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21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 



Sunum Planı 

• Küresel Enerji Görünümü-Mevcut Durum 

• Senaryolar (Geleceğe Bakış) 

• Teknolojik Gelişmeler (İnovasyon) 

• Ne Yapmalı? (Makro Politika Önerileri) 



Dünya Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 
(%, 2014 Sonu) 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

Kömür 
% 30 

D. Gaz 
% 23,7 

Petrol 
% 32,6 

Hidro 
% 6,8 

Nükleer 
% 4,4 

Yenilenebilir 
% 2,5 



Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Petrol Rezervleri 
2014 sonu, (milyar varil) 

Dünya Üretilebilir Petrol Rezervi: 1,700.1 milyar varil  
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 52.5 yıl (Rezerv/Üretim) 

(+) Kanada petrollü kumları: 167.1 mr. varil; Venezuella (Orinoco): 220.5 mr. varil  

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 

June 2015 

48.5; % 2.9 

232.5; % 13.7 

Orta + Güney 
Amerika 

330.2; % 19.4 

Venezuella 

AB 
5.8; % 0.3 

129.2; % 7.6 

810.7; %  47.7 

103.2; % 6.1 

18.5; % 1.1 

Asya-Pasifik 
42.7; % 2.5 

Eski SSCB  
141.9; % 8.3  

Rezerv,  milyar varil Toplam rezervin %’si 

S. Arabistan 
267.0; % 15.7 4.0; % 0.2 

O. Doğu 

K. Amerika 

ABD 

298.3;  
% 17.5 

Çin 

Avustralya 

Afrika 

Rusya 



Sıvı yakıt rezervleri ve arz maliyetleri ($/varil) 

O. Doğu, 
K. Afrika 

Kaynak: World Energy Outlook 2013, IEA Üretim Maliyetleri 

Dolar/varil; 2012 dolar değeri 

Üretilmiş 

Diğer  
Konvansi- 

yonel 

Çok Derin  
Denizler 

Kuzey 
Kutbu 

LTO 
Light 

Tight Oil 

Kerojen 

Kömürden 
Sıvı Yakıt 

Çok ağır  
petrol, 

Bitümen 

Diğer 
EOR 

CO2 
EOR 

Gazdan 
Sıvı Yakıt 

Kalan teknik olarak üretilebilir sıvı yakıt rezervleri (milyar varil) 

• EOR: Enhanced Oil Recovery; İkincil-üçüncül üretim yöntemleriyle, üretim arttırma teknolojileri 
• Light Tight Oil: Geçirgenliği (permeabilitesi) düşük rezervuarlardan üretilen hafif petrol 



Dünya İspatlanmış Petrol Rezervleri 
1980 – 2014 
(milyar varil) Milyar varil 

Veri kaynağı: BP Statistical Review of World Energy, June 2015; Düzenleme: N. Pamir 



Dünya İspatlanmış D. Gaz Rezervi: 187.1 trilyon metre küp 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 54.1 yıl (Rezerv/Üretim) 

9.8; % 5.2 

12.1; % 6.5 

7.7; % 4.1 

1.5; % 0.8 

14.2; % 7.6 
79.8; %  42.7 

32.6; % 17.4 

3.5; % 1.8 

1.4; % 0.8 

Eski SSCB: 54.6; %29.2  

İran 
34.0; % 18.2 24.5; % 13.1 

15.3; % 8.2 

3.7; % 2 

2; % 1.1 

Rezerv, trilyon m3 Toplam rezervin %’si 

Atlantik 

Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Doğal Gaz Rezervleri 
2014 sonu, (trilyon metre küp) 

17.5; % 9.3 

Kaynak:  BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

Katar 



Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Kömür Rezervleri 
2014 sonu, (milyon ton) 

Dünya İspatlanmış Kömür Rezervi: 891,531 milyon ton 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 110 yıl (Rezerv/Üretim) 

Kaynak:  BP Statistical Review of World Energy, June 2015 

237,295; % 26.6 

14,641; % 1.6 

56,082; % 6.3 

31,814; % 3.6 

157,010; % 17.6 

114,500; % 12.8 

60,600; % 6.8 

Eski SSCB: 228,034; % 25.6 

288,328; % 32.3 

76,400; % 8.6 

6,582; % 0.7 

Rezerv, milyon ton Toplam rezervin %’si 

Atlantik 

245,088; % 27.5 
33,600; % 3.8 

1,203; % 0.1 



Dünya Enerji Görünümü 
2015; Uluslararası Enerji Ajansı 



Uluslararası  
Yenilenebilir  
Enerji Ajansı 

(IRENA): 
 

“ENERJİ’yi 
Yeniden 

Düşünmek” 



Dünya Birincil Enerji Tüketimi,  
Kaynaklara göre; % (Yeni Politikalar Senaryosu) 

2013 2020 2040 
Kömür 29% 27,4% 24,6% 

Petrol 31,1% 30,2% 26,4% 

Gaz 21,4% 21,6% 23,6% 

Nükleer 4,8% 5,6% 6,7% 

Hidro 2,4% 2,6% 3,0% 

Biyoenerji 10,1% 10,5% 10,5% 

Diğer Yenilenebilirler 1,2% 2,1% 5,2% 

CO2 salımları 31,6 Gigaton 33,1 Gigaton 36,7 Gigaton 

Mevcut politikalarla CO2 
salımları 

31,6 Gigaton 34,2 Gigaton 44,1 Gigaton 

Kaynak: World Energy Outlook 2015, International Energy Agency 



Kaynaklara göre Dünya Elektrik Üretimi , 
Yeni Politikalar Senaryosu, WEO 2015, IEA 

2013 2020 2040 
 

FOSİL YAKITLAR 67%  62%  54% 

Kömür 41%  37% 30% 

Gaz 22% 21% 23% 

Petrol 4%  3%  1% 

Nükleer 11%  12%   12% 

Hidro 16% 16% 16% 

Diğer Yenilenebilirler 6%  10%  18% 

Kaynak: Dünya Enerji Görünümü, 2015 Raporu, Uluslararası Enerji Ajansı 



Son yıllarda öne çıkan başlıca  
alternatif yakıtlar 

• Biyoyakıtlar 

• Gazdan sıvı eldesi (Gas-to-Liquids: GTL) 

• Kömürden Sıvı Yakıt Eldesi (CTL) 

• Hidrojen 

• Yakıt Hücresi 

• “Shale” Gazı 

• “Shale” Petrolü 

• Diğer (Füzyon/sıcak plazma, …) 

 



2040’a doğru küresel enerji eğilimleri 

© OECD/IEA 2015 

• Enerji ticareti ilişkileri yeniden şekilleniyor. 
 
• Asya piyasası, 2040’da bölgesel kömür 

ticaretinin % 80’inin, petrol ticaretinin             
% 70’inin ve gaz ticaretinin % 60’ının nihai 
tüketim noktası olacak. 

 
• Çin, 2020’de dünyanın en büyük petrol 

ithalatçısı oluyor. 
 
• Hindistan, 2035’te 2. sıraya yükseliyor.  



Enerji talep artışını, Asya sürüklüyor 

Seçilmiş bölge/ülkelerde enerji talebi değişimi, 2014 - 2040 

2040’da Hindistan fert başına enerji talebinin, dünya ortalamasının         
% 40 altında olmasına karşın, ülkenin enerji talebi, ABD’ninkine 

yaklaşacak.  

Milyon ton petrol eşdeğeri 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

Çindistan 

AB ABD 

O. Doğu 



2040’a doğru küresel enerji eğilimleri 

© OECD/IEA 2015 

• Orta Doğu petrol ihracatı, 2020’den sonra, 
doğal gaz ihracatı ise 2025’den sonra 
önemli artış gösteriyor.  

 
• K. Amerika gaz ihracatı, 2025’te 85 milyar 

m3’e yükselirken, bölge 2020 ortalarından 
itibaren petrolde kendine yeterli hale 
geliyor.  

 
• AB gaz ithalatı % 30 artarken, kaynaklar 

çeşitleniyor.  



2040’a doğru küresel enerji eğilimleri 

© OECD/IEA 2015 

• Küresel enerji sektörü yatırımları, 2015 – 2040 
arasında 68 trilyon $.  

• Bunun %37’si petrol ve gaz arzı, % 29’u elektrik 
arzı ve % 32’si nihai enerji tüketiminde verimlilik 
için harcanacak.  

• Elektrik üretim kapasitesinin arttırılmasına 
yönelik yatırımların (Yeni Politikalar Senaryosu)      

% 60’ı yenilenebilir kaynaklara.  
• Bu yatırımlarda başı Çin, AB, ABD ve Hindistan 

çekiyor. Enerji verimliliği yatırımları (ağırlıkla 

ulaştırma ve bina sektörleri), enerji sisteminin  
diğer alt sektörleri kadar önemli.   



2040’a doğru küresel enerji eğilimleri 

© OECD/IEA 2015 

• Fosil yakıtlara yapılan sübvansiyonlar, 
2014’de 490 milyar $.  

 
• Eğer 2009’dan bu yana gerçekleştirilen 

reformlar olmasaydı, bu miktar 610 
milyar dolar olacaktı.  

 
• Son gelişmeler (düşük petrol fiyatları), 

enerji sübvansiyonları reformunun 
gerçekleştirilebilir olduğunu gösterdi.  



Dünya, küresel ısınma yönünde  
“ilerleme”yi sürdürüyor 

Enerji faaliyetlerinden kaynaklanan küresel CO2 salımları 

Küresel ekonomik daralma 

Sovyetler’in dağılması 

2. Petrol fiyatı şoku 

1. Petrol fiyatı şoku 

2. Dünya Savaşı sonu 

Büyük Depresyon 

Gigaton (milyar ton) 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2013 

CO2 salımları, kökten değişim olmazsa 2035’de 5.3  C artışa ulaşacak o 



Küresel Isınma - İklim Değişikliği 
• Atmosfer ısınıyor, iklim olumsuz yönde değişiyor 

• Okyanus, deniz ve akarsular ısınıyor; buzullar eriyor. 
• (Kutup ayılarının üçte ikisi, bu yüzyılın ortasına kadar yok olabilir) 

• Son 25 yılda Antarktika’da penguen nüfusu % 33 azaldı 

• Denizel yaşam kuzeye kayıyor 

• Kasırgaların sayı ve şiddeti artıyor 

• Kuraklık ve yangınlar artıyor 

• Yüksek ısı nedeniyle ölümler artıyor 
• 2003’te Avrupa’da 70,000 ölüm 

• Astım ve allerjilerde artış 

• Küresel ısınma nedeniyle, bu ısınmaya adapte olamayan 
birçok canlı türü yok oluyor. Denizlerde asit oranı artıyor. 
Mercan kayalıkları yok oluyor, vb… 

http://www.nrdc.org/globalWarming/fcons/fcons2.asp 



2 °C patikasını elde etmek için stratejik yaklaşım ve büyük ölçekli yatırım gerekli 
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COP 21 sonrası  trend 

2 °C Senaryosu 
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COP 21 sonrasında küresel CO2 salımları 

2 °C hedefi teknolojik gelişim (inovasyon), yatırım 
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Uygulanacak politikalar, inovasyonu  
tetikliyor ve dengeyi, düşük karbondan  
yana değiştiriyor 

İnovasyon, düşük karbon teknolojileri ve enerji verimliliğinde maliyeti azaltırken, 
Hidrokarbon aramalarındaki kazanımlar, daha karmaşık/derin sahalar nedeniyle 

dengeleniyor  

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

Farklı enerji kaynağı ya da teknolojilerin 2040 yılında, 
2014’e göre maliyet değişimleri 
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Seviyelendirilmiş Elektrik Üretim Maliyetleri 

Kaynak: IRENA, 2014, 2015 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına  
dayalı santral maliyetleri 

IRENA: Uluslararası Yenilenebilir Enerji  Ajansı  



Gram CO2 eşdeğeri/kWh 

Tüm yaşam döngüsü sürecinde sera gazları salım yoğunluğu 

Hidro Jeotermal Güneş 
FV 

Güneş 
CSP 

Rüzgar Nükleer D. Gaz Petrol Kömür 

Siyah bant, ortalama değeri ifade etmektedir  
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Küresel Sera Gazı Salımında  
Hangi Gazlar Etkili? 

Kaynak: ABD Doğa Koruma Ajansı; http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 

Toplam CO2 

% 77 

Florlu gazlar %1 

Metan 

Karbon Dioksit 
(fosil yakıt kullanımından) 

% 57 Karbon Dioksit 
(Ormansızlaştırma,  

biyoyakıt  
çürümesi, vb.) 

% 17 

Nitrojen 
Oksit 
% 8 

Karbon Dioksit 
(Diğer) % 3 



Küresel Sera Gazı Salımında  

Hangi Sektörler Etkili? 

Kaynak: ABD Doğa Koruma Ajansı; http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 

Konutlar,  

ticari 

binalar  

% 8 

Ulaştırma 

% 13 

Sanayi 

% 19 

Tarım 

% 14 

Ormancılık 

% 17 
Enerji Arzı 

% 26 

Atık, atık su 

% 3 



Uygulanacak politikalar, inovasyonu  
tetikliyor ve dengeyi, düşük karbondan  
yana değiştiriyor Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

2020 yılı olası fiyatlarına göre, 2015-2020 arasında ABD 
düşük geçirgenlikli sahalardan petrol üretimi değişimleri 

2 

Milyon 
Varil/gün 

1 

0 

 - 1 

 - 2 

 - 3 

 - 4 

Düşük geçirgenlikli sahalardan üretilen petrol, kısa vade için 
piyasalarda bir esneklik yarattı. Ancak uzun vadede, 

petrol fiyatlarının aynı seyri izleyeceğinin garantisi yok 

40$/varil 50$/v 60$/v 70$/v 80$/v 90$/v 100$/varil 



Elektrik Üretiminde CO2 Salımı Yoğunluğu 

Kömür 960 

Petrol 800 

CO2 575 

D. Gaz  450 

Mevcut politikalarla 

Yenilenebilirlerin  
payını arttırarak 

% 40 azaltma 



Elektrik Üretimi 

Ulaştırma 

Petrokimya 

Ham madde 

Diğer Sanayi 

Binalar 

Diğer* 

TOPLAM 

Dünya Sektörler Bazında Petrol Talebi  
(milyon varil/gün; Yeni Politikalar Senaryosu) 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook 2015 

* Diğer: Tarım,  çevrim, enerji dışı kullanım 

2014 – 2040 arası, petrol talebinde 12.9 milyon varil/gün artış 



Petrol Talebinde Sektörlerin Payları, % 
(2013 – 2030 – 2040) 

Kaynak: WEO 2014, Uluslararası Enerji Ajansı; Oil Market Outlook 

2040 
2013 



Petrol fiyatları uzun süre düşük seyrederse:  
Ne anlama gelir, nelere yol açar?  

• Daha sürekli ve güvenilir OPEC-dışı üretim ile 
daha istikrarlı bir Orta Doğu, 2020’lere 
kadar, petrol fiyatlarını 50$/varil civarında 
tutabilir.  

• Petrol ithalatçıları, her 1$/varil düşüşten, 

faturalarında (toplam) 15 milyar $’lık bir 
indirim sağlamış olurlar. Bu da sübvansiyon 
reformunda baskı için bir pencere açar.  

• Düşük fiyatlar daha uzun sürerse, Orta 
Doğu’ya bağımlılık 1970 seviyelerine yükselir.  



Petrol fiyatları uzun süre düşük seyrederse:  
Ne anlama gelir, nelere yol açar?  

• Düşük fiyatlar, enerji dönüşümü için 
gereken politika teşvikini zaafa uğratır: 
Teşviklerin azalması, enerji 
verimliliğinden elde edilebilecek 
tasarrufu % 15 azaltır.  

• Başlıca üreticilerin karlarındaki azalma ve 
küresel petrol talebindeki artış birleşince, 
düşük petrol fiyatlarının çok uzun süreli 
olması beklenmemelidir.   



Brent petrolü fiyatı 

Bütçeyi denkleştirmek  için gereken  
petrol fiyat aralığı  

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Deutsche Bank, 2015 

Petrol Fiyatları ve Bazı Ülkelerin Bütçe Dengeleri 

Venezuella 162 
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Petrol fiyatı ($/varil) 

Nijerya 126.2 

İran 125 

Rusya 100.1 

S. Arabistan 99.2 

Brent petrolü fiyatı; $/varil 

Bütçe denkliği için gereken; $/varil 



milyon varil/gün milyon varil/gün 

Bölgelere Göre Petrol Üretimi (Tahmini),  
Yeni Politikalar Senaryosu 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2015 

OPEC-Dışı OPEC 

Diğer Diğer 



Doğal Gaz Net Ticareti (İthalat-İhracat), milyar metreküp 

2040’da Net  
İthalat Bölgeleri 

2040’da Net  
İhracat Bölgeleri 

Net  İhracat, bcm Üretimlerinin Yüzdesi (%) 

Net  İthalat, bcm* Tüketimlerinin Yüzdesi (%) 
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*Bcm: billion cubic meters = milyar metreküp 



Doğal gaz için büyük fırsatlar  
ve belirsizlikler Asya’da 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

Gelişmekte olan Asya’da doğal gaz talebi, 2040 

    1500 Milyar 
metreküp 

Gelişmekte olan Asya, küresel gaz talep artışının yaklaşık yarısını 
yaratıyor ve ithalatın da % 75’inden sorumlu.  

Ancak gaz, yenilenebilirler ve kömür ile güçlü bir rekabet içinde. 
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Doğal gaz için büyük fırsatlar  
ve belirsizlikler Asya’da 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

ÇİN Enerji talebi 
(GSH İlişkisi Değişimi) 

 
 
 
 
 

Milyon ton 
Petrol eşdeğeri 

Enerji verimliliğindeki iyileştirmelerin yanı sıra, hizmet sektörünün 
genişletilmesi vb. yapısal değişimlerle, ekonomik büyüme için, 

öncekinden daha az enerji gereksinimi oluyor.  
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Avrupa:  
En büyük gaz ithalatçısı konumu devam ediyor… 

• Avrupa, dünyanın en büyük gaz ithalatçısı olma 
konumunu sürdürüyor.  

• AB gaz ithalatı, talebin sabitlenmesine karşın, iç 
üretimin hızla düşmesi nedeniyle; 2040’a kadar 390 
milyar metreküp artış gösterecek (Tüketimin % 68’i).  

• Buna bağlı olarak, yeni gaz kontratları gerekiyor. 

• Önümüzdeki 10 yıl içinde, özellikle Norveç ve Cezayir 
kaynaklı 150 milyar metreküplük anlaşma sona 
erecek.  

• Avrupa, kaynak çeşitlendirmeye uygun alt yapısı ile şu 
kaynaklara bakıyor: Rusya, Hazar, O. Doğu, K. Afrika, 
Doğu Akdeniz.  



AB28 – Sektörler Bazında  
Nihai Enerji Tüketimi – Temel Mesajlar 

• 1990-2013 arasında, AB28 nihai enerji talebi 
(sadece) % 2.2 oranında arttı.  

• 2005-2013 arasında, AB28 nihai enerji talebi   
% 7.0 azaldı. 

• Bu durum; sanayi, ulaştırma, ve konut 
sektörlerindeki talep düşüşünden (sırasıyla: % 
15.4,  % 5.7, % 3.2) kaynaklandı.  

• Bunun aksine; sadece hizmetler sektöründe 
enerji talebi % 5.7 artış gösterdi.  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/final-energy-consumption-by-sector-8/assessment-2;  
Published 21 Oct 2015,   Last modified 21 Oct 2015 



AB28 – Sektörler Bazında  
Nihai Enerji Tüketimi – Temel Mesajlar 

• 2005’den bu yana sağlanan nihai enerji talep 
düşüşünde şu faktörler belirleyici oldu: 
• Ekonomik performans, 
• Çeşitli nihai tüketim sektörlerindeki (özellikle 

sanayi) yapısal değişiklikler, 
• Nihai verimlilikte gelişme ve 
• Olumlu iklim koşulları nedeniyle, ısınma 

gereksiniminde azalma 

• 2013’te, AB28 nihai enerji tüketimindeki 2020 hedefini 
tutturma yönünde yeterli göründü. İlk tahminlere 
göre, nihai enerji tüketimi 2014’te (2013’e göre) % 3.4 
daha azaldı. 



AB28 – Sektörler Bazında  
Nihai Enerji Tüketimi – Biraz Ayrıntı 

• AB28 konut sektörü enerji tüketimi, 2005’ten 
itibaren azalmaya başladı.  

• Bunun en önemli nedeni, binalarda enerji 
performansı uygulamalarının etkili olması.  

• 1990-2002 döneminde, AB28  enerji verimliliği, % 25 
artış gösterdi (Yıllık artış: % 1.3). Bu artışta, sanayi 
sektöründeki iyileştirmeler sürükleyici oldu.  

• Konut sektöründeki teknolojik inovasyon sonucunda 
sağlanan verimlilik kazancının yarısı, konutlarda 
daha fazla elektrikli alet  kullanımı ve konut 
alanlarındaki büyümeye bağlı olarak kaybedildi.  



AB28 Sektörlere Göre Nihai Enerji Tüketimi 
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AB28 – Sektörler Bazında  
Nihai Enerji Tüketimi – Biraz Ayrıntı 

• 1990-2013 nihai enerji tüketiminde en fazla 
artış hizmetler (%40) ve ulaştırma 
sektörlerinde (% 23) görüldü.   

• Hizmetler sektörü, ekonominin "yumuşak" 
kısımlarını içeriyor (insanların bilgi ve 
zamanlarını; üretimi, performansı, potansiyeli 
ve sürdürülebilirliği arttırmak için  sundukları ve 
etkin işgücü diye tanımlanan eylemler).  

• Bu sektörün temel özelliği, nihai ürün yerine, 
hizmet üretiliyor olması.  



AB28 – Sektörler Bazında  
Nihai Enerji Tüketimi – Biraz Ayrıntı 

• Hizmetler sektöründeki enerji tüketim artışı, 
elektrikli aletlere (özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle ilgili olanlar; örneğin: bilgisayarlar, 

fotokopi makinaları, vb.) ve  klimalar gibi, enerji 
yoğun aletlere yönelik talep artışından 
kaynaklanmaktadır.  

• Ulaştırma sektöründe ise yakıt verimliliğinden 
elde edilen talep düşüşü, yolcu ve yük 
taşımacılığındaki talep artışı ile dengeleniyor.  



Enerji sistemindeki dönüşümün  
başını elektrik sektörü çekiyor 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 
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Enerji sistemindeki dönüşümün  
başını elektrik sektörü çekiyor 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 
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İklim değişikliği taahhütleri, elektrik  
sektörü salımlarını elektrik talebinden  
bağımsızlaştırıyor Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2015 Kasım 

Dünya elektrik üretimi ve bundan kaynaklanan CO2 salımları 
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Düşük-karbonlu elektrik üretimi, 2030’a kadar % 45 artarken, elektrik 
üretimi % 40’dan fazla artıyor. Salımlar hemen hemen sabit. 

CO2 salımları 

Elektrik üretimi 



Enerji Teknolojisi 
Görünümü 2015 

 
Küresel Isınmaya Karşı 

İnovasyonu  
Harekete  
Geçirmek 



Genel  

• Enerji teknolojilerindeki inovasyon 
(yenilik ve ilerlemeler), küresel ısınma 
hızının azaltılması kadar, ekonomik 
güvenlik ve enerji güvenliğinin 
güçlendirilebilmesi için de yaşamsal 
önemdedir.  

• Son tahlilde, enerji sisteminin dönüşümü, 
(transformasyonu), maliyet-etkin ve 
kanıtlanmış teknolojilerin 
yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. 



• Fosil yakıtlara bağımlılığın sürdürülmesi ve 
enerji piyasalarında son dönemde yaşanan 
dalgalanmalar gibi nedenlerle; iklim değişikliği 
hedeflerine ulaşabilmeyi teşvik etmek için, 
hükümetlerin gerek bir başlarına ve gerekse 
kolektif olarak, kaynakların dengeli ve yerinde 
kullanımını sağlamalarının önemi artıyor.  

• İnovasyonu ve uzun vadeli yatırımcı güvenini 
sağlayabilmek için, gerekli politika ve piyasa 
alt yapısının ortaya konulması, öncelikli görev 
olmalıdır.  

Genel  



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Enerji kullanımının (talebinin), GSH’dan ve nüfus 
artışından ayrıştırılması sürmekte ise de, küresel 
ısınmanın 2°C ile sınırlandırılması hedefine (2DS 
Senaryosu) ulaşabilmek için, mevcut hızın (ayrışma), 
2 katına çıkması gerekiyor.  

• Küresel ölçekte, birincil enerjinin gerek GSH ve 
gerekse karbon yoğunluğu (intensity), 2050 yılında, 
bugüne (2012) kıyasla, % 60 azaltılması gerekiyor.  

• Bunun içinse, küresel enerji yoğunluğunda 
sağlanacak yıllık azaltma hızının, mevcut hızın 2 
katından fazlasına ulaşması (mevcut yıllık %1.1’den, 
2050’de yıllık %2.6’ya). 

   



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Son dönemde, 2DS hedefine yönelik iyileştirmeler 
cesaret verici olsa da yetersiz kalacaktır. 

• Umut verici, potansiyel alanlar olan elektrikli araçlar 
ve güneş fotovoltaikte sağlanan gelişmelerin 2DS 
hedefini sağlamada yetersiz kalacağı görülmektedir. 

•  Fosil yakıt fiyatlarında görülen beklenmeyen düşüş, 
enerji sisteminin karbonsuzlaştırması çabaları için 
hem engeller, hem de fırsatlar yaratmaktadır. 

• Fiyatlardaki düşüş, kısa dönem için enerji piyasaları 
görünümünde değişime neden olsa da bunun uzun 
vadede de, enerji sisteminin dönüşümünü 
geciktireceği öngörüsü yanıltıcı olabilir. 



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Kısa vadede ekonomik kazanım sağlamak tercihine 
yönelerek, temiz enerji teknolojilerine yatırımları 
geciktirmek, uzun vadede olası yüksek maliyetlere 
neden olabilir.  

• Gerçekte, temiz enerji teknolojilerine bir an önce 
geçerek, daha verimli üretim ve tüketim 
yapılabilmesi, gelecekteki piyasa belirsizliklerine 
karşı bir enerji güvenliği tedbiri de sağlayabilir. 

• Temiz yerli kaynaklardan üretime yönelik yenilikçi 
teknolojilerin yaygınlaştırılması, piyasa (fiyat) 
dalgalanmaları gösteren ithal kaynaklara bağımlılığı 
azaltacaktır. 



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Düşük fosil yakıt fiyatları, gerçek fiyatlandırma 
yaparak, subvansiyonları kaldırma ve karbon 
fiyatlandırması başlatma gibi uygulamalara zemin 
oluşturabilir. 

• Bu uygulamalar gerçekleşirse de düşük karbon 
Steknolojileri nispeten ekonomik hale gelebilir, AR-
GE’ye yapılan yatırımlar artar, uygulama ve 
yaygınlaştırma hız kazanır.  

• Örneğin, fosil yakıtlara dayalı enerji ve sanayi 
üretimlerinde uygulanan cezai maliyetler, Karbon 
Tutma ve Depolama (CCS) uygulamalarının devreye 
alınmasıyla,  önemli oranda azalabilir.  



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Enerji nihai tüketimi tarafında, ısıtma ve soğutma 
sistemleri, karbonsuzlaştırma için bugüne dek 
yeterince değerlendirilmeyen çok ciddi bir potansiyel 
barındırmaktadır.  

• Bugün binalarda ve sanayide, ısıtma ve soğutma, nihai 
enerji tüketiminin % 40’nı oluşturuyor.  

• Bu oran % 27’lik payı olan ulaştırma alt sektöründen 
de fazla bir oranı ifade ediyor.  

• Isıtma ve soğutma, % 70 oranında fosil yakıtlarla 
sağlanıyor. Buna göre de küresel CO2 salımlarının % 
30’unun, ısıtma ve soğutma faaliyetlerinden 
kaynaklandığı hesaplanıyor (2012 yılı). 



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Enerji verimliliğinin yaygın olarak uygulanmasıyla 
ve düşük-karbonlu nihai taşıyıcılara 
(karbonsuzlaştırılmış elektrik dahil) dönüşle 2050 
yılında, fosil yakıtların enerji karışımı içindeki 
payını % 50’nin altına düşürmek mümkün 
görünüyor.  

• Bu sağlanırsa, ısıtma ve soğutmada 
yenilenebilirlerin payı da (yenilenebilirlerden 
elektrik eldesi dahil), % 40’ı aşabilir.  

• Isıtma ve soğutma ile ilgili doğrudan ya da dolaylı 
CO2 salımları ise 2050 yılında üçte bir oranında 
azalabilir.  



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Toplam nihai enerji tüketiminde, elektrik % 26’lık payı 
ile en büyük nihai taşıyıcı (petrol ürünlerinden az 
daha fazla). 

• En büyük sorun ve hedef, büyük çapta ve temiz 
elektrik üretimine dönüşümün gerçekleştirilebilmesi. 

• 2DS hedefini bu kapsamda gerçekleştirebilmek için, 
elektrik üretimindeki küresel ortalama karbon 
yoğunluğunun % 90 azaltılması gerekli.  

• Elektrik kullanımında verimliliğin arttırılması, 
kümülatif emisyonlarda % 12 azaltma sağlarken, bir 
yandan da elektrik üretimi için kapasite ve yatırım 
gereksinimi azalacağından maliyetleri düşürecektir.  



Enerji alanında karbonsuzlaştırma başladı;  
ancak hızlandırılması gerekli 

  

• Durmaksızın süren fosil yakıtlı santrallerin devreye 
girmesinin önünü almak için, düşük-karbonlu 
elektrik üretimi seçeneklerinin hızla arttırılması 
gerekiyor. 

• Güneş Fotovoltaik (Utilityscale) ve denizel rüzgar 
santralleri, artık yeni konvansiyonel santrallerle, 
birçok yerde maliyet bakımından rekabet edebilecek 
düzeyde.  

• Yenilenebilirlerden ve fosil yakıtlardan elde edilen 
elektriğin maliyeti arasındaki fark daralırken, fosil 
yakıtlara dayalı santraller, kapasite yenilenmelerinde 
hala ağırlıklı paya sahipler (tıpkı ülkemizdeki gibi).   



Enerji teknolojilerindeki yenilikler,  
küresel ısınmayı azaltmaya yönelik uygulamaları 

hareketlendirebilir 

• Enerji sektörü, küresel CO2 salımlarının 
yaklaşık üçte ikisini yaratıyor (2012).  

• Bu durum, temiz enerji teknolojilerinde 
yapılabilecek yeniliklerin, ilgili tüm sektörlerde, 
karbonsuzlaştırma için temel gereksinim 
olduğunu göstermektedir. 

• Rüzgar ve güneş FV, 2DS senaryosunda; 2050 yılı 
için yıllık elektrik salımları azaltımının % 22’sini 
sağlama potansiyeline sahiptir.   



Enerji teknolojilerindeki yenilikler (inovasyon),  
küresel ısınmayı azaltmaya yönelik uygulamaları 

hareketlendirebilir 

• Ancak, teknoloji sayesinde son 20 yılda elde edilen 
performans gelişimini sürdürebilmek tam olarak 

yararlanabilmek için, yeniliklerin (inovasyon) sistem 
düzeyinde sağlanabilmesi gerekmektedir.  

• Deneyimler göstermektedir ki yaygınlaşmanın 
önündeki temel engeller, söz konusu teknolojiler 
geliştikçe, değişim göstermektedir.  

• Rüzgar ve güneş FV santrallerinin çok yüksek oranda 
kullanıldığı yerlerde; talep tarafı entegrasyonunda, 
enerji depolamada ve akıllı şebeke alt yapısında 
yenilikler (inovasyon) gerekli görülmektedir.  



Sistem düzeyinde interaktif inovasyon 

KAYNAKLAR: GEA (2012), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York; the 

International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. 

Kaynak: Energy Technology Perspectives 2015, IEA 
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İçeriksel faktörler: 
Örnek: Makroekonomik çevre 
Örnek: Coğrafya ve İklim 



CO2 Salımları 

• İnsan faaliyetleri nedeniyle, atmosferdeki CO2 
konsantrasyonu, Sanayi devrimi’nden bu yana 
hızla artmaktadır ve bugün son 3 milyon yılın 
en yüksek ve tehlikeli seviyesine erişmiştir.  

• İnsan faaliyetleri kaynaklı salımlar, doğal CO2 
salımlarından çok daha düşük seviyede 
olmalarına karşın, doğadaki binlerce yıllık 
dengeyi bozdukları için, güneşten gelen 
ışınların giderek daha azı atmosfer dışına  
dönebilmekte ve küresel ısınmaya neden 
olmaktadırlar.   

http://whatsyourimpact.org/greenhouse-gases/carbon-dioxide-sources 



CO2 Salım Kaynakları – İnsan faaliyetleri 

• Atmosferdeki karbon dioksit yoğunluğunun 
artmasının temel nedenleri arasında; enerji 
üretimi amaçlı petrol, gaz ve kömür 
yakılması faaliyetleri ile, ormanların yok 
edilmesi gibi insan faaliyetleri gelmektedir. 

• İnsanların faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 
salımlarının % 87’si enerji üretiminden.  

• Geri kalanının % 9’u ormanların yok edilmesi 
ve diğer toprak kullanımı faaliyetlerinden. 

• % 4 ise çimento üretimi gibi sanayi 
faaliyetlerinden.  

http://whatsyourimpact.org/greenhouse-gases/carbon-dioxide-sources 



Sektörler ve Teknolojiler Temelinde 2050’ye 
Kadar Kümülatif  CO2 Azaltımları  

(2DS Senaryosu) 
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Kaynak: Energy Technology Perspectives 2015 -  Mobilising Innovation to Accelerate Climate 
Action, Executive Summary; Uluslararası Enerji Ajansı 



• Tutma ve Depolama (CCS) uygulamalarının, süren 
fosil yakıt tüketiminin yaratmakta olduğu 
emisyonları azaltma kapasitesi, hükümetlerin bu 
alandaki yatırımları teşvik etme niyet ve becerilerine 
bağlıdır.  

• Teknolojik yenileşme hedeflerinin küresel ölçekte 
gerçekleştirilebilmesi durumunda, 
karbonsuzlaştırma çabalarının önündeki çok yönlü 
engellerin aşılabilmesi ve sanayi sektörünün bu 
yenileşmelerin nimetlerinden yeterince 
faydalanabilmesi mümkün olacaktır. 

Enerji teknolojilerindeki yenilikler,  
küresel ısınmayı azaltma ya yönelik uygulamaları 

hareketlendirebilir 



Olumlu bir dönüşüm örneği: 

 
Almanya Enerji Politikası 



 Almanya’nın enerji politikası:  
Enerjide “U” dönüşü 

• Toplam nihai tüketimde yenilenebilir 
kaynakların payı için hedef:  

• 2020’de en az 18%, 2050’de %60 (2011’de %12%). 

• Elektrik tüketiminde 2050’de % 80 (2011’de %20). 

• Enerji verimliliğinde artış. 

• Birincil enerji tüketimini 2050’de % 50 azaltmak 
(2008 seviyesine göre).  

• Aynı dönemde elektrik tüketimini % 25 azaltmak. 



• Bina stokunun iyileştirme oranını, mevcut 
yıllık % 1’lik oranından % 2’ye çıkarmak.  

• Binaların birincil enerji tüketimini 2050’ye 
kadar % 80 azaltmak. 

• Ulaştırma sektörü nihai enerji tüketimini 
2050’ye kadar % 40 azaltmak (2005 seviyesine 
göre);  

• CO2 salımlarını 2020’ye kadar % 40, 2050’ye 
kadar % 80 azaltmak (1990 seviyesine göre). 

Almanya’nın enerji politikası: 
Enerjide “U” dönüşü 



Almanya’nın yeni enerji politikası-
karmaşık bir yap-boz (puzzle) 

• Almanya’nın yeni enerji politikası: Sadece 
2022’ye kadar nükleer reaktörlerin devre dışı 
bırakılmasıyla sınırlı değil. 

• 2050’ye kadar, yenilenebilir kaynakların 
enerji karışımında payı % 80’e çıkacak;       
sera gazı salımları % 80 azalacak.  

• Bunların birlikte gerçekleşmesi için alınacak 
bir dizi tedbirin planlı biçimde uygulanması 
gerekli  



    Siemens, rüzgar gücü verimini, elastik rotor 
kanatlarıyla artırmayı hedefliyor  

• “Yeni rotor kanatları, 75 m. 
uzunluklarıyla, Airbus 
A380’inkilere yakın 
uzunlukta.”  

• Daha yüksek verimlilik ve 
maliyet düşüşü sayesinde, 
bu on yıl içinde, rüzgardan 
elde edilen elektrik 
maliyetinin, kömürden 
üretilen elektrikten daha 
ucuz olması hedefleniyor.  



1. Yenilenebilirleri rekabet edebilir yapmak 

2. İletim kayıplarını en aza indiren “süper 
hatlar” inşa etmek, 

3. Enerji depolama olanaklarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak, 

4. Verimliliği yüksek, çabuk devreye giren gaz 
santralleri inşa etmek, 

5. Kömür santrallerini daha verimli hale 
getirmek. 

Almanya - Enerjide Dönüşüm 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=siemens,+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=VA6Y_WQkKhSDwM&tbnid=haz34qgaTXWWIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alyldrm.com/teknoloji-sirketleri-logolari/&ei=CaNQUYidMYbdswa6pYCoCw&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNGzxBdWkknth1lS88PIC8VPMlfGQQ&ust=1364325504713280


6. CO2’nin santral atık gazından ayrıştırılıp 
kullanılması, 

7. Elektrik şebekesini daha “akıllı” yapmak, 

8. Elektriğin tasarrufunu ve daha verimli 
kullanımını sağlamak, 

9. Arz ve talebin dengelenmesi, 

10. Akıllı finansman çözümleri sunmak. 

Almanya - Enerjide Dönüşüm 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=siemens,+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=VA6Y_WQkKhSDwM&tbnid=haz34qgaTXWWIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alyldrm.com/teknoloji-sirketleri-logolari/&ei=CaNQUYidMYbdswa6pYCoCw&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNGzxBdWkknth1lS88PIC8VPMlfGQQ&ust=1364325504713280


1. Yenilenebilirleri rekabet edebilir yapmak 

• Enerji karışımında yenilenebilir kaynakların payı 
2030’da % 50, 2050’de % 80 olacaksa;            
teşviksiz rekabet edebilecek konuma gelebilmeli. 

• Bu hedefte temel kaynak: rüzgar.  

• Daha yüksek verimlilik ve maliyet düşüşü 
sayesinde, bu on yıl içinde, rüzgardan elde edilen 
elektrik maliyetinin, kömürden üretilen 
elektrikten daha ucuz olması hedefleniyor. 

• Eğri kılıç biçiminde rotor kanatları, rüzgar yükünü 
rotora uyarlayan akıllı yazılım, üretim sürecinin 
otomasyonu, 10 MW rüzgar türbinleri, vb… 

 



2. İletim kayıplarını en aza indiren “süper 
hatlar” (super highways) inşa etmek  

 
• Yenilenebilir kaynaklara en uygun 

tüketim, kaynağa yakın yerleşimler… 

• Yüksek voltaj - doğru akım iletim hatları 
(HVDC) ile en az kayıpla iletim… 

• Çin’de Siemens uygulaması: 5,000 MW 
elektrik kurulu gücü, 1,400 km mesafeye 
% 5 kayıpla iletiliyor. 

• Konvansiyonel alternatif akım iletim 
hatlarında kayıplar bunun 2, bazen 3 katı. 

 



3. Enerji depolama tesislerini (seçeneklerini) 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak  

 • Rüzgar ve güneş sistemlerinin üretimleri, hava 
koşullarına göre değişir; bu nedenle mümkün olduğunca 
uzun süre enerji depolayabilen sistemler vazgeçilmez 
konumdadır. 

• Almanya’da pompa depolamalı santralleri geliştirmek 
hayli zor. 

• İhtiyaç fazlası elektrik, elektrolitik santrallerde hidrojene 
dönüştürülür. Bu da daha sonra yeraltında depolanan 
doğal gaz sistemine verilip, yeniden elektriğe 
dönüştürülüp, arabaların yakıt hücrelerinde kullanılır. 

• Binalardaki ve elektrikli arabalardaki piller de ara 
depolama olanağı sağlayan ortamlardır. 

 



Siemens, rüzgardan hidrojen eldesi için Mainz’de yeni bir 
elektroliz tesisi kurdu.   3 Temmuz 2015  

http://www.power-technology.com/news/newssiemens-launches-new-electrolysis-facility-in-mainz-germany-to-generate-hydrogen-from-
wind-power-4615126 

• Gereksinim fazlası rüzgar üretimi, hidrojene 
dönüştürülecek ve ya yeniden yakıt olarak, ya da doğal 
gaz boru hatlarında kullanılacak.   

• 17milyon €uro maliyetli bu enerji depolama tesisi, Enerji 
Depolama Fonlama İnisiyatifi tarafından fonlandı ve 
Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından desteklendi.  

• Siemens’in geliştirdiği ve Proton Değişim Membranı 
(Proton Exchange Membrane-PEM) teknolojisi ile çalışan 
elektrolizör, üretilen fazla rüzgar enerjisini, “tutup-
depolayıp” (capture-storage), daha sonra yeniden 
kullanılmak üzere hidrojene dönüştürüyor. 

 



Siemens, rüzgardan hidrojen eldesi için Mainz’de yeni bir 
elektroliz tesisi kurdu.   3 Temmuz 2015  

http://www.power-technology.com/news/newssiemens-launches-new-electrolysis-facility-in-mainz-germany-to-generate-hydrogen-from-
wind-power-4615126 

• Proje ortaklarından Linde şirketi, 
hidrojenin temizlenmesi, 
sıkıştırılması, depolanması ve 
dağıtımı işlemlerini üstlenmiş.  

• Hidrojen, sanayide 
kullanılabildiği gibi, hidrojenle 
çalışan araç istasyonlarına ya da 
tankerlerle, gaz boru hatlarına 
gönderebiliyor.  

• Yakıt hücreli araç teknolojisi, 
önemli gelişme kaydetti ve 
piyasalarda hızla yayılıyor.  

Mainz tesisi, 2,000 
yakıt hücreli araca 

yetecek yeterlilikte 
hidrojen üretiyor 



4. Verimliliği yüksek,  
çabuk devreye giren gaz santralleri 

 • Rüzgar ve güneş sistemlerinde, hava 
koşullarına bağlı ani üretim düşüşüne karşı, 
hızla devreye girecek sistemlere gereksinim 
var. 

• Bu durumda, hızla devreye girebilen gaz 
santralleri etkin çözüm seçeneğidir. 

• E.ON-Siemens ortak üretimi: Dünyadaki en 
verimli gaz santrali: % 60.75 verim 

• Dünya ortalamasına göre, üçte bir daha az gazla 
elektrik üretir 

• 30 dakikada üretime geçer (578 MW) (BERLİN 
şehrinin gereksinimine eşit) 

 



5. Kömür santrallerini daha verimli hale getirmek 
 

• Önümüzdeki yıllarda kömür, elektrik 
üretiminin başlıca yakıtı olmaya devam edecek. 

• Küresel kömür rezervleri yeterli, yaygın ve 
görece ucuz. 

• Daha temiz ve verimli kömür santralleri için 
yoğun çalışma sürüyor. 

• Siemens kömür santrallerinin verimliliği: % 46 

• Hedef: % 50 verim. 

• Dünya ortalaması: % 31 

• % 50 verimli santral, üçte bir daha az CO2 salar. 

 



Dünya İspatlanmış (Üretilebilir) Kömür Rezervleri 
2014 sonu, (milyon ton) 

Dünya İspatlanmış Kömür Rezervi: 891,531 milyon ton 
(İspatlanmış) Rezerv Ömrü: 110 yıl (Rezerv/Üretim) 

Kaynak:  BP Statistical Review of World Energy, 

June 2015 

237,295; % 26.6 

14,641; % 1.6 

56,082; % 6.3 

31,814; % 3.6 

157,010; % 17.6 

114,500; % 12.8 

60,600; % 6.8 

Eski SSCB: 228,034; % 25.6 

288,328; % 32.3 

76,400; % 8.6 

6,582; % 0.7 

Rezerv, milyon ton Toplam rezervin %’si 

Atlantik 

245,088; % 27.5 
33,600; % 3.8 

1,203; % 0.1 



• CO2’nin yakalanıp yer 
altında depolaması da 
mümkün ama yöre halkı 
genelde tepkili 

• Siemens, CO2’yi biyo-
kütleye dönüştüren yosun 
üzerinde çalışıyor. (Not: Bu 
konuda üretim yapan çok 
sayıda başka şirket de var) 

• Bundan da biyo-yakıt ve 
biyo-plastik için kullanılan 
ham madde üretilebiliyor. 

 

6. CO2’nin santral atık gazından  
(waste gas) ayrıştırılıp, kullanılması 

CO2 

Güneş 

ışığı 



6. CO2’nin santral atık gazından ayrıştırılıp, 
kullanılması 

 • CO2’nin yakalanıp yer altında depolanması da 
mümkün ama yöre halkı genelde tepkili 

• Siemens, CO2’yi biyo-kütleye dönüştüren yosun 
üzerinde çalışıyor. 

 

7. Elektrik şebekesini daha akıllı yapmak. 

8. Elektriğin tasarrufu ve daha verimli kullanımı. 

9. Arz ve talebin dengelenmesi. 

 

 

 



• 15 yıl önce, birkaç yüz enerji üreticisi vardı; gelecekte 
milyonlarca olacak (rüzgar, güneş, jeotermal, daha küçük 
ölçekte, vb..) 

• Üretici de tüketici de daha profesyonelleşecek 

• Artan yenilenebilir kaynaklar payı nedeniyle, fiyatlarda 
dalgalanma artacak; akıllı şebekeler kaçınılmaz hale 
gelecek 

• Şimdiden bazı belediyeler (Allgau) tükettiklerinin 2 katını 
üretiyor (PV, biyo-kütle, rüzgar); elektrikli araç 
kullanıyorlar. 

• Akıllı şebekeler, şebeke istikrarı ve üretim – tüketim 
dengesi sağlıyor.  

 

7. Elektrik şebekesini daha akıllı yapmak 





• En temiz enerji, kullanılmayan enerjidir. 

• Sanayi uygulamalarında kullanılan elektriğin 
üçte ikisini motorlar kullanıyor.  

• (Siemens) Enerji tasarruflu motorlar ve akıllı 
kontrollar, konvansiyonel olanlardan % 60 az 
elektrik harcar. 

• Bu alana yapılan yatırım, kendini 2 senede 
öder. 

• Yalıtım, ısı pompaları, akıllı bina teknolojileri, 
verimli aydınlatma teknolojileri: Binalarda, 
dünya ölçeğinde % 40 tasarruf sağlama 
potansiyeli    

 

8. Elektriğin tasarrufu/daha verimli kullanımı 



• Soğutmalı bir deponun veya klimanın kısa 
süreli kapanması ya da asansörün 
normalden biraz daha yavaş hareketi pek 
fark edilmez. 

• Fiyatların yüksek, arzın kısıtlı olduğu 
zamanlarda bu tür uygulamalar önemli 
katkı sağlar.  

• Bunlar talep tarafı yönetimi örnekleridir 
ve şebeke yükünü hafifletir. 

• Binalarda bu amaçlarla otomasyon 
sistemleri geliştiriliyor. 

 

9. Arz ve talebin dengelenmesi 



10. Akıllı finansman çözümleri sunmak 
 • Belediyeler ve şehirler, bütçe kısıtlamalarına karşı, 

enerji tüketimini ciddi miktarda azaltacak akıllı 
finansman çözümlerine gereksinim duyarlar. 

• ENERJİ TASARRUFU PERFORMANS 
KONTRATI: 

• Danışmanlık, kurulum ve finansman hizmeti. 
• Tüketici ön ödeme yapmaz.  
• Proje maliyetleri, enerji tasarrufuyla elde 

edilen miktarla amortize edilir. 

• Siemens bu modelle, dünyada 4,500 tesiste 
enerji tasarrufu sağladı. 

• (Tasarruf: 1 milyar euro; 9.7 milyon ton sera 
gazı salımı azaldı-Münih kenti yıllık salımı 
kadar) 

 



Alman Enerji Dönüşümü: Yüksek Kesinlik/Uzun Erimli Hedefler   
Alman Hükümeti tarafından 2010’da belirlenen uzun erimli enerji ve iklim hedefleri 
Kaynak: BMU 

Elektrik  
Üretimi 

(2008’e göre) 

Brüt 
Enerji Tüketimi 
(2008’e göre) 

Binaların 
Isı Talebi 

(2005’e göre) 

Ulaştırma Nihai  
Enerji Tüketimi 
(2005’e göre) 

Sera Gazları 
(1990’a göre) 

Hedef, % 

Yenilenebl. payı, % 

2050 2040 2030 2020 



Güneş FV, halen “pik” telebin üçte birini sağlıyor 
Elektrik talebi ve güneşten elektrik üretimi-Almanya  

Gigawatts 

2 
3 

Güneş, 
talebin tepe yaptığı  

zamanda 
üçte birini karşılıyor 

Elektrik 
Talebi 

Toplam 
elektrik 
tüketimi 

Güneşten 
elektrik 
üretimi Geceyarısı Geceyarısı Öğle 06:00 18:00 

Alman Enerji Dönüşümü: Yüksek Kesinlik/Uzun Erimli Hedefler   



Almanya’da güneşten elektrik fiyatı 2006’dan beri % 74 düştü. 
Çatı sistemleri ortalama fiyatı (10 – 100 kW) 

Güneş-Çatı fiyatı: euro/kilowatt 

BOS: Balance  of  System   
(Paneller hariç, diğer maliyetler) 

Toplam  
maliyetin 
yüzdesi 



Alman enerji dönüşümü: Demokratik bir dönüşüm 
Yenilenebilirlerde hisse sahipliği 

2012’de toplam 
Kurulu Kapasite 

73 GW Vatandaş ve  
Kooperatifler: 

% 47 
Kurumsal ve  

Stratejik Yatırımcılar: 

% 41 

Enerji Tedarikçileri: 

% 12 



“Almanya hem yeşil enerjide lider hem de 
sanayinin dinamosu olabilir mi?” 

• Yenilenebilirler, şirketlerin ödediği elektrik toptan satış 
fiyatını azaltıyor. 

• Enerji-yoğun şirketler, yenilenebilir enerjiye uygulanan 
ek vergilerden büyük oranda muaflar. 

• Bu nedenle bu şirketler, yenilebilir enerji kaynaklarının 
sağladığı daha ucuz elektrikten yararlanıyorlar.  

• Ağır sanayi de yenilenebilir enerjiden başka biçimlerde 
yarar sağlıyor.  

• Rüzgar, güneş, biyogaz ve jeotermal, geleneksel sanayi 
dallarına, ekonomik olanaklar sunuyor. Örneğin rüzgar 
türbini imalatçıları, otomotiv sektörünün ardından en 
fazla çelik siparişi yapan sektör konumundadır.  



“Almanya hem yeşil enerjide lider hem de 
sanayinin dinamosu olabilir mi?” 

• Güneş sektörü, cam sanayiinden seramik sanayiine; 
çiftlikler biyokütleden olduğu kadar rüzgar ve güneş 
sektöründen de yararlanıyor.  

• Bakır ve aliminyum sektörleri de yenilenebilirlere 
dönüşten yarar sağlıyorlar. 

• Böylelikle yenilenebilirlere dönüş, sadece güneş 
sektörüne yönelik imalatı geliştirmekle sınırlı kalmıyor. 

• Bu teknolojiler, geleneksel sanayilerin de 
yenilenebilirler kaynaklara dayalı bir geleceğe 
dönüşümde fırsatlar yaratıyor.   



Avrupa İçin İklim ve Enerji Öncelikleri: 
Geleceğe Bakış 

J.M. Barroso 
Avrupa Komisyonu Başkanı 

Avrupa Konseyi’ne Sunum, 20-21 Mart 2014 



2020  
tahmini: 

- % 24 

2020  
tahmini: 

- % 21 

2020  
tahmini: 

- % 17 

J.M. Barroso’nun Avrupa Konseyi’ne  Sunumu, 20-21 Mart 2014 ; Kaynak: Avrupa Komisyonu 

% 20 

Avrupa, 2020 Hedeflerini Gerçekleştirme Yolunda 
(20 – 20 – 20) 

Sera Gazı Salımlarını 
% 20 Azalt 

Yenilenebilirlerin  
Payını % 20’ye 

Yükselt 

Enerji Tüketimini 
% 20 Azalt 



AB 2030 Yılı Hedefleri 

Sera gazı salımlarının (1990’a oranla) %40 
azaltılması  

Enerji tüketimi içinde, yenilenebilir kaynakların 
payını en az %27’ye yükseltmek 

Mevcut politikaların devamı senaryosuna 
kıyasla, %27 enerji tasarrufu 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy 
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http://blogs.shell.com/


Seçilmiş ülkelerin enerji talebi ve GSH’ları,  
1971-2012 

Kaynak: World Energy Outlook 2014, IEA 
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Çin 

ABD 

Avrupa Birliği 

Japonya 

Hindistan Afrika 



Toplam üretim maliyetinin %’si  

Çimento, kireç, sıva  

Demir, çelik 

Kağıt 

Cam 
İlaç sanayii 

İnşaat malzemesi 

Enerji yoğun sanayiler en çok etkilenenler 

Üretim maliyetlerinde enerjinin payı- 
Almanya’da seçilmiş sektörler (2010) 

0 5 10 15 20 25 



1. Öncelik: Enerji verimliliğini arttırmak 
AB’de 2020’ye kadar % 20 enerji tasarrufu ile  

sağlanabilecek yararlar 

2.6 milyar 
varil 

Her yıl 
AB’nin 

ithal etmek 
zorunda 

kalmayacağı 
petrol miktarı 

193 milyar 
€uro 

1 varil  

petrolün 73€  
olacağı 

 varsayımıyla;  
yıllık 

tasarruf 

100 adet 
daha az 
kömür  
santralı 
ihtiyacı 

Finlandiya’nın 
2012 yılı 

GSH’sına 
eşit 

J.M. Barroso’nun Avrupa Konseyi’ne Sunumu, 22 May 2013 





Enerji verimliliği, kilit önemde 
Presentation of J.M. Barroso to the European Council, 20-21 March 2014  

Mevcut enerji verimliliği taahhütlerinden  
elde edilebilecek tahmini tasarruflar 

Gereken yatırım Elde edilecek tasarruf 
Yıllık net tasarruf 

(milyar €) Milyar €  



Uluslararası  
Yenilenebilir  
Enerji Ajansı 

(IRENA): 
 

“ENERJİ’yi 
Yeniden 

Düşünmek” 



IRENA Raporu - 4 ülke örneği 

• ÇİN - Güneş fotovoltaik sanayisi, milli gelire 2013’te 
52 milyar $ katkı sağladı. 

•  İTALYA – Yenilenebilir enerji teknolojilerine 2001 
yılında yapılan 16 milyar $ yatırım,  GSH’ya 23 milyar 
$ katkı yaptı. 

• JAPONYA – Japonya enerji tüketiminde yenilenebilir 
kaynakların payının % 14-16’ya çıkarılması, 2030 yılına 
kadar, yatırım maliyetlerinin 2 - 3 katı geri dönüş 
sağlayabilir.   

• MEKSİKA – 20 bin MW rüzgar kurulu güç 
yatırımının, (yerli imalatın payına bağlı olarak) 
2020’ye kadar GSH’nın % 0.6-2.4’ü katkı sağlaması 
bekleniyor.  



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 (Çin, Hindistan, vb.). 

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

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı Temiz Enerji İlerleme Raporu 



Daha verimli kömür kullanımı 

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

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

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı Temiz Enerji İlerleme Raporu 



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. 

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı Temiz Enerji İlerleme Raporu 



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. 
Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı Temiz Enerji İlerleme Raporu 



Karbon Tutma ve Depolama 

Tuzlu akifer 

Kaynak: World Coal Institute 

Kömür 

Karbon tutma ve depolama 
tesisi olan santral 

Petrol 
Kulesi 

Petrol 







Destroyed 



Daha bağımsız, daha temiz ve verimli;  
insan ve doğa odaklı  

bir enerji politikası seçeneğimiz VAR! 

Yerli İmalat 
Nitelikli İnsan Gücü 

Teknoloji 
Talep Yönetimi 

Biyokütle 

Güneş Verimlilik 

Çevre Duyarlılığı 

Jeotermal 
Rüzgar 

Çeşitlendirme 

Kamu Yararı Planlama 



Ne yapmalı? 
• Fosil yakıtlara dayalı bir enerji tüketim modeli, 

gerek bağımlılıktan kaynaklanan ve gerekse eko-
sisteme yönelik tehditleri nedeniyle; mümkün 
olduğu kadar hızlı olarak , yenilenebilirler ve 
enerji verimliliği odaklı politikalara 
dönüştürülmelidir. 

• Yerli ve özellikle yenilenebilir kaynakların 
geliştirilmesinin önündeki yasal ve  politik tercihe 
dayalı engeller kaldırılmalıdır. 

• Bu dönüşümün olmazsa olmaz bileşeni, enerji 
ekipmanlarının yerli imalatını  yaygınlaştıracak 
yeni bir inovasyon stratejisinin belirlenmesidir.  

 



Ne yapmalı? 
• Çin ve Brezilya, düşük-karbon teknolojilerini geliştirmek 

için, iç piyasada düşük maliyetli  ve sübvanse edilmiş 
borçlanma ve risk sermayesi, özel sermaye ve kamu 
kurumları için yaratıcı finansman modelleri geliştirip 
uyguladılar.  

• Bu 2 ülke, ulusal kalkınma bankalarını, iklim değişikliğini 
önlemeye yönelik projelerin finansmanı için seferber 
etmede lider rolü oynadılar.   

• Hindistan ve diğer ülkeler de bu uygulamaları örnek alarak; 
gelişmekte olan ülkeler arası (South-South) teknoloji, deneyim ve 
bilgi transferi yolları arıyorlar. 

• Ancak yatırımcılar üzerindeki riskleri ve gelişmekte olan 
ülkeler üstündeki sermaye maliyetini en aza indirebilmek 
için, düzgün yönetişim yapıları kurulması zorunlu.  



Ne yapmalı? 
• Ekonomik analizler, 2DS senaryosunun gerektirdiği ek 

yatırımların, elde edilecek yakıt tasarrufu ile fazlasıyla 
karşılanmış olacağını gösteriyor.  

• Bu analiz de düşük-karbonlu bir enerji sistemine geçişe 
yönelik yatırımları teşvik edecek bir değer taşıyor.  

• 6°C Senaryosu’nda zaten harcanacağı varsayılan 318 

trilyon $’a ilave olarak; 2°C Senaryosu, bir 40 trilyon $ 
daha gerektiriyor.  

• Düşük-karbonlu enerji sistemine (2°C Senaryosu) 
geçilebilmesi halinde, 2015-2050 dönemi için 
öngörülen tasarruf ise 115 trilyon $ ve bu da ek 
yatırımın (40 trilyon $) yaklaşık 3 katı.   



Ne yapmalı? 
• Bu örneklerden hareketle; uzun erimli, ancak 

gerçekçi teknoloji hedefleri koyulmalı; bu 
hedeflere yönelik ilerleme sürekli değerlendirilip, 
gerekirse yeni hedefler konulmalıdır. 

• Başarı gözlemlendikçe; bu gelişme, yeni 
yatırımları da (kamu ve özel) cesaretlendirip, teşvik 
edecektir.  

• Teknik performans (verimlilik veya kapasite faktörü) 
ilk yatırım maliyeti, elektrik üretim maliyeti, 
verimli santral ömrü gibi faktörlerde elde edilecek 
başarı öyküleri, paylaşılmalı ve örnek 
oluşturmalıdır.  



(Türkiye için) Ne yapmalı?  
• Enerjiye erişim, temel bir insanlık hakkıdır. Bu 

nedenle, enerji politikasının temel hedefleri; 

• Enerjinin tüm tüketicilere; temiz, yeterli, kaliteli, 
kesintisiz, sürekli, ödenebilir koşullarda, güvenilir ve 
çeşitlendirilmiş kaynaklardan temini olmalıdır. 

• Bu hedefler, sözde kalmamalı, gerçekleşmeleri 
mutlaka sağlanmalıdır. 

• Ülke kaynakları bilimsel temelde belirlenmeli ve yerli 
kaynak potansiyelimiz gerçekçi bir biçimde ortaya 
konulmalıdır. 

• Enerji sektörünün, diğer temel sektörlerle olan 
etkileşimi dikkate alınarak, bütüncül ve entegre 
bir enerji politikası belirlenmelidir. 



Enerji Politikası  Çok Boyutlu ve Bütünleşik 
(Entegre) Yaklaşım Gerektirir 

Enerji  
Politikası 

Ulaştırma 
Politikası 

Dış Politika 

Tarım 
Politikası 

Sanayi 
Politikası 

Eğitim 
Politikası 

Çevre 
Politikası 

Ekonomi 
Politikası 

Güvenlik 
Politikası 

Kaynak: Necdet Pamir 
Diğer 



(Türkiye için) Ne yapmalı?  
• Ülkemizin yerli kaynaklarının yetersiz olduğu savı 

bilimsel değildir. Bu, “politik” ve temelsiz bir 
savdır. 

• Doğal gaza aşırı bağımlılık, kademeli olarak 
azaltılmalı; yeni lisanslara, ithal kaynaklar 
açısından belli kısıtlamalar getirilmelidir.  

• Yerli kaynaklar, gerçekçi stratejiler dahilinde ve 
her kaynak için ayrı bir planlama yapılarak teşvik 
edilmelidir. Kirleten kaynaklara ek maliyet 
getirilirken, temiz ve yerli kaynaklarla, verimli/yeni 
teknolojilere dayalı yatırımlar teşvik kapsamına 
alınmalıdır. 

 



(Türkiye için) Ne yapmalı?  

• 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 ya da 
“şişirme” olması halinde, ekonominin üzerinde 
önemli yük oluşturmaktadır.  

 



(Türkiye için) Ne yapmalı?  

• Enerji sektöründe bütünleşik kaynak planlaması 
zorunludur.  

• Bu planlama; enerji üretiminin  dayanacağı kaynakların 
seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep 
tarafı yönetimine yoğunlaşma, enerjinin daha verimli 
kullanımı, enerji ekipmanlarında yerli imalatın teşviki, 
kojenerasyon, sürdürülebilirlik, vb. ölçütleri gözeterek 
yapılmalıdır.  

• Planlama  çalışmaları katılımcı ve şeffaf bir şekilde 
yapılmalı; çalışmalara, ilgili kamu kurumlarının yanı sıra; 
üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek 
odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar ve tüketici 
örgütlerinin, katılım ve katkıları sağlanmalıdır.  

 



(Türkiye için) Ne yapmalı?  
• Ülke ölçeğinin yanı sıra; il ve bölge ölçeğinde de 

enerji kaynak, üretim, iletim, dağıtım planlaması 
yapılmalıdır.  

• ETKB, ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda 
temel stratejileri ve politikaları geliştirmek ve 
uygulamakla yükümlüdür. ETKB güçlendirilmeli, 
uzman ve liyakatli kadrolar istihdam etmelidir.  

• EPDK, Rekabet Kurumu vb. kurumların gerçekten 
özerk olarak yapılanmaları sağlanmalıdır. 

• Aynı husus, ETKB’nin bağlı ve ilgili kuruluşları için 
de geçerli olmalı ve bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetlenmeleri sağlanmalıdır. 

 



(Türkiye için) Ne yapmalı?  
• Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın önemli 

bölümü adeta el değmeden bekletilirken; % 98’i 
ithalatla karşılanan doğal gaza ve ithal kömüre, 
artarak bağlanmamızın, “politika” olarak 
sürdürülmesi, ülke ve kamu yararına değildir. 

• Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın, çevre dostu 
ve verimli teknolojilerle, eko-sistemi esirgeyerek 
devreye alınması, ulusal bir hedef olmalıdır. 

• Bu kaynakların, enerji karışımı içinde mümkün 
olan en yüksek oranda kullanımı; gerçekçi teşvik 
politikalarıyla, devletin yol göstericiliğinde, özel 
sektör-kamu-üniversite işbirliği ile sağlanmalıdır. 

 

Yenilenebilirler 



Öneriler - 8 
• Yurt içinde, petrol ve doğal gazın aramaları son 

derece yetersizdir (1751 arama, 822 tespit kuyusu) 

• Petrol Kanunu’nda, TPAO’yu devlet adına arama 
ve üretim yapma hakkından yoksun bırakan 
düzenleme kaldırılmalıdır. 

• TPAO’nun devlet adına faaliyet göstermesi; özerk 
ve dikey bütünleşik olarak, yeniden organize 
edilmesi sağlanmalıdır. 

• Özellikle denizlerimizin aranması için, dış 
politikamızı da birlikte planlayarak, yeni bir 
politika belirlenmelidir. Karadeniz’deki mevcut 
olumlu yatırım ikliminin, Ege ve Akdeniz için de 
geçerli olması sağlanmalıdır. 



Öneriler - 9 

• Özellikle doğal gaz depo kapasitemiz son derece 
yetersizdir. Depolama konusu, enerji güvenliğinin 
stratejik köşe taşlarındandır.  

• Depolama kapasitemizin, tüketimimizin en az           
% 20’sine, tercihen % 25’ine erişebilmesi öncelikli 
hedef olmalıdır. 

• Doğal gaz, petrol, ithal kömür gibi dışa bağımlı 
fosil yakıtların enerji tüketimindeki ve elektrik 
üretimindeki payını düşürmeye yönelik  
politikalar ve kısıtlamalar uygulanmalıdır. 



Öneriler - 10 
• Yerli linyitlerimizin, enerjideki bağımlılığımızı azaltmak, 

istihdam ve katma değer sağlayabilmek amaçlarıyla 
gereğince değerlendirilebilmesi için;   

• Sağlıklı rezerv tespiti,   

• Kömür madenciliği planlaması,  

• Santrallar için doğru yer seçimi, yerleşim planlaması ve imar 
düzenlemelerinin yapılması,  

• Uygun santral tasarımı/tesisi ve işletilmesi,  

• Üretilecek elektriğin ulusal iletim şebekesine aktarılması vb.   tüm 
uygulamaların makro ölçekte kurgulanmasını, planlanmasını ve 
ilgili ve yetkili kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirilmesini öngören 
bir Kömür Master Planı;  

• Enerji ve Kalkınma Bakanlıkları’nın koordinasyonunda 
ve   ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla hazırlanmalıdır. 



Öneriler - 11 
• Yerli linyit yakabilecek, yerli mühendislik kapasitesiyle 

tasarımı yapılmış, yerli olanaklarla imal edilmiş, bu 
sağlanana kadar ise; montajı yerli personelle yapılmış, 
yerli personelle işletilen termik santral sayısının hızla 
artırılması gereklidir. 

• Türkiye, kendi enerji piyasasına kendi yatırımcısı, 
imalatçısı, akademisyeni, mühendislik ve 
müteahhitlik hizmetleriyle ve yerli personeliyle 
sahip çıkmalıdır. 

• Kamu santrallerinin rehabilitasyon yatırımlarına 
öncelik verilmelidir. Termik santrallerin 
iyileştirme sürelerini hızlandırıcı teşvikler 
sağlanmalıdır. 

 



Öneriler - 12 

• Konvansiyonel sistem verimlerini, % 90 ve 
üzerine yükseltebilen kojenerasyon (elektrikle 

birlikte üretilen buharı da kullanan) ve trijenerasyon 
(elektrikle birlikte, ısıtma ve soğutmanın birlikte sağlanması) 

sistemleriyle; elektrik, ısınma ve soğutma 
işlevlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması, çok 
önemli etkiler yaratacak önlemlerdir.  

• Benzer biçimde,  santral ve sanayi atık ısılarının 
atıl bırakılmaması; çevreyi kirletmek yerine, 
bölge ısıtmasında kullanılmaları son derece 
çağdaş ve akılcı uygulamalardır ve bu nedenle 
mutlaka yaygınlaştırılmalıdır.  

•   



Öneriler - 13 

• Bu amaçla yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli; boşa 
harcanan enerji içinse, cezai yaptırım getirilmelidir. 

• Termik santrallerin kullanacakları teknolojilerin, 
çevre dostu ve en yüksek verimle çalışmayı 
sağlayan teknolojiler olması, kurala 
bağlanmalıdır.  

• Ülkemizde nihai sektörlerdeki tüketilen petrolün 
%53’ünden sorumlu olan ulaştırma sektöründe; başta 
yakıt verimliliği yüksek taşıtlar olmak üzere, trafik 
düzenlemelerinde toplu taşımacılığa ve raylı sistemlere 
ağırlık verilmesinden, karayolundan deniz ve demir yolu 
taşıma/ulaşım sistemlerine geçişe kadar çok geniş bir 
yelpazede enerji verimliliği önlemleri alınmalıdır.  

 



Öneriler - 14 

• Enerji yatırımları gerçekleştirilirken, 
ekosistemin korunmasına azami özen 
gösterilmeli, yöre halkına rağmen yatırım 
yapılmamalıdır. 

• Yöre halkının onayının alındığı projelerde, bölge 
insanının mutlaka yararlanacağı sosyal ve 
ekonomik destekler geliştirilmelidir. 

• Enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ve artış 
eğilimindeki ülkemizin, yerli kaynaklarını 
kullanmasının önündeki en büyük engel, 
ekosistemi umursamayan, vahşi “yatırım” 
politikalarıdır.  

 



Öneriler - 15 
• Santral yeri seçimlerinde; birinci ve ikinci sınıf 

tarım arazilerinden, SİT alanlarından, orman 
arazilerinden, balık ve deniz canlılarının üreme 
alanlarından uzak durulmalıdır.  

• ÇED ve Turizm Etki Değerlendirme raporlarının 
uluslararası standartlara göre hazırlanması ve 
bağımsız ve özerk kamu kuruluşları tarafından 
denetlenmesi ön koşuldur. 

• Torba yasalarla "ÇED'e gerek yoktur" raporu 
alınmak suretiyle, ekosistemi geri dönülmez 
biçimde tahrip eden termik ve/veya hidroelektrik 
santrallerin önü açılmıştır. Bu, önlenmelidir. 

 



Öneriler - 16 

• Ekosistemi geri dönülmez biçimde tahrip etme 
potansiyeli olan, "ÇED'e gerek yoktur" 
belgeleriyle inşaatı başlatılan ve/veya adeta "kes-
yapıştır" yöntemiyle hazırlanan göstermelik ÇED 
raporlarıyla inşaatlarına olanak sağlanan HES'ler, 
yöre halkını isyan ettirmektedir.  

• Bu kategoride tanımlanacak inşaatlar, yasal 
incelemeye alınmalı; sonucunda eğer 
hukuksuzlukları saptanırsa, durdurulmalıdır. 

• HES’ler için, tüm adımları birbirini tamamlayan, 
daha duyarlı ve bilimsel bir strateji belirlenmelidir. 

 



Öneriler - 17 

• DSİ, yeniden yapılandırılmalı, özerk olmalıdır. 

• DSİ’nin öncülüğünde, havza planlamaları 
tamamlanmalı; HES’ler yalnız ve ancak havza 
planına göre inşa edilmelidir. 

• Her aklına esenin, gözüne kestirdiği akarsu 
üzerine HES inşa etmesi uygulaması durmalıdır. 

• “ÇED’e gerek yoktur” tümcesi, literatürden 
çıkarılmalı; ÇED’ler uluslararası standartlara 
uygun olarak yapılmalıdır. Can suyu hesapları 
bilimsel yapılmalı ve mutlaka bırakılmalıdır. 

• Yöre halkına rağmen “yatırım” yapılmamalıdır. 

 



Öneriler - 18 
• Ülkemizin 7- 9 metre/saniye arası (iyi, harika, 

mükemmel sınıfları) rüzgârdan elektrik elde 
edebilme potansiyeli, yaklaşık 48.000 MW olarak 
belirlenmiştir. Bu kurulu gücün karşılığı, yıllık 
yaklaşık 110 milyar kw-saattir. 

• Buna karşın mevcut rüzgar kurulu gücü 4.534 MW 

• EPDK, rüzgâr santrallerine lisans verme 
işlemlerini; teknik/finansal yeterlilik kriterlerini 
dikkate almadan bir günlük sürede yaparak, 
kaosa yol açmıştır.  

• Bu süreçte yatırım maliyetleri artmış, yatırımlar 
güdük kalmış, “çantacılar türemiş”tir. 

 



Öneriler - 19 

• Potansiyelin hızla devreye alınabilmesinde en 
önemli ayaklardan biri de kanat, türbin, kule gibi 
temel akşamın yerli üretiminin kademeli olarak 
da olsa sağlanmasıdır. Bazı türbin markalarının, 
kule ve kanat gibi bileşenleri, halen kısıtlı olsa da 
üretilebilmektedir.  

• Ancak "nasel" ve jeneratör gibi bileşenlerin yerli 
üretimi büyük yatırım tutarları içermekte; sadece 
fabrikanın kurulması ve yapılacak üretimin 
sertifikalanması için bile en az 2 yıllık süre 
gerekmektedir. Mevcut teşvikler yetersizdir. 

 



Öneriler - 20 

• Yerli imalata verilen teşviklerin, sektörün talebi 
doğrultusunda uygulanabilir hale getirilmesi, 

• Teşviklerden gereğince yararlanılabilmesi için, 
mevcut kanunda belirlenmiş 2015 yılı 
sınırlamasının, mevcut sorunlar dikkate 
alınarak ertelenmesi,  

• TEİAŞ'ın havza planlaması çalışmalarını hızla 
tamamlaması ; askeri ve benzer tesislerle ilgili 
kısıtlamaların makul biçimde çözümlenmesi 
temel politika tercihleri olmalıdır. 

 

 



Öneriler - 21 

• Otuz sekiz buçuğuncu paralel ve onun altında 
kalan sahalarımızın tamamı (yaklaşık 11,000 
km2), güneşten elektrik elde edilmesine uygun 
sahalardır. 

• Türkiye'nin, yılda 380 (400) milyar kilovatsaat 
elektrik üretebilecek (~ 270,000 MW) güneş 
enerjisi potansiyeli bulunduğu 
hesaplanmaktadır. 

• Bahçe-çatı türü uygulamaların da ilavesiyle bu 
rakam toplamda 400 milyar kw-saate 
erişebilecektir.  Bu miktar, Türkiye'nin 2015 yılı 
elektrik tüketiminin 1,55 katına eşittir. 

 



Öneriler - 22 

• Mevcut kanunda "31.5.2015 tarihine kadar işletmeye 
girecek güneş santrallerinin yurt içinde gerçekleşecek 
imalatına ödenecek yerli katkı ilavesi konusunda 
öngörülen 5 yıllık süre" kısadır. Uzatmalar, Bakanlar 
Kurulu kararı yerine yasal düzenlemeye bağlanmalıdır. 

• Hem bileşen üretimi, hem de özgün tasarım yerli ürün 
gelişimi için bu desteğin, belirlenmiş hedeflere yönelik 
ve uzun vadeli olarak planlanması gerekmektedir. 

• Yerli üretimin özendirilmesi için, yerli üretim katkısıyla 
ödenecek ek tarifenin (Cetvel # 2) aksamın tamamının 
yerli olarak sağlanması halinde ödenmesi yerine, 
kademeli geçiş yapılacak şekilde değişiklik 
yapılmalıdır. 



Öneriler - 23 

• Yerli güneş endüstrisinde 
“Fotovoltaik/Odaklayıcı” gelişimini doğrudan 
destekleyecek ve yerli imalat endüstrisinin 
üretimi için uygun ortam yaratacak (Örneğin: 
yerli işgücüne ödenen ücretlere vergi kredisi 
veya muafiyetleri, güneş teknolojisi alıcı ve 
satıcılarına uygulanacak KDV ve/veya gelir 
vergisi indirimleri, AR-GE destekleri, yerli 
üretilecek türbinlerin kalite ve güvenilirliğini 
teşvik edecek test ve sertifikasyon programları, 
vb.) ilâve destekler sağlanmalıdır. 



Öneriler - 24 

• Enerji yatırımlarında en büyük pay, makina ve 
ekipmanlara aittir.  

• 20 yıllık dönemde 225 - 280 milyar $ olması 
öngörülen enerji yatırımlarının 135 - 168 milyar 
dolarlık bölümünün, makina ve ekipmana 
harcanacağı öne sürülmektedir. 

• Buna göre, her yıl 7 - 8,5 milyar $’ın, enerji 
makina ve ekipman ithalatı için başta Çin olmak 
üzere yurt dışına ödenmesi yerine, tamamına 
yakınının ülkemizde kalması ve yerli sanayiye 
aktarılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 
ulusal bir görev olarak önümüzdedir. 

 



Öneriler - 25 

• Enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan tasarım, 
avam ve detay mühendislik, teknik işgücü ve 
müteahhitlik hizmetlerinin yerli kuruluşlarca 
yurt içinden karşılanması esas olmalıdır.  

• Enerji ekipmanları üretim sektörü, stratejik bir 
sektör olarak görülmeli ve teşvik edilmelidir.  

• Sektöre makina ekipman üreten sanayilerin 
kümelenmesi teşvik edilmeli ve işbirliği ağları 
geliştirilmelidir.  

• Örneğin, OSTİM'de oluşan ve çalışmalarına 
yeni başlayan Yenilenebilir Enerji Kümesi gibi 
girişimlerin etkinleştirilmesi için bir yol 
haritası belirlenmelidir. 

 



Öneriler - 26 

• EPDK’nın gerçek anlamda özerk bir yapıya 
kavuşturulması ve lisans verme sürecinin sağlam 
esaslara bağlanması sağlanmalıdır. 

• Başvuru yapan şirketlerin, teknik ve finansman 
kapasiteleri ile bu alandaki yeterlilikleri özenle 
değerlendirilmelidir.  

• Lisans alan şirketlerin yatırım sürecindeki 
performansları yakından kontrol edilmeli, gecikmelere 
ve/veya ruhsat spekülâsyonuna izin verilmemelidir. 

• ÇED raporu ve EPDK lisans tadilat başvurularında, 
sonradan yakıt değişimine, özellikle de yerli kömürden 
ithal kömüre geçişe ve abartılı kapasite artırımlarına 
kesinlikle izin verilmemelidir. 

 



Öneriler - 27 
• Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz, yatırım 

yöresinde yaşayan halkın istemediği projelerden 
vazgeçilmelidir. 

• Enerji sektöründeki tüm kamu kurumlarında, 
çalışanların yönetim ve denetimde söz ve karar 
sahibi olacağı, özerk bir statüyle yeniden 
yapılanma sağlanmalıdır.  

• Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler 
düşürülmelidir. Elektrik enerjisi fiyatı içindeki 
faaliyet dışı unsur olan TRT payı ile artık 
doğrudan Maliye’ye aktarılan Enerji Fonu 
kaldırılmalıdır. 

 



Daha bağımsız, daha temiz ve verimli;  
insan ve doğa odaklı  

bir enerji politikası seçeneğimiz VAR! 

Yerli İmalat 
Nitelikli İnsan Gücü 

Teknoloji 
Talep Yönetimi 

Biyokütle 

Güneş Verimlilik 

Çevre Duyarlılığı 

Jeotermal 
Rüzgar 

Çeşitlendirme 

Kamu Yararı Planlama 


