni 
anlaşmalarla daha da derinleşiyor 

 6 Ağustos 2009‟da imzalanan bir dizi 
protokol ve anlaşmayla; 

– İnşaatından işletmesine, yakıt tedarikinden 
yakıt yönetimine kadar; % 100‟ü Rusya‟ya ait 
olacak nükleer santral yapım ve işletme 
anlaşması karar altına alındı. 

– Gazprom‟un, bazı yerli şirketlerle şehir içi gaz 
dağıtımı, depolaması konularında da ortak 
olması sağlanarak, sadece ithalatta değil, gaz 
sektöründe adeta tekel olmasının önü açıldı. 



3 Aralık 2012 Putin‟in Türkiye Ziyaretinde 
Patriotlar Konusundaki «Görüş» 



 Irak Başbakanı El Maliki, Washington 
ziyareti öncesi Wall Street Journal ile 
yaptığı mülakatında Türkiye'nin 
Irak'ın içişlerine karıştığını öne 
sürdü. 

  Türkiye, bazı siyasi şahsiyetleri ve 
blokları destekleyerek karışıyor. 
Onların önceki büyükelçisinin 
karışmasına sürekli itiraz ettik ve 
onlar, karışıldığını kabul ettiler. 
Siyasi konularda kabul edilemez 
biçimde karışıyorlar.”  

 SURİYE’DE İÇ SAVAŞ OLURSA TÜM 
BÖLGE SARSILIR  

12 Aralık 2011 



Irak Merkezi Hükümetiyle Çatışma 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız‟ın, petrol ve gaz konferansına katılmak 
üzere yapacağı Erbil ziyareti, Bağdat 
yönetiminin son dakika engeline takıldı.  

 Irak merkezi hükümeti uçuş iznini iptal 
edince uçağın rotası Kayseri‟ye çevrildi. 



 İran Meclisi Dış Politika ve 
Ulusal Güvenlik Komisyonu 
Başkanvekili Hüseyin 
İbrahimi, İran‟a karşı 
uygulanacak herhangi bir 
saldırı durumunda 
„kesinlikle‟ Malatya‟daki füze 
kalkan sistemini hedef 
alacaklarını söyledi.  

11 Aralık 2011 



“Al ya da öde” 
sorunumuz 



“2001 de tehlikeli” 

 “Enerji sektörü uzmanları, Türkiye‟nin son 3-4 yıldır 
„al ya da öde‟ yaptırımı nedeniyle tedarikçi ülkelere 
ödeme yaptığını vurgulayarak, “Ödeme tutarı, 2010 
yılında en üst noktaya ulaştı.  

 Ne yazık ki 2011 yılı sonunda da kullanılmayan bir 
miktar doğalgaz söz konusu olacak. Türkiye, 2011 
yılı için de para ödemek zorunda kalacak” uyarısında 
bulundu.  

 3 yıllık fatura 2.6 milyar dolar (2008, 2009, 2010) 
– 2008: İran‟a 704 milyon dolar  

– 2009: İran‟a 650 milyon dolar  

– 2010: Rusya‟ya 1 milyar 65 milyon dolar,                
        Azerbaycan‟a 225 milyon dolar.” 

– 2011 (tahmini): 1 milyar 580 milyon dolar 



“Al ya da öde” ve mahsuplaşma… 

 Konuyla ilgili sorulara Başbakan Yardımcı Ali 
Babacan'ın cevabı da şöyle oldu: Kur etkisiyle 
doğalgazın fiyatı arttı. Bir de bizden önceki 
hükümetler döneminde atılan „al ya da öde‟ imzaları 
nedeniyle kullanmadığımız doğalgazın bedelini hâlâ 
ödüyoruz. Ancak ödediğimiz para gelecekte 
alacağımız fazla doğalgaza mahsup edilecek. 
Elektriğin fiyatı da gaza bağlı. Doğalgaza zam 
gelmemesi için ince bir dengede bekliyoruz. 
 

12.09.2011   



Temel Nedenler 
 Arz talep tahminlerinin, bazı santralların 

yapımına alt yapı sağlayacak biçimde 
şişirilmiş olması 

 Yeterli doğal gaz depolama 
kapasitesinin oluşturulamaması 

 Partizanlık nedeniyle, kurumların 
ehliyetsiz yönetilmesi 

 Buna bağlı olarak yatırımların yerinde 
ve zamanında yapılamaması (Ör: 
Doğudan batıya gaz iletimi sağlayacak 
kompresör istasyonlarının zamanında 
yapılamaması) 



“Yüzyılın Projesi”: Nabucco‟ya imza 
21'inci yüzyılın projesi 

olarak nitelendirilen 
Avrupa'yı Rusya'ya 
bağımlılıktan 
kurtaracak olan 
projenin imza törenine 
tedarikçi ve transit 
geçişi sağlayan 
ülkelerin yanı sıra, 
tüketici ülkelerin 
temsilcileri de katıldı.  



Bir soru: 
 

“Asrın Projesi”, “Asrın Zaferi” 
Nabucco’nun akıbeti ne oldu? 

 
Bu projenin yerini TANAP aldı… 





“Enerji kaynaklarımız yetersizdir.” 
“Zaten enerji ticari bir metadır, 

stratejik önemi yoktur…  
Gerekirse, ithal ederiz” 



Sayın Gül: 
 

“Türkiye enerjiyi dışarıdan ithal eden;  
petrol ve gaz bakımından  

bağımlı olan bir ülke.  
Kalkınmanın,  

refahın önemli dinamosu enerjidir.  
Alternatif enerji kaynaklarının ne kadar bu 

ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı da 
ortada.” 

 



Değerlendirilmeyi Bekleyen  
 Yerli  Ve Yenilenebilir Enerji Potansiyeli 

Hidroelektrik: 90-100 Milyar kW-saat 

Rüzgar:   120 Milyar kWs 

 Jeotermal:   5-16 Milyar kWs 

Güneş:    380 Milyar kWs 

 Yerli Linyit:   108-116 Milyar kWs 

Biyogaz:                  35 Milyar kWs 

Ara Toplam            767 Milyar kWs   

Kaynak: Oğuz Türkyılmaz, Makina Mühendisleri Odası, 2012 

Not: 2011 yılı elektrik tüketimimiz 229 milyar kw-saat 



Bunlara ilave olarak: 
 Ayrıca, enerjiyi binalarda, sanayide ve 

ulaşımda daha  verimli kullanarak,  toplam 
tüketimde  %25‟lik bir kaynak yaratmamız 
olanaklıdır.  

 Enerji verimliliğindeki iyileştirmenin katkısı, 
sadece bina ve sanayide (Hedef: 2020), mevcut 
rakamlarla yılda 58 milyar kilowatt-saate 
eşittir (MMO, EİEİ). 

 Mevcut santtrallarda iyileştirme çalışmalarına 
ağırlık vererek, toplamda 19 milyar kws ek 
üretim yapılabilir (Muzaffer Başaran). 

 



Türkiye: Enerji Verimliliği 

 Enerji tasarruf potansiyelimiz: 

– Binalarda % 50 

– Sanayide % 20 

– Ulaşımda % 15 

– Toplam tüketimde % 25 

 Enerji Yoğunluğu ($ bazında): 

– OECD ortalaması: 0.19 

– Türkiye: 0.35 

 Tüm enerji zincirinde verimliliğin arttırılması, nihai tüketimde 
enerji yoğunluğunun azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp-
kaçağın azaltılması, üretimde verimlilik arttırıcı teknolojilerin 
uygulanması ve rehabilitasyon yatırımları yapılması hususları, 
zorunlu görülmektedir.  
Kaynak: Türkiye‟nin Enerji Görünümü, TMMOB MMO, Mart 2010 



Dolayısıyla kaynaklara  
ek olarak: 

 Enerji verimliliği: 54 milyar kw-saat 

 Rehabilitasyon: 19 milyar kw-saat 

                     ile birlikte; 

 

Toplam: 840 milyar kw-saat 

Potansiyelimiz henüz devrede değil!  



Enerji Verimliliği ve İstihdam 

 Yaklaşık tasarruf potansiyeli 25 mtep 

 AB‟nin her 1 milyon TEP enerji tasarrufu için 
2000 tam zamanlı iş olanağı yaratılabileceğine 
yönelik iş gösterge rakamlarını esas alırsak; 

 25 mtep = 50.000 iş potansiyeli 

 Yan hizmetlerle birlikte 100 – 150 milyon işe 
ulaşılabileceği öngörülüyor. 

 Dolayısı ile, enerji verimliliği sadece tasarruf 
sağlamakla kalmaz; ayrıca iş olanağı yaratan 
yaşamsal bir değer taşır. 

Kaynak: Türkiye‟nin Enerji Görünümü, TMMOB MMO, Mart 2010 





% 19 



Kim yapmış? Kimin cebinden çıkmış? 
            Sonuç ne? 

 Enerji Bakanı Hilmi Güler, kaçak elektrik kullananlar arasında 
sanatçılar, büyük sanayiciler, büyük otel 
sahiplerinin olduğunu söyledi. Bunun kaçak değil, hırsızlık 
olduğunu belirten Güler, „örgütlü suç‟ kapsamına giren 
uygulamaları ortaya çıkardıklarını kaydetti. Güler „Kontrollerle 
hırsızlığı yüzde 19‟a çektik‟ dedi...  

15 Kasım 2011 

12 Mayıs 2004 



 Kayıp ve kaçaklar konusunda TEDAŞ görevlileri ile 
vatandaşı karşı karşıya getiren Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı politikaları sonucu, EMO Adana 
Şubesi Yönetim Kurulu eski üyelerinden Elektrik 
Mühendisi HASAN BALIKÇI sürgün olarak görev 
yaptığı Şanlıurfa'da görevi başında alçak bir saldırı 
sonucu öldürüldü. 
 



Enerji sektöründe dikey bütünleşik 
yapının bozulması, 

yatırım olanaklarını kısıtlıyor, 
planlamayı olanaksız kılıyor.  



PETROL 
SEKTÖRÜ 

1 

ARAMA 

2 

ÜRETĠM 

3 

ĠLETĠM 

4 

RAFĠNAJ 
5 

DEPOLAMA 

6 

DAĞITIM 

7 

PAZARLAMA 

Örnek: Petrol Sektöründe Dikey Entegrasyon  



Statoil 

Kamu ağırlıklı 

Hisseleri halka arz edildi (18 
Haziran 2001) 

Hisselerin % 81.7’si devlet adına 
Petrol ve Enerji Bakanlığı’nda 

Dikey bütünleşik şirket olarak 
yapılanmış durumda 

http://www.statoil.com/en/InvestorCentre/Share/Shareholders/Pages/StateOwnership.aspx 



STATOİL Faaliyet Alanları 

 Arama – Üretim 

 Petrol rafinaj ve prosesi 

 Gaz rafinaj 

 Boruhattı inşa ve işletme 

 Petrol ürünleri, gaz, metanol ticareti 

 Karbon tutma ve depolama 

 (Yeni-yenilenebilir kaynaklar) Rüzgar ve 
jeotermal 



ENI 

Eni S.p.A.: İtalyan petrol ve gaz 
şirketi. (138 milyar $) 

 İtalyan hükümetinin payı:  % 
30,3 payı ve altın hissesi var.  

Dünyanın en büyük 6. dikey 
entegre şirketi 



ENI - Faaliyet Yelpazesi 

• Mühendislik ve İnşaat 

• Kimyasallar 

Arama & 
Üretim 

Gaz & 
Elektrik 

Rafinaj & 
Pazarlama 

Ticaret 





2012 (ilk 6 ay ortalaması) AB ülkeleri ve Türkiye‟de motorin ve 
benzindeki toplam dolaylı vergi miktarları, (TL/Lt); PETDER 

Motorin Benzin 



Türkiye - OECD Enerji Endeksi Karşılaştırması  
(2002 - Şubat 2012) 

Türkiye 

OECD 
Ortalaması 

Kaynak: EMO; OECD 



Elektrik Mühendisleri Odası Basın Duyurusu 

 «Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü„nün 
(OECD); elektrik, gaz ve yakıt fiyat artışlarını 
dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı 
enerji endeksi, AKP Hükümeti„ni yalanlıyor.  

 AKP hükümetlerinin iş başında olduğu 2002 yılından 
bu yana, enerji fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle 
Türkiye„nin Şubat 2012 tarihi itibarıyla, yani daha 
Nisan ayı zamları endekse işlenmeden, OECD 
ülkeleri içinde zam şampiyonluğunda iflas etmiş bir 
ülke olan İzlanda ile yarıştığını gösterdi.» 

17 Nisan 2012 



OECD Enerji Endeksi 
(2002 – Şubat 2012) 

Ülkeler 2002 Şubat 
2012 

Artış % 

Türkiye 70,43 200,33 184,43 

OECD 
Ortalaması 

77,87 142,34 82,81 

OECD Avrupa 
Ortalaması 

83,36 152,89 83,41 

G-7 76,65 138,27 80,39 

Kaynak: EMO; OECD 



Benzinde Çarpık Fiyat Politikası 

Şükrü Kızılot 
3 Aralık 2012 



Petrol Ürünlerinde Aşırı Vergi Yükü 
(Temmuz 2008 – Aralık 2012) 

TL/litre 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22063024.asp 

% 57,2si vergi 

4,6 

1,30 

0,43 

2,87 
VERGİ 



Mevcut politikalarla, doğal gazın payı azalmaz, artar! 

Doğal gaz:  
Lisans verilenler, uygun bulunanlar toplamı: 33241 MW 

İnceleme/Değerlendirme ve Başvurularla birlikte: 
57003 MW 
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Kaynak: TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE ÇEVRE POLİTİKALARI, 21 Kasım 2012, TBMM-Bakan Sunumu 

MW 



«Özelleştirme, serbestleştirme, 
yapısal uyum kredileri, 
yönetişim» derken…  

 



Türkiye: Doğal Gaza Aşırı Bağımlılık; 
Bazı “Neden ve Sonuçlar” 



Türkiye Gaz Talep “Tahminleri” 
(milyar metreküp/yıl) 

(BOTAŞ/ETKB) 

2010 2020 

1990 sonları 55 84 

2002 sonrası 40 44 

Bugün 44 66 

2010 yılı tüketimi: ~ 37 milyar metreküp 
“Sapma”: 18 milyar metreküp 



“Enerjide vurguna, Sezer teftişi” 

 “Enerji birim fiyatının ana öğelerinden birini 
oluşturan yatırım tutarları konusunda, hemen 
bütün uygulamalarda, şirketlerin 
bildirimlerine itibar edildi.  

 Bunların doğruluğu araştırılmadı.”  
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/10/17/358852.asp 

17 Ekim 2003 

DDK Raporu’ndan: 



 “Bazı projelerde yatırım tutarları şirketler 
tarafından hiç bildirilmedi; buna karşın,    
nasıl saptandığı belirsiz enerji fiyat 
teklifleri, Bakanlık‟ça kabul edilerek, 
sözleşmeler imzalandı.  

 Gerçek miktarının üzerinde bildirilen 
yatırım tutarları, elektrik tarifelerinin yüksek 
olmasının en önemli nedenini oluşturdu.  

 Rapora göre, bildirilen yatırım tutarları içinde, 
maliyete eklenmemesi gereken öğeler 
sıkça yer aldı.”  



 “Teşvik uygulamalarından ve yatırım 
indiriminden yararlandığı için, vergi 
ödemesi söz konusu olmayan şirketlerin 
maliyet hesaplarında vergi kalemlerinin 
yer aldığı, „etüt-proje harcamaları‟, „diğer 
harcamalar‟ gibi başlıklar altına ilgisiz 
harcamaların konulduğu, grup 
şirketlerine nedeni bilinemeyen büyük 
tutarlı kaynaklar aktarıldığı saptandı.  

552 milyon dolar yatırım tutarlı bir 
projede, 160 milyon dolar etüt-proje 
harcaması bildirildi.”  
 



 “7 yılda alacağı parayı 1 yılda alan şirketler 
var. 

 Doğal gaz santrallerinde BOTAŞ'ın zamanında 
gaz sağlama yükümlülüğünü yerine 
getirememesinden dolayı, Elektrik Enerjisi 
Fonu (EEF) kaynaklarından 4 santrale toplam 
125 milyon 897 bin 420 dolar ödeme yapıldı. 

 Eskalasyon hesaplamalarında, ticari 
gerçeklerle bağdaşmayan uygulamalar yapıldı. 
…Sözleşmelerde yatırım dönemleri için 
eskalasyon oranı olarak CPI ya da yüzde 5'ten 
hangisi büyükse onun kullanılacağına ilişkin 
kurallar konuldu.”  



TETAŞ’ın elektriği yüksek maliyetle alıp, düşük maliyetle satması  

(finansman açığı)  ve BOTAŞ’ın “al ya da öde” riski nedeniyle Hazine’ye yük   

15 Eylül 2003, Erdal Sağlam, Milliyet 

Çözüm  
geliştirilemezse; 
2020‟ye kadar 

Hazine‟ye 
Kümülatif “yük”: 

 
32.2 milyar dolar 



7 Şubat 2003 
Hürriyet 



“Yap-İşlet Devret Zararları” 

 TBMM KİT Komisyonu 
“..bir Enerji Bakanlığı yetkilisi”: 

 
“Doğal gazla çalışan YİD santrallerine 

yapılan fazla ödeme nedeniyle, 
devletin uğradığı zarar                               

yaklaşık 2.4 milyar dolar” 
“Tahkime mi gidilecek, yoksa 
sözleşmelerin feshi için hukuk 

davası mı açılacak;  
bu konuda Maliye Bakanlığı‟na görüş 

sorduk”..               
(5 sene sonra görüş soruldu!!) 

Star Gazetesi 
23 Kasım 2007 

Sayfa: 10 



“Yap-İşlet Devret Karları 
Yap-İşlet-Devlet Zararları” 

 
 

 TBMM KİT Komisyonu Başkanı Ünal Kacır: 

“Bazı alacaklarda zaman aşımı 
süresine yaklaşıldığını hatırlatarak, 
sorunun zaman aşımına uğramadan 

çözülmesi gerektiğini” 

KAYDETTİ… 

 Star 

23 Kasım 2007, Sayfa: 10 

4 seneden fazla zaman geçmiş…. “Kaydetti!” 



“Küreselleşme” Üzerine… 

 Bir “bilen”, kitabında şunları söylüyor: 
“1994‟de, Endonezya‟nın Cakarta kentinde 
yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 
liderleri toplantısında Başkan Clinton, 
Amerikan şirketlerini, Endonezya‟ya gelmeleri 
konusunda teşvik etti.  

 Birçok şirket de geldi ve çoğunlukla çok iyi 
şartlarda geldiler (Endonezya‟daki insanların 
dezavantajına olan, “rüşvet” içeren yozlaşma 
önerileriyle).  



“Küreselleşme” Üzerine… 

Dünya Bankası da aynı şekilde, burada 
ve Pakistan gibi başka ülkelerde, özel 
şirketlerin iktidar anlaşmalarını 
destekliyordu.  

Bu anlaşmalar; devletlerin, yüksek 
miktarda elektriği yüksek fiyattan satın 
almayı vaat ettiği hükümler içeriyordu… 
(alma ya da satın alma şartı diye bilinen 
maddeler).  



“Küreselleşme” Üzerine… 

 Karı özel sektör alıyordu, riski devletler 
üstleniyordu.  

 Bu yeterince kötüydü. Ama daha da kötüsü, 
yozlaşmış hükümetler iktidardan ayrılınca 
(Endonezya‟da Muhammed Suharto 1998‟de, 
Pakistan‟da Navaz Şerif 1999‟da), ABD 
devleti, yeni gelen hükümetlere, anlaşmaların 
şartlarını yerine getirmemeleri ya da en 
azından tekrar belirlemeleri yerine, 
anlaşmaya bağlı kalmaları için baskı 
yapıyordu.  



“Küreselleşme” Üzerine… 

 Aslında Batılı devletlerin kas 
güçlerini kullandıkları,                        
“adil olmayan” anlaşmalara dair 
uzun bir tarih var.”  

 Bir “Bilen”, Dünya Bankası ve 
Clinton Yönetimi‟nin baş 
ekonomistlerinden ve 2001 yılı 
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi 
Joseph E. Stiglitz‟di.  

 Bu görüşlerini yazdığı kitabının adı 
ise, “Küreselleşme: Büyük 
Hayal Kırıklığı” (sayfa: 92-93). 



AB Elektrik Üretim Sektöründe 
Mülkiyet Yapısı 

– Almanya: Özel/Belediye 

– Avusturya: Kamu 

– Belçika: Özel 

– Fransa: Kamu 

– Finlandiya: Kamu 

– Hollanda: Özel/Belediye 

– İngiltere: Özel 

– İrlanda: Kamu 

– İtalya: Kamu 

– Portekiz: Kamu 

– Yunanistan: Kamu 

– İspanya: Özel 

Görüldüğü gibi,  

AB üyesi ülkelerin çoğunda, 

 elektrik üretimi, kamu 

mülkiyetindedir. 



David Hall,  
Kamu Hizmetleri Uluslararası Araştırmalar Birimi 

 “Toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren 
üretici firmaların öncelikli amacı, fiyatların 
düşmesini sağlamak değildir. 

 Bu firmaların öncelikli amacı, yatırımların azami 
miktarda geri dönmesini sağlamaktır. Bu nedenle 
de temel strateji, rekabeti en aza indirmektir. 

 AB ülkelerinin hemen hepsinde, üretim 
kapasitesinin % 60‟dan fazlası, 3 veya daha az 
şirketin kontrolündedir.  

 Piyasayı ellerinde tutan şirketler, hem piyasa 
hakimiyetlerini sürdürmek, hem de masraflarını 
azaltmak amacı ile birleşmektedirler. 



David Hall,  
Kamu Hizmetleri Uluslararası Araştırmalar Birimi 

 Ulusal hükümetler ise, bu birleşmelere müsamaha 
göstermenin de ötesinde, destek vermektedirler.  

 Çünkü ulusal şampiyonlara sahip olmak 
istemektedirler. Sadece ülke içinde değil, Avrupa‟da 
da rekabet gücüne sahip olabilecek kadar büyük 
ulusal şirketlere sahip olmak istemektedirler.” 

  EON ve RWE, Almanya piyasasının yarıdan fazlasını 
kontrol etmektedir. Belçika‟da Electrabel hakim 
durumdadır.  

 Fransa‟da devlet şirketi EDF, İtalya‟da ENEL, hakim 
şirketlerdir. 

 Avrupa piyasasını kontrol etmek için hızla ilerleyen 
dev ise, Rusya‟nın UES şirketidir. 



`Enerji sektörü stratejik; yabancıya 
kaptırmayız!` 18 Nisan 2006, Sabah  

 İngiltere`nin en büyük enerji şirketi Centrica`nın Rus 

Gazprom`a satılması gündeme gelince İngiliz 

Sanayi Bakanı Johnson, `Bu sektör çok önemli, 

gerekirse yasa değişikliğine gideriz` dedi. 



ABD de farklı değil: “Free-Trade Firefight  
A Chinese bid for American oil giant Unocal has 

Congress baring its protectionist fangs”  
 

 ABD‟nin 9. en büyük petrol şirketi UNOCAL‟e, Çin‟in 
CNOOC şirketi 18,5 milyar dolar, ABD‟li Chevron 
16,6 milyar dolar teklif etti. 

 ABD Temsilciler Meclisi, büyük çoğunlukla, ABD‟li bir 
şirketin Çin şirketi tarafından alınmasını yavaşlatacak 
veya durduracak 2 önlemi kabul etti. 

 Bir kara mizah örneği olarak; Çin Komünist Partisi 
de, Kongre‟ye serbest piyasaların değeri konusunda 
akıl verdi.  

By Matthew Benjamin  
Posted 7/10/05 



ABD Temsilciler Meclisi, Dubai Ports World şirketinin 
ABD'deki 6 limanı işletmesine yönelik sözleşmenin 

iptaline karar verdi.  

 2'ye karşı 62 oyla iptali istendi                                         
ABD Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi, 
Başkan Bush'u hiç dinlemeyerek, 2'ye karşı 
62 oyla şirketin sözleşmesinin iptal 
edilmesine karar verdi ve "45 günlük ek 
inceleme süresi" ara formülünü bile dikkate 
almadı.  

3/11/2006 



“Ele verir talkını 
Kendi yutar salkımı...” 



Sonuç 

 Daha önce özetlediğimiz gibi;  

 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
devreye alınmasında,  azami ölçekte yerli 
işgücü, yerli mühendislik ve müteahhitlik 
potansiyeli, yerli makine ve ekipman 
kullanarak, kısacası yurt içinde istihdamı ve 
katma değer üretimini arttırarak,  

 Tüm enerji yatırımlarının çevreyi olumsuz 
yönde etkilediğini unutmaksızın,enerji 
yatırımlarını insanın ve doğanın yaşam 
hakkına saygı duyarak, ileri teknik 
standartlarda  yaparak,  



Sonuç 

• Ulusal ve kamusal çıkarları gözeten 
stratejik bir yaklaşımla ve  kısa, orta ve 
uzun vadeli plan, program ve 
uygulamalarla , önümüzdeki on yılları, 
enerjide sorunsuz götürecek 
potansiyelimiz mevcuttur.   
 



Ne yapılmalı? 

 Ülkemizin yerli kaynaklarının yetersiz olduğu 
savı bilimsel değildir. Bu, “politik” ve temelsiz 
bir savdır. 

 Türkiye‟nin hidroelektrik potansiyelinin dörtte 
üçü, linyit rezervlerinin üçte ikisi, rüzgar 
potansiyelinin tamamına yakını el değmeden 
bekletilirken; % 98‟i ithalatla karşılanan doğal 
gaza ve ithal kömüre, artarak 
bağlanmamızın, “politika” olarak kabul 
edilmesi mümkün değildir. 

 



Ne yapılmalı? 

 Enerji politikaları; dış politika, güvenlik politikası, 
ekonomik politika, tarım ve sanayi politikaları, 
ulaştırma politikası ve çevre politikası ile, entegre 
biçimde planlanmalıdır. 

 Enerji politikaları belirlenirken; ülkenin doğal 
kaynakları ve insan kaynakları, bilimsel olarak 
saptanmalı ve politika bunların üzerine bina 
edilmelidir. 

 Enerji tüketiminde, öncelikle yerli kaynaklar temel 
alınmalı, yenilenebilir ve temiz kaynaklara öncelik ve 
bir “master” plan dahilinde, teşvik verilmelidir.  

 Yerli imalat sanayii hızla geliştirilmeli, bir “master 
plan” dahilinde teşvik edilmelidir. 



Ne Yapılmalı? (Yerli kaynaklar) 

 Türkiye‟nin hidroelektrik, linyit, rüzgar ve 
güneş başta olmak üzere; zengin kaynakları, 
yanlış politikalar nedeniyle devreye 
alınamamaktadır. 

 Doğal gaza aşırı bağımlılık, kademeli olarak 
azaltılmalı, elektrik üretiminde gazın payı 
mutlaka düşürülmelidir.  

 % 97‟sini ithal ettiğimiz doğal gaz ve % 
93‟ünü ithal ettiğimiz petrolün yurt içi 
aramacılığı konusunda, yapılacak çok şey 
vardır. Türkiye, son derece yetersiz 
aranmıştır. 



Ne Yapılmalı? (Petrol ve gaz) 

Henüz belirlenmemiş kaynaklar 
potansiyelimizin (petrol ve gazın yanısıra 
kömür) ortaya konulması için biran önce 
ulusal bir program belirlenmelidir. 

Kamu kurumları, dikey bütünleşik 
(entegre) yapıda yeniden organize 
edilmeli ve özerk olmalıdırlar. 

 



Ne yapılmalı? (Petrol ve gaz) 

 Petrol ve doğal gaz açısından denizler ve karaları 
çok yetersiz aranmış ülkemizde, özerk ve dikey 
bütünleşik yapıda yeniden oluşturulacak kamu 
kurumları eliyle ve bir “master” plan dahilinde 
arama hamlesi başlatılmalıdır. 

 Aynı gereksinim, doğal gaz ve ürün depolama 
konusunda da yaşamsaldır. 

 TPAO ve BOTAŞ özelleştirilmemeli, aksine; 
birleştirilerek, daha güçlü bir ulusal şampiyon 
yaratılmalıdır. Bu süreç rafineri ve 
dağıtım/pazarlama fonksiyonları ile pekiştirilmelidir. 



Bir anımsatma… 



(Dönemin) BOTAŞ Genel Müdürü Düzyol: 

Botaş`ın özelleştirilmesi büyük hata olur  

 Global Enerji Dergisi`nin sorularını yanıtlayan Botaş 
Genel Müdürü Saltuk Düzyol, `BOTAŞ, 
küçültülmesi, parçalanması ve satılması değil, dikey 
bütünleşik yapısının korunması, kısa vadede 
bölgesel, uzun vadede küresel oyuncu haline 
dönüştürülmesi için mümkünse 
birleşme/devralmalarla daha da büyütülmesi; devler 
liginde rekabet edebilmesi için idari-mali özerkliğe 
kavuşturulması gereken bir şirkettir` dedi. 

10 Şubat 2009 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/botas/


Ne yapılmalı? (Kömür) 

 Yerli linyit  ve bu kaynaktan temiz yakma 
teknolojileriyle elektrik üretimi tevik 
edilmelidir. 

 Linyit madenciliğinde ve linyit ile çalışan 
termik santrallarda akaryakıt, maliyetin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.   

 Yerli kömür ile çalışan elektrik santrallarında 
tüketilen akaryakıttan alınan ÖTV ile 
doğalgaz santrallarında kullanılan yakıtın 
ÖTV‟si farklıdır. ÖTV eşitlenmelidir. 

 

 
Kaynak: DEK TMK Enerji Raporu 2010 



Ne yapılmalı? 

 İthalatın zorunlu göründüğü hallerde, 
ülkeler açısından kaynak çeşitliliği 
sağlanmalıdır. 

Enerji güvenliği, herhangi bir ülkenin bir 
başına sağlayabileceği bir olgu değildir. 
Bu alanda, uluslar arası işbirliği şarttır. 

Bu nedenle de, dış politikamız, enerji 
politikamızla birlikte planlanmalıdır.  

Karşılıklı yarara dayalı işbirliği ile, aşırı 
bağımlılık birbirine karıştırılmamalıdır. 



Ne Yapılmalı? 

Elektrik sektöründeki “yamalı bohça” 
yapı sonlandırılmalı, yatırımların önü 
açılmalıdır. 

Enerji planlamaları; ulusal ve kamusal 
çıkarların korunmasını, toplumsal yararın 
arttırılmasını, yurttaşların ucuz, sürekli 
ve güvenilir enerjiye kolaylıkla 
erişebilmesini hedeflemelidir. 



Ne yapılmalı? 

 Özelleştirmenin ve serbestleşmenin, olmazsa olmaz 
bir yöntem olarak savunulması, yaşanmakta olan ve 
giderek derinleşen ekonomik bunalım ve liberalizmin 
“beşiği” ülkelerdeki kurtarma/devletleştirme 
operasyonlarını da dikkate alındığında, inandırıcılığını 
yitirmiştir. 

 Enerji kaynaklarının, “sıradan meta” sayılmaları devri 
geride kalmıştır. Bunlar, stratejik kaynaklardır ve 
politika da buna göre belirlenmelidir. 

 Enerji sektörü stratejik bir sektördür ve kamunun 
kontrolünde olmalıdır. Bu sektörün gelişimi, sadece 
özel şirketlerin kar hırslarına ve insafına terk 
edilemeyecek kadar yaşamsal bir konudur.  



Ne yapılmalı? 

 Enerji projeleri geliştirilirken, çevreye 
duyarlılık ön koşul olmalıdır.  

 Kömürde, temiz yakma teknolojileri, 
hidroelektrikte ÇED, bilimsel can suyu hesabı 
ve havza değerlendirmesi, temel belirleyiciler 
olmalıdır. 

 Güneş ve rüzgar için mutlaka ülke 
gerçeklerine uygun teşvik verilmelidir.  Ancak 
teşvikler, yerli imalat sanayimizin 
geliştirilmesiyle birlikte planlanmalıdır. 



Ne yapılmalı? 

 Türkiye, yalnız enerji kaynakları bakımından 
değil, insan kaynakları bakımından da zengin 
bir ülkedir. Ancak, ülkemizin en önemli 
sorunu haline gelen kadrolaşma, enerji 
sektörünün de başlıca sorunu haline 
gelmiştir.  

 Enerji sektöründe, ülke çıkarlarını ve kamu 
yararını özenle koruyabilecek bilgi birikimine 
ve duyarlılığa sahip kadrolar iş başına 
getirilmelidir. 

 Kamu kurumlarında şeffaflık sağlanmalı, veri 
tabanları güncelleştirilmelidir. 

 



Ne yapılmalı? 

 Yeni ve yenilenebilir kaynaklar ile nükleer 
enerji konularında, ulusal yol haritaları ve 
stratejik plan ortaya konulmalıdır.  

 Bu yaşamsal alanlarda, salt ticari çıkarların 
belirleyici olduğu politika ve uygulamalar, bir 
yandan yerli kaynakların optimum kullanımını 
engellerken, diğer yandan da ülkemizi; aşırı 
bağımlılık, çevre felaketleri, ekonomik 
sıkıntılar ve dış tehditler gibi, ciddi sorunlarla 
karşı karşıya getirecektir.  

 



Sonsöz Yerine 

• “Eğer memleketin sanayileşmesini ve milletin 
muhtaç olduğu refahı, bazı hususi 
teşebbüslere ve bu teşebbüslerin dayandığı 
sermayeye bırakmak lazım gelirse, laakal (en 

azından) iki asır daha intizar (beklemek) 
lazımdır”.  

• “İktisat Vekaleti‟ne onu aşkın müracaat vaki 
oldu. „Biz pamuklu fabrikası kurmak istiyoruz‟ 
dediler. Fakat hepsinin istedikleri yerler, 
sahillerden bir adım ileri gitmeyen yerlerdir.”  



Sonsöz Yerine 

• “Heyet-i mecmuasını (tümünü) hürmetle 
karşılamak mecburiyetinde olduğum bu 
müracaatların üç esasa dayandığını gördüm. 

• Birincisi, ecnebi sermayeye paravanlık; 

• İkincisi „şimdi müsaade koparırsam ileride 
spekülasyon yaparım diye düşünenler; 

• Üçüncüsü de bu fabrikaları kurmak için zaten 
kapasiteleri olmayan kimseler”.  

İktisat Vekili Celal Bayar, 1936 

Kaynak: M. Kemal Döneminde Ekonomi, Büyük Devletler ve 
Türkiye, Bilsay Kuruç; sayfa: 384, 385 



Lord Curzon‟ın  
(Lozan’ı imzaladıktan sonra, İsmet Paşa’ya söyledikleri): 

 
"Memnun değiliz  

Lozan muahedesinin müzakeresinden..  
Hiç bir dediğimizi yaptıramadık.  

 
Reddettiklerinizin hepsini cebimize atıyoruz.  

Harap bir memleket alıyorsunuz, bunu kalkındırmak 
için mutlaka paraya ihtiyacınız var.  

Bu parayı almak için gelip diz çökeceksiniz.  
Cebime attıklarımın  

hepsini çıkaracağım size” 
 
 

İsmet Paşa‟nın, Cumhuriyet‟in ve Lozan‟ın 50. Yılı nedeniyle TTK‟nda yaptığı konuşmadan; 
http://www.belgenet.com/arsiv/lozan80.html 

(23 Ekim 1973)  



 

           İsmet İnönü:  
 

  Bunu bana (Curzon) söyledi.  

    Bundan sonra biz Cumhuriyet'i elli sene 
   tatbik ettik, bu müddet esnasında 

yatırım yaptık, demiryolları yaptık, demiryolları satın 
aldık, endüstriler kurabildik.  

Şeker endüstrisi, dokuma endüstrisi vs.                     
gibi mütevazı endüstriler...  

Diğer endüstrileri kurmadan yapamayız.      

Gayet basit bir usulüm vardı benim.  
Mali intizam, her şeyin üzerindedir devlet idaresinde..  

Yüz milyon gelir var, ihtiyaca yetmiyor.  
Doksan milyon olsaydı, gene yetmeyecekti.  

Bu on milyonu yatırıma ayırmak lazımdır.” (1973) 



İnönü, tebrik için Berent‟i öpüyor 

Dönemin MTA Genel Müdürü İhsan Nuri Berent’in Özel Arşivi’nden 



İsmet İnönü‟nün Raman Petrol Sahası‟nı Ziyareti 
İhsan Ruhi Berent Arşivi 



Ve günümüzün “devlet adam”ları… 
 (SEKA için) 

“Stratejik yer imiş. Ne stratejisi? Önemli olan,         
müşteri bulmak. Müşteri gece gelsin, pijamayla 
çıkarım karşılarına. Seviyorum bu işleri arkadaş.” 

 Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme.               
Liman da bırakmayacağız. Hepsini satacağız!” 

 (ŞEKER FABRİKALARI için)  
“Kar edeni de, zarar edeni de satacağız!” 

 (PETKİM için)                                                                    
“Ülkenin işgal altına girdiğini                                
söylüyorlar. Gelsinler işgal etsinler!” 

 (TÜPRAŞ için) 

“Parayı veren düdüğü çalar. „TÜPRAŞ‟ı Ruslara satar 
mısın?‟, diyorlar. Satarım arkadaş..” 

 (TEKEL için)  

    “Babalar gibi satarım!” 



“… Ben,                                   

ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim!” 

16 Ekim 2005, Pazar 



“2000 yılında refahın tabana yayılması, halkın 
katılımı palavralarıyla TÜPRAŞ'ın yüzde 32.6'lık 

bölümü sözüm ona halka açıldı.  
Arkadan sırıtan blok satışın kamufle edilmesine 

çalışıldı. … Hayırlara vesile olsun?!..   
Olsun da, yazık oldu KiT'lerin amiral gemisine!..”  

15.01.2004   

“Doğan Grubu Petrol Ofisi'ni sattı. 
OMV tarafından yapılan 

açıklamada, Doğan Grubu 
hisselerinin 1 milyar euro bedelle 

satın alındığı duyuruldu.” 
 HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ 



Devredildi! 

Mahkeme  
devir işlemini  

iptal etti 



“Elektrik Üretim Şirketleri 3 Yıl İçinde 
Tamamen Özel Sektöre Devredilir” 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 
tamamlanıp, devirlere geçilirken sıra üretime geldi.  

 Enerji Bakanı Yıldız, üretim tarafına son 8 yılda 25 
milyar dolar yatırım yapıldığını belirtirken, Maliye 
Bakanı Şimşek de 'Üretimde devirleri 2-3 yılda 
tamamlarız' dedi.  

 

 



Birkaç kez ertelendi. 
Ortamın uygunluğu  
bekleniyor. 









“Meraklısına”  
Ek Notlar 



Dünya Enerji Görünümü 2012 

Basına yapılan sunum 
12 Kasım 2012, Londra 



World primary demand & energy related 
CO2 emissions by scenario 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the 
New Policies Scenario (Mtoe) 

Source: IEA, 2012 November 



Details of the 3 scenarios in WEO 2012 

Source: IEA, 2012 November 



What is the biggest source of uncertainty for 
energy prospects? 

 
 Key drivers of energy markets are hard to predict, 

in part because they interact with each other. Yet 
some are inherently easier to predict than others, 
especially in the nearterm.  

 Population, even by region, is unlikely to deviate 
much from the assumptions used for this Outlook. 

 And we can be reasonably confident about how 
technology is likely to evolve in the short to 
medium term, even if there are surprises, such as 
the improved technologies that have recently 
unlocked huge unconventional gas and oil 
resources in the United States and elsewhere. 

 
Source: IEA, 2012 November 



Population Assumptions by Regions 



What is the biggest source of uncertainty for 
energy prospects? 

 
 Economic prospects in the near term are much 

more uncertain and, given the strong link between 
economic growth and energy demand in most 
countries, are perhaps the biggest source of 
uncertainty in the medium term – even more so 
than usual, given the fragile state of the global 
economy.  

 But most forecasts of economic growth at the 
world and regional levels over the long term fall 
within a relatively narrow range, even if there may 
be significant divergence between countries. 

 
Source: IEA, 2012 November 



Real GDP Growth Assumptions by Regions 



What is the biggest source of uncertainty for 
energy prospects? 

  History has shown that energy prices are notoriously 
difficult to predict. But even if prices follow a very 
different path than what we have assumed, the 
overall impact on demand may not be very 
pronounced: demand for some forms of energy is 
less sensitive to price changes than demand for 
many other goods.  

 Nevertheless, the dramatic fivefold increase in the oil 
price that we have witnessed over the last decade 
could still have an unexpectedly large impact on 
long-term demand, especially if (as our assumptions 
suggest) these price levels persist. 

 Source: IEA, 2012 November 



Fossil fuel import prices by scenario 



What is the biggest source of uncertainty for 
energy prospects? 

  In the very near term, even government policy is reasonably 
predictable, as changes tend to be incremental: short of a 
breakthrough agreement on climate change or a major 
geopolitical event, it is unlikely that any policy moves in the 
next twelve months would have a large impact on key global 
energy trends in the medium term.  

 But in the longer term, policy making is the area in which the 
greatest uncertainty exists, particularly when it comes to 

issues such as the extent to which action is taken to 
mitigate climate change, developments in energy 
subsidies, decisions on nuclear power, and the 
pricing and production strategies of the major oil 
and gas exporters. 

 Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Fossil fuels account for 59% of the overall increase 
in demand, remaining the principal sources of 
energy worldwide. 

 Global oil demand reaches 94.2 million barrels per 
day (mb/d) in 2020 and 99.7 mb/d in 2035 – up 
from 87.4 mb/d in 2011. 

 Demand growth is slowed by planned policies, 
including efficiency measures, and by higher prices. 

 Oil remains the most important fuel in the primary 
energy mix, but its share drops to 27% in 2035, 
from around 32% today. 

 

 
Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Coal met 45% of the rise in global energy demand 
between 2001 and 2011, growing faster even than 
total renewables.  

 Coal demand is projected to continue to rise in the 
medium term, with growth slowing from around 
2020, reaching around 6 000 million tonnes of coal 
equivalent (Mtce) in 2035, 21% higher than in 2010. 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Natural gas demand bounced back by a remarkable 
7.8% in 2010, after declining sharply in 2009, as a 
result of the global recession.  

 IEA projects demand to rise from 3.3 trillion cubic 
metres (tcm) in 2010 to 5.0 tcm in 2035, an increase 
of 50%.  

 Its share of the global energy mix rises from 22% in 
2010 to 24% in 2035, all but catching up with coal. 

 

 
Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 In 2035, the share of renewables (including 
traditional biomass) in world primary energy demand 
reaches 18%, from 13% in 2010.  

 This rapid increase is underpinned by incentives to 
overcome market barriers, falling technology costs, 
rising fossil fuel prices and in some cases carbon 
pricing. 

 Most of the growth occurs in the power sector, 
where their share in total generation grows from 
20% to 31%, a near tripling in actual generation. 

 Biofuel use increases from 1.3 mb/d in 2010 to 4.5 
mb/d in 2035. 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 We project nuclear power to supply 12% of the 
world‟s electricity in 2035, which is fairly close to 
today‟s level. Installed nuclear capacity rises to just 
over 580 gigawatts (GW) in 2035, with non-OECD 
countries accounting for 94% of the almost 200 GW 
net increase. 

 China sees the biggest increase in capacity, with a 
rise from almost 12 GW in 2011 to 128 GW in 2035, 
followed by Korea, India and Russia. 

 The future of nuclear power became more uncertain 
in the wake of the accident at the Fukushima Daiichi 
nuclear power station in Japan in March 2011. 

 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 The projections for nuclear power in last year‟s Outlook 
already took account of immediate reactions, including 
accelerated nuclear phase-outs in Germany and Switzerland 
and an abandonment of steps towards building new plants in 
Italy; but more recent developments have also been taken 
into account this year, most notably Japan‟s new Innovative 
Energy and Environmental Strategy, which includes a goal of 
reducing reliance on nuclear energy, and developments in 
inter-fuel competition.  

 These factors contributed to a downward revision in global 
nuclear generation in 2035 of nearly 300 terawatt-hours 
(TWh), or about 6% compared to WEO-2011, despite the 
maintained commitment to nuclear power in parts of the 
world, especially outside of the OECD. 

 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the 
New Policies Scenario 

 



 Scenarios, if they are insightful can have an 
impact, can change people‟s minds on how 
the world works, and even encourage them 
to rethink their own roles and contributions. 

 Lawrence Wilkinson1 states, „… the purpose 
of scenario planning is not to pinpoint future 
events but to highlight large-scale forces that 
push the future in different directions. 

 It‟s about making these forces visible, so that 
if they do happen, the planner will at least 
recognise them. It‟s about helping make 
better decisions today.” 



Objectives of the IEO2011 projections 

The projections in IEO2011 are not 
statements of what will happen, but 
what might happen given the specific 
assumptions and methodologies used 
for any particular scenario.  

The Reference case projection is a 
business-as-usual trend estimate, given 
known technology and technological 
and demographic trends. 



Objectives of the IEO2011 projections 

EIA explores the impacts of alternative 
assumptions  in other scenarios with 
different macroeconomic growth rates 
and world oil prices. 

The IEO2011 cases generally assume 
that current laws and regulations are 
maintained throughout the projections.  

Thus, the projections provide policy-
neutral baselines that can be used to 
analyze international energy markets. 



Objectives of the IEO2011 projections 

 While energy markets are complex, energy 
models are simplified representations of 
energy production and consumption, 
regulations, and producer and consumer 
behavior.  

 Projections are highly dependent on the 
data, methodologies, model structures, and 
assumptions used in their development. 

 Behavioral characteristics are indicative of 
real-world tendencies, rather than 
representations of specific outcomes. 



Objectives of the IEO2011 projections 

 Energy market projections are subject to 
much uncertainty. Many of the events that 
shape energy markets are random and 
cannot be anticipated.  

 In addition, future developments in 
technologies, demographics, and resources 
cannot be foreseen with certainty.  

 Key uncertainties in the IEO2011 projections 
are addressed through alternative cases. 



Objectives of the IEO2011 projections 

 In addition to Reference case projections, IEO2011 
includes several scenario cases that are used to 
estimate the impacts of oilprices and demand on 
global liquid fuel markets.  

 The impact of alternative supply conditions on the 
projections is illustrated by the Traditional High and 
Traditional Low Oil Price cases.  

 In addition, the impact of high and low non-OECD 
demand (where most of the uncertainty with 
respect to future energy markets lies) on world 
liquids markets is captured in the High Price and 
Low Price cases.  





37% $3.902 $5.339 Nükleer 

      NÜKLEER 

22% $5.595 $6.835 YAKIT HÜCRELERĠ 

0% $662 $665 Advanced Combustion Turbine 

39% $700 $974 Conventional Combustion Turbine 

4% $1.973 $2.060 Advanced NGCC with CCS 

1% $989 $1.003 Advanced NGCC 

-3% $1.005 $978 Conventional NGCC 

      DOĞAL GAZ 

39% $3.857 $5.348 IGCC CCS 

23% $2.624 $3.221 IGCC w/o CCS 

25% $2.271 $2.844 Advanced PC w/o CCS 

      KÖMÜR 

% Değişim 
AEO 
2010 

AEO 
2011   

Overnight Capital Cost ($/kW)   

Conventional Combustion Turbine (CT) 



-25% $6.303 
$4.755 

Photovoltaic 

-10% $5.242 
$4.692 

Solar Thermal 

49% $4.021 
$5.975 

Wind Offshore 

21% $2.007 
$2.438 

Wind 

32% $2.340 
$3.078 

Conventional Hydropower 

210% 
$2.655 $8.232 

MSW - Landfill Gas 

132% $1.786 
$4.141 

Geothermal 

-2% 
$3.931 $3.860 

Biomass 

  % Değişim     
YENİLENEBİLİR 
KAYNAKLAR 





Ne yapılıyor? 



2011 Hükümet Programı’ndan: 

 “….Cari açığı daha düşük seviyelere 
indirmek ve enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak amacıyla, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının enerji arzı 
içindeki payını artıracağız…” 

 “.. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına önem verdik; … 

 Yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır… 



Peki, gerçekten öyle mi? 



2000 – 2010 “Performansı” 
(Birkaç örnek) 

 Enerjide Dışa Bağımlılık:                     
% 67’den % 72’ye yükseldi 

 
 Yenilenebilir kaynakların (hidro, jeotermal, 

rüzgar, atık) toplam tüketimdeki payları:                                
% 25’den % 20’ye geriledi 

 
(İthal kömür  2000 yılında 643 milyon kw-saat katkı sağlarken 

2010‟da 13 milyar kilowatt-saate çıkmış) 

2010‟da ithal kömür, linyit ve turbaya                
3.3 milyar dolar ödenmiş   



Türkiye‟nin Toplam İthalatı ve  
Enerji İthalatı, 1996-2010 

(milyon dolar) 

 

 

 

    

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maden Kömürü, 

Linyit ve Turba 
689 929 1.222 1.579 1.978 2.570 3.315 3.055 3.225 

Hampetrol ve 

Doğalgaz 
6.193 7.766 9.366 14.140 19.220 21.784 31.109 16.378 21.439 

Kok Kömürü, 

Rafine Edilmiş 

Petrol Ürünleri 

2.191 2.833 3.797 5.507 7.631 9.492 13.829 10.437 13.798 

Enerji Ġthalatı 9.074 11.528 14.384 21.226 28.828 33.846 48.252 29.870 38.462 

Toplam Ġthalat 51.554 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.775 185.497 

Enerji Ġthalat 

Payı, % 
17,6 16,6 14,7 18,2 20,7 19,9 23,9 21,2 20,7 

Kaynak: Oğuz Türkyılmaz, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı, 2011 



Enerji İthalatı Faturası 

 

 

 

 

(% 17.6) 

(% 20.7) 

(% 23.9) 





“Hedef”: 2023 
 

“Yerli ve yenilenebilirlerin payını 
arttıracağız. 

Dışa bağımlılığı azaltacağız.” 



Söylem ve Eylem Farklı:  
İthal Yakıtlara Dayalı Elektrik Kurulu Gücü 
Artışını Sürdürüyor… (İthal Kaynaklar) 

 Yeni ithal kömür ve doğal gaz santrallerinin 
yaratacağı  ek kapasite ile, mevcut  toplam 
kurulu gücün dörtte üçü kadar ithal yakıtlı 
yeni santral tesis edilmiş olacaktır. 

 ETKB ve EPDK „ının sorumlu olduğu bu tablo, genel 
olarak enerjide, özel olarak elektrik üretimindeki 
dışa bağımlığımızı daha da perçinleyecektir. 

 Bu bilgiler, ETKB‟nin Strateji Belgelerinde yer alan, 
”elektrik üretiminde doğal gazın payının %30‟un 
altına düşürme” hedefinin maalesef sadece 
propoganda olarak kalacağını ortaya koymaktadır. 

Kaynak: Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?; Oğuz Türkyılmaz, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 



Enerjide Bağımlılık azalmıyor, 
hızla artıyor 

% 98 dışa bağımlı olduğumuz 
doğal gaz ve tamamı “ithal” olan 
ithal kömür santrallerine, 
Türkiye‟nin mevcut kurulu gücünün 
dörtte üçü kadar YENİ lisans 
vererek, enerjide dışa bağımlılık 
nasıl azaltılacak? 

1000 MW‟a yaklaşık 1 milyar metreküp gaz gereksinimi 



Bu bilgiler, ETKB‟nın Strateji Belgeleri‟nde 
yer alan, ”elektrik üretiminde doğal gazın 
payını, 2023 yılına kadar, %30‟un altına 
düşürme” hedefinin, maalesef boş bir 

hayal olarak kalacağını ortaya 
koymaktadır. 



What is the biggest source of uncertainty for 
energy prospects? 

  In the very near term, even government policy is reasonably 
predictable, as changes tend to be incremental: short of a 
breakthrough agreement on climate change or a major 
geopolitical event, it is unlikely that any policy moves in the 
next twelve months would have a large impact on key global 
energy trends in the medium term.  

 But in the longer term, policy making is the area in which the 
greatest uncertainty exists, particularly when it comes to 

issues such as the extent to which action is taken to 
mitigate climate change, developments in energy 
subsidies, decisions on nuclear power, and the 
pricing and production strategies of the major oil 
and gas exporters. 

 Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Fossil fuels account for 59% of the overall increase 
in demand, remaining the principal sources of 
energy worldwide. 

 Global oil demand reaches 94.2 million barrels per 
day (mb/d) in 2020 and 99.7 mb/d in 2035 – up 
from 87.4 mb/d in 2011. 

 Demand growth is slowed by planned policies, 
including efficiency measures, and by higher prices. 

 Oil remains the most important fuel in the primary 
energy mix, but its share drops to 27% in 2035, 
from around 32% today. 

 

 
Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Coal met 45% of the rise in global energy demand 
between 2001 and 2011, growing faster even than 
total renewables.  

 Coal demand is projected to continue to rise in the 
medium term, with growth slowing from around 
2020, reaching around 6 000 million tonnes of coal 
equivalent (Mtce) in 2035, 21% higher than in 2010. 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 Natural gas demand bounced back by a remarkable 
7.8% in 2010, after declining sharply in 2009, as a 
result of the global recession.  

 IEA projects demand to rise from 3.3 trillion cubic 
metres (tcm) in 2010 to 5.0 tcm in 2035, an increase 
of 50%.  

 Its share of the global energy mix rises from 22% in 
2010 to 24% in 2035, all but catching up with coal. 

 

 
Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 In 2035, the share of renewables (including 
traditional biomass) in world primary energy demand 
reaches 18%, from 13% in 2010.  

 This rapid increase is underpinned by incentives to 
overcome market barriers, falling technology costs, 
rising fossil fuel prices and in some cases carbon 
pricing. 

 Most of the growth occurs in the power sector, 
where their share in total generation grows from 
20% to 31%, a near tripling in actual generation. 

 Biofuel use increases from 1.3 mb/d in 2010 to 4.5 
mb/d in 2035. 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 We project nuclear power to supply 12% of the 
world‟s electricity in 2035, which is fairly close to 
today‟s level. Installed nuclear capacity rises to just 
over 580 gigawatts (GW) in 2035, with non-OECD 
countries accounting for 94% of the almost 200 GW 
net increase. 

 China sees the biggest increase in capacity, with a 
rise from almost 12 GW in 2011 to 128 GW in 2035, 
followed by Korea, India and Russia. 

 The future of nuclear power became more uncertain 
in the wake of the accident at the Fukushima Daiichi 
nuclear power station in Japan in March 2011. 

 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



World primary energy demand by fuel in the  
New Policies Scenario  

 The projections for nuclear power in last year‟s Outlook 
already took account of immediate reactions, including 
accelerated nuclear phase-outs in Germany and Switzerland 
and an abandonment of steps towards building new plants in 
Italy; but more recent developments have also been taken 
into account this year, most notably Japan‟s new Innovative 
Energy and Environmental Strategy, which includes a goal of 
reducing reliance on nuclear energy, and developments in 
inter-fuel competition.  

 These factors contributed to a downward revision in global 
nuclear generation in 2035 of nearly 300 terawatt-hours 
(TWh), or about 6% compared to WEO-2011, despite the 
maintained commitment to nuclear power in parts of the 
world, especially outside of the OECD. 

 

 

 

Source: IEA, 2012 November 



450 Senaryosu 

 450 senaryosunda 16 trilyon $ ek yatırım 
gerekli. 

 Fosil yakıtlar % 82 yerine % 63 (2035‟de) 

 Salımlarda beklenen azalmanın yarısından 
fazlası enerji verimliliğinden, % 21‟i 
yenilenebilirlerden, % 12‟si KTD ve % 8‟i 
nükleerden 


