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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkındaki 91 se- 
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans lçta kullanılamaz.
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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörtniâ# bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.

özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

1 - Makro inceleme aşaması,
2 - Setör incelemeleri,
3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI
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GİRİŞ

Dördüncü Bes Yıllık Kalkınma Plânının hazırlık çalışma
larını yapmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından kurulmuş bulunan Komisyonlardan biri olan "Genel 
Enerji ve Diğer Enerji Kaynakları Özel İhtisas Komisyonu"
8 Haziran 1976 günü ilk toplantısını yapmış ve bu toplantıda 
Komisyon başkanlığına Oktay Apaydın, raportörlüklerede Emine 
Aybar ve İnci Özgüç seçilmişlerdir. Koordinatörlük görevi 
Devlet Planlama Teşkilatından Okyar Yayalar tarafından yürü
tülmüş tür.

Genel Enerji ve Diğer Enerji Kaynakları Özel İhtisas 
Komisyonu çalışma kapsamına giren konulara göre aşağıda be
lirlenen AltıAlt Komite halinde çalışmalarını sürdürmüştür.

1- Enerji Politikaları Alt Komitesi
1.1. Üretim-Tüketim Çalışma Grubu
1.2. Enerjinin Rasyonel Kullanımı ve Tasarrufu 

Çalışma Grubu
1.3. Mevzuat, Organizasyon ve Eğitim Çalışma 

Grubu
1.4. Enerjiden Doğan Çevre Sorunları Çalışma 

Grubu

2- Nükleer Enerji Alt Komitesi
3- Güneş Enerjisi Alt Komitesi
4- Jeotermal ve Diğer Enerji Kaynakları Alt Komitesi
5- Odun, Tezek ve Bitki Artıklarının Enerji Olarak

Kullanımı Alt Komitesi
„ 6- Kok ve Şehir Gazi Alt Komitesi
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Türkiyenin Uzun Vadeli Genel Enerji Programının hazır
lanmasına yardımcı olmak amacıyla komisyon, yukarıda açıklanan 
çeşitli çalışma gruplarının çalışmalarını koordine etmek, ha
zırladıkları alt komisyon raporlarını birleştirmek suretiyle 
ana raporun, meydana gelmesini sağlamıştır.

Raporun Birinci Bölümünde 1950-1975 Dönemi Genel Enerji 
görünümü ortaya konmuştur. Bundan sonraki bölül erde ise Bi
rincil enerji kaynaklarının rezerv ve potansiyelleri belirlen
miş 1992 yılına kadar üretim ve talep tahminleri hesaplanmış
tır. Daha sonra üretim ve talep tahminlerinin irdelemesi ya
pılmıştır.

Ticari Olmayan Enerji Kaynaklarının ülke ekonomisi açı
sından değerlendirilmesi; odunun sanayiide, tezeğin gübre ola
rak tarımda ve biyogaz üretiminde kullanılması konulan rapo
run beşinci bölümünde ele alınmıştır.

İkincil Enerji Kaynakları ve Diğer Enerji kaynakları 
hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm 6 ve 7'de verilmiştir. 3 ve 9' 
uncu Bölümlerde ise Enerjinin Rasyonel Kullanımı ve Tasarru
fu, Enerji ile ilgili Organizasyon Mevzuat ve Eğitim Sorunla
rı, Enerji üretiminden Doğan Çevre Sorunları konuları işlen
miştir.

Komisyon çalışmalarından bağımsız olarak Boğaziçi Üniver
sitesi tarafından yürütülen "Optimizasyon Modeli ile Genel 
Enerji Planlaması" ile ilgili çalışmanın özeti de Bölüm 10' 
da verilmiştir. Genel Enerji Planlaması çalışmalarında opti
mizasyon modelinin ilk defa kullanılması enerji sektörü ile



genel ekonomi arasında kuruLan ilişkiden» planlama aşamasında 
yararlanılması bakımından büyük önem taşımaktadır- Modele ili- 
kin rapor ek’te ayrıca verilmiştir.

ÇALIŞMANIN AMACI

Genel Enerji Özel İhtisas Komisyonu, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlanmasına ışık tutmak amacıyle kurulan 
komisyonlardan biridir. Komisyonun çalışmasıyla varılmak is
tenen amaç, genel enerji envanterini gözden geçirmek, Dördün
cü Plan dönemiyle 1995 yılma kadar olan perspektif dönemde, 
Türkiyenin sektöre! enerji gereksinmesini saptamak ve gerek
sinmenin karşılanması için birincil enerji kaynakla rmıhetkin 
bir biçimde kullanılmasına yönelik tedbirleri belirlemek şek
linde özetlenebilir.

Ülkemizin coğrafi olarak enerji kaynakları bakımından 
zengin ülkelerle çevrilmiş olmasına karşın, bugüne dek yapıl
mış araştırmalar, bugün için bilinen kaynakların ülkemizin 
kendi kendine yeterli «nerjiyi sağlama politikasını gerçek
leştirmesine olanak vermediğini göstermektedir. Enerji tale
binin 1976-1992 yılları arasında $ 8,9 oranında artacağı tah
min edilmektedir. Yapılan çalışmalarda bilinen enerji kaynak
larının artan bu talebi karşılayemadığı görülmektedir.

Genel Enerji Sektörü ülkemizde kullanılan çeşitli birin
cil ve ikincil enerji türlerinin üretim ve tüketim faaliyet
lerini kapsamaktadır.



Türkiyede halen kullanılan ve 1992 yılma kadar kullanıl' 
ması planlanan birincil enerji kaynakları şunlardır :

A- Halen kullanılmakta olan enerji kaynakları;

1. Kömür
1.1. Taşkömürü
1.2. Linyit

2. Petrol
3. Hidrolik Enerji
4. Ticari Olmayan Enerji Kaynakları

4.1. Odun
4.2 Hayvan ve Bitki Artıkları

B~ 1992 yılma kadar kullanılması planlanan enerji 
kaynakları ;

1. Nükleer Enerji
2. Jeotermal Enerji
3. Güneş Enerjisi
4. Bütümlü Şist

Bunlardan başka ülkemizde Ta^ıi Gaz bulunması veya, 
ithali halinde kullanma olanağı c\-■'■■^bilecektir. Ayrıca rüzgar 
enerjisinin ileriki yıllarda 5 J *-e KW gücündeki köy tipi
küçük elektrik sant-allarında, su pompa istasyonlarında, de
ğirmenlerde kullanılması mür/.iin olabilecektir.

C- Dünyanın çeşitli v'Jkelerinde esasen az kullanılan 
ve ülkemizde de yakın gelecü'^ie yararlanma olanakları az olan 
kaynaklar şunlardır :



1. Gel-Git Enerjisi
2. Mağneto Hidro Dinamik Güç Santralleri
3. Açık denizlerdeki ısı gradiyenindan enerji 

eLde edilmesi,

Ülkemizde kullanılmakta olan ikincil enerji kay
naklarının önemlileri ise;

1. Elektrik
2. Kok ve Havagazı ve LPG dir.

RAPORDA KULLANILAN KABULLER VE KISALTMALAR

Raporda toplam değerler taşkömürü eşdeğeri cinsinden 
verilmiştir. Kullanılan çevrim katsayıları aşağıda ve
rilmiştir.

ÇEVRİM KATSAYILARI
Ton Eşdeğer 
Taşkömürü

1 Ton Taşkömürü 0,87
1 Ton Linyit 0,43
1 Ton Bitümlü Şist 0,14
1 Ton Asfaltit 0,61
1 Ton Ham Petrol 1,50
10^ kwh Elektrik Enerjisi 
(hidrolik, nükleer, güneş, 
jeotermal, biyo-gaz) 0,36
1 Ton Odun 0,43
1 Ton Hayvan ve Bitki Artıkl. 0,33

(1)

Isıl Değer 
(kcal/kg)

6100
3000

1000
4300
10500

2Ş00

3000
2300

(2)

(i Çevrimler taskömürünün ısıl değeri 7000 kcal/kg alınarak 
yapılmıştır. Yalnız ilgili kuruluşlar tarafından gönderi
len taşkömürü değerleri, taskömürünün ısıl değeri 6100 
kcal/kg alınarak hesaplandığından bu değerler 0,87 katsa- 
3ina göre çevrilmiştir.

(2) kcal/k'Ah



Ayrıca petrol ürünlerinin de değişik ısıl değerler oldu
ğu düşünülmüş, tüketim sektörlerinde kullanılan petrol ürünle
ri aşağıdaki ısıl değerleri dikkate alınarak, ham petrol eşde
ğeri olarak verilmiştir.

Isıl Değer 
Eşdeğer Petrol (KCal/kg)

Ham Petrol 1 10500
Fuel-oil 0,97 10185
Nafta 1,08 11340
Beyaz Ürünler 1,08 11340
(Benzin, motorin vs.)
•LPG 1,14 12000
Solvent 1,06 11200
Asfalt 0,91 9580
Madeni Yağ 0,99 10375

Kcal ..........

KISALTMALAR

kilokalori
mı ......... Megavsatt = 1 milyon vvaibt= 1000 kvvatt
Gwh .......... Gigawatt-saat = 1 mi!/on kwh
LPG .......... Sıvı Petrol Gazı
TET ........... Ton Eşdeğer Taşkömürü
KET ........... Kg Eşdeğer taşkömürü
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SONUÇ ve ÖNERİLER

o.ı- sonu;

Genel Enerji ve Diğer Enerji Kaynakları Özel 'İhtisas 
Komisyonu ile buna bağlı alt komisyonların sürdürdüğü çalış
malar sonucunda Türkiyenin genel enerji talebinin 1977 yılın
da 49,8 milyon TET, 1982 yılında 8 3 , 8 milyon TET ve 1992 yı
lında da 151 milyon TET olacağı, buna karşın yerli kaynakla
rın 1977 yılında 23,7 milyon TET, 1982 yılında 38,6 milyon TET 
ve 1992 yılında 63 milyon TET düzeyinde enerji üretimine ola
nak sağlayabileceği tahmin edilmiştir. Yerli kaynakların

*ülke talebini karşılayamadığı ve yukarıda verilen tahminlere 
göre 1977 yılmda26,l milyon TET, 1982 yılında 45,2 milyon 
TET ve 1992 yılında ise 8 8 milyon TET olmak üzere giderek ar
tan: bir enerji açığının sö* konusu olacağı görülmektedir.'

Son yıllarda petrol fiyatlarının öncülüğünde enerji ma
liyetinde görülen sürekli artış dikkate alınarak, enerji açı
ğının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelm k ve bu amaçla 
araştırmaya ağırlık vermek enerji politikasının ana hedefi 
olmalıdır.

Enerji politikası, ana hatlarıyla ülkede mevcut enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi, yeni kaynakların aranması, eko
nomik nedenlerle halen kullanılmayan fakat ilerde kullanılma
sı mümkün olan kaynaklarla ilgili araştırma ve geliştirme 
işlemlerinin sürdürülmesi, kaynak israfının önlenmesi, sana
yiinin refaket etme gücünün olumsuz yönde etkilemeyecek fi
yatla enerjinin sürekli ve güvenilir olarak sağlanması ilkele
rini içermeli ve ülke emniyeti ile kaynakların ve çevrenin 
korunmasını gözetmelidir.



Türkiyede kişi başına düşen genel enerji tüketimi 1960 
yınnda 578 KET (kg eşdeğer taş kömürü) iken 1975 yılında 987 
KET1e ulaşmıştır. Kişi başına düşen enerji tüketimi için 1973 
yılı dünya ortalaması 2074 KET*tir. Türkiye için bu değer ay
nı yı.. a 904 KET olmuştur. Görüldüğü gibi kişi başına enerji 
tüketiminde Türkiye» dünya ortalamasının çok gerisindedir.

Bu raporun hazırlanması sırasında yapılan tahminlere gö
re» ülkede kişi başına düşen "genel enerji" tüketimi 1977 yı
lında 1113 KET, 1982 yılında 16CO KET» 1987 yılında 2119 KET» 
ve 1992 yılında da 2341 KET olacaktır. Bu tahminler gerçek
leştiği taktirde Türkiye» 1973 yılı dünya ortalamasına ancak 
1985 yılında ulaşabilecektir.

Dünyada enerji tüketimi bugüne kadar yılda ortalama $ 5,5 
düzeyinde bir artış göstermiştir. Bu oran gelişmiş ülkelerde' 
ortalama $ 4* kalkınmakta olan ülkelerde ise daha yüksek dü
zeyde gerçekleşmiştir.

Türkiyede enerji tüketiminin yılda yüzde 8,9 düzeyinde 
artacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan bilindiği gibi dün
ya bugün arz yetersizliği nedeniyle bir enerji buhranı ile 
karşı karşıyadır. Dünya ülkeleri ilerki yıllarda, enerji ta
leplerini kısmayı planlamakta ve daha önce $5,5 olan ortalama 
enerji talebi artışının $ 3,5 - 4,0 düzeyine düşürülmesine 
çalışmaktadırlar. Henüz gelişme aşamasında bulunan ülkemiz 
enerji bakımından doyma noktasına erişmediğinden» enerji ta
lebindeki artışın» düşürülmesi» kalkınma yönünden sakıncalı 
olacaktır.



Bütün bu hususlar gözönünde bulundurularak, mevcut kay
nakların en iyi şekilde değerlendirilmesi, yeni kaynakların 
araştırılma.sına hız verilmesi, enerji ithalinin zorunlu olma
sı halinde hangi cins kaynakların ithalinin daha ekonomik ola
cağının saptanması ve bu kaynakların temini için uz® vadeli 
anılaşmalara gidilmesi, ayrıca enerji tüketiminde optimizas- 
yonun sağlanması, enerji israfını önleyici yönde tasarrufun 
ülke çapında ele alınması zorunlu görülmektedir»

0.2- ÖNERİLER

0.2.1- GENEL ÖNERİLER

(1) Türkiyede mevcut enerji kaynaklarının hangi
sektörlere tahsis edileceği, önceliklerin saptanması çok bü
yük önem taşımaktadır. Ülkemiz enerji planlamasında gerçekten 
önemli olan bu konuda, bir araştırma yapılması ve sektörel 
planın bilimsel olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Ayrıca 
hangi kaynakların hangi sektörlerde kullanılmasının daha ran
dımanlı olduğu konusu bilimsel olarak ele alınmalı ve çözüm
lenmelidir.

*

(2) Ülk&mizin bölgesel enerji planlarının yapılabil
mesi için, bölgesel ticari ve ticari olmayan enerji kaynağı 
varlıkları, bölgelerin enerji tüketimleri ve bu tüketimlerin 
karşılanmasında, kullanılan kaynaklara ait istatistik veriler 
ve çalışmalar yetersiz durumdadır. Türkiye çapında bölgesel 
enerji planlaması çalışmalarına en kısa süre içinde gidilmesi 
uygun olacaktır.
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(3) Ülkemizde çeşitli enerji kaynaklarının varlığı bi
linmekle beraber, bu kaynakların halen çok azının fizibile-
te etüdleri yapılmış bulunmaktadır. 2000 yılma kadarki devre
de ülkemizdeki enerji talebinin, geçmiş yıllara nazaran hızla 
artacağı dikkate alınırsa, halen kullanılan enerji cinslerinin 
yanısıra bitümlü şist, jeotermal, tabii gaz, güneş enerjisi ve 
uranyum gibi varlığı bilinen diğer kaynaklarımızın araştırıl
masına hız verilmesi ve bunların en iyi şekilde değerlendiCüme 
yollarının aranması uygun olacaktır.

(4) Yerli Elektro-mekanik sanayiinin en kısa zamand" 
kurulabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve enerji tek
nolojisinde yerli girdilerin oranı arttırılmalıdır.

(5) Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri de 
döviz sıkıntısıdır. C-ünümüzde başlayarak ileride daha a art
ması beklenen enerji açığının mevcut döviz sıkıntısın daha 
da arttırmaması için tedbirler alınmalı, yerli kaynaklarımı
zın geliştirilmesi, linyit ve petrol arama ve çıkarma faali
yetlerine öncelik verilmesi önemle gözönünde bulundurulmalı
dır.

(6) Nükleer Teknolojiye bir an önce girmek amacıyla, 
ülkemizin Nükleer enerjiden yararlanma stratejisi belirlenme
li, ve bu konudaki her türlü çalışmalara hız verilmelidir.

(7) Enerji kaynağının çıkarılmasından nihai kullanımı
na kadar tüm aşamalarda (çıkarım, prosesieme, çevirim, ulaşım) 
verimliliğinin arttırılması konusunda bilimsel araştırmalardan 
yararlanılmalı, yeni teknolojilerin uygulanmasına ve mekani— 
zasyona öncelik verilmelidir.



(8) Uzun dönemde planlanan enerji üretimlerinin gerçap 
leştirilebilmesi için kömür sahalarıyla ilgili hukuki soruni' 
rm bir an önce çözümlenmesi zorunludur.

(9) Enerji tesislerinin her türlü mühendislik, müşavi: 
lik hizmetlerinde, yerli firma ve uzmanlardan yararlanmaya ör 
çelik verilmeli; bu tip kuruluşların teşvik edilmesi sağlaruru 
lıdır.

Her kademedeki teknik personelin, taleplerimize ce 
vap verecek şekilde eğitimine yön verilmelidir.

(10) Ticari olmayan enerji kaynaklarından Odun ve Tezek 
yerine hangi cins enerji kaynağının ikame edileceği saptanma! 
ve bu konudaki uygulama çalışmalarına hemen girilmelidir.

(11) Sanayileşmenin etkisiyle veya büyük ölçüde linyit 
ve fuel-oilün teshinde kullanılmasının sonucu şehirlerin hava 
sı kirlenmektedir. Hava kirliliği problemi bilhassa canlı sat 
lığı yönünden çok önem taşımaktadır. Şehirlerin hava kirliliğ 
ne bir çözüm getirmek amacıyla ilgili kuruluşların mülnkün ola 
linyitlerle dumunsız yakıt ve düşük kaliteli linyitlerin asit 
leştirme teknolojisinin geliştirme çalışmalarına devam etmele 
ri ve daha da önem vermeleri gerekmektedir.

0.2.2- ENERJİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Taşkömürü :

(12) Teshin, havagazı üretimi ve D.D.Y.'nda kullanılrrr' 
ta olan taş kömürü, başka bir enerji kaynağı ile ikame edil 
li ve taşkömürü ile çalışan santrallar devreden çıkarılmı



(13) 1980 yılından itibaren Demir Çelik Fabrikalarının
dışarıya kok satmayacağı planlandığından, bu yıldan itibaren 
diğer sanayi sektörlerinin kok gereksinmesini karşılamak üze
re bugünden yeni kok üretim tesisleri planlanmalıdır.

(14) Zonguldak taşkömürü havzasında yeni üretim olanak
ları ile ilgili hazırlık çalışmaları hızlandırılmalı, program 
dahilinde yapılmakta olan sondajlı ve jeofizik aramalar., kısa 
sürede sonuçlandırılmalı ve halen yapılmakta olan üretimde 
meydana gelen kayıpların azaltılması konusunda tedbirler alın
malıdır.

(15) Antalya taşkömürü havzası için en kısa sürede rezerv 
saptanmasına dönük sondajlı aramalara başlanılmalı ve bu kömür
lerin kok üretiminde değerlendirilmesi konusunda teknolojik 
araştırmalar yapılmalıdır.

Petrol :

(16) Petrol tascmaiarı, mümkün olduğu hallerde karayolla
rından alınarak boru hatlarıyla yapılmalıdır.

(17) Gereksiz taşımaları önlemek amacıyla rafinerilerin 
tüketim merkezlerinin yakında kurulması, birbirleriyle ve tü
ketim bölgelerine boru hatlarıyla bağlanması hususlarının göz- 
önünde bu.V»adurulması gerekmektedir. Ayrıca rafineriler arasında 
ürün mübadelesi sağlanarak şirketlerin gereksiz taşımaları ön
lenmelidir.



(18) Çizelge 37'de açıkça görüleceği üzere, ülkemizde 
tüm üretim kaynaklarının optimum üretileceği varsayımı altın
da bile enerji açığı 1977 de 26 milyon TET den 19B2 de 45 
milyon TET'e 1992 senesinde ise 88 milyon TET'e ulaşmaktadır. 
Açığın kapatılmasında yurtiçi olanaklarının zorlanmasına ön
celik verilecek, ancak karşılanamıyan açıkların ekonomik kal
kınma açısından ithalat yoluyla karşılanması kaçınılmaz ola
caktır. Bugüne kadar ülkenin enerji gereksinmesinin karşılan
masında büyük rol oynayan petrol ithalatının yanısıra, bugün 
dünyada fiyat ve kullanımı bakımından önemli bir enerji kay
nağı olan "doğal gaz" m ülkemizde de kullanım alanları 
araştırılmalıdır. İthalatta petrol*un yanısıra önemli bir 
alternatif olarak düşünülmesi ekonomik açıdan doğru olacaktır,

(19) Petrol tüketiminde gerekli tasarrufu sağlama ola
nakları saptanarak uygulamaya konulmalı, petrol kullanımı zo
runlu olmayan (ikame edilebilir) sektörlerde kullanım önlen
melidir. Bunun için yatırımlarda enerji kaynağı olarak petrol 
kullanım talebinin tahsis sistemine bağlanması sağlanmalıdır.

Linyit ;

(20) Büyük kısmı özel sektör elinde bulunan işletme 
projelerinin yapılması için, rezerv saptanmasına esas sondajlı 
aramaları tamamlanmamış sahaların, hızla sondajlı aramaları 
tamamlanmalı ve işletmeye esas rezerv potansiyelleri beklen
melidir. Yeni sahalarda rezerv bulmaya yönelik çalışmalar hız
landırılmalıdır.



(21) Özel sektör elinde bulunan sahaların hukuki, sorun
ları çözümlenerek planlanan üretimlerin gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır.

(22) Türkiye için yeni olan kömür teknolojisi çalışmala
rına hızla başlanmalıdır. Bununla ilgili olarak bir örgüt ku
rulması veya, TKİ bünyesinde organizasyona gidilmesi gerek ..ek
tedir,

(23) En kısa sürede koklaşabilir özelliğe sahip linyit 
sahalarında pilot tesis kurularak, linyitlerden kok ve meta-
lur jik kok elde edilmesi çalışmalarına başlanılmalıdır .;ük 
kaliteli linyitlerimiz için kurutma ve karbonizasyon tesisle
ri kurularak bi --tkst yapımına gidilmelidir. Böylece eskin 
için yüksek kaliteli yakıt elde edilmesi mümkün, olanaktı

Bitümlü Şist ;

(24) Bitümlü şistlerle ilgili teknolojik deneylerin en 
kısa sürede tamamlanarak» şistlerin hangi sektörlerde kullani- 
lacağınm belirlenmesi sorunludur.

(25) Ülkemizin çeşitli yerlerinde varlığı bilinen bi
tümlü şist sahalarının kısa sürede görünür rezerv haline ge
tirilir::, si gerekmektedir.



Asfaltit :

(26) Kalori değeri yüksek, değişik yüzdelerde gaz elde 
edilebilen, külünde nadir mineraller bulunan asfaltitin tes
hinde yakıt olarak kullanılması derhal önlenmelidir.

(27) Pilot seviyesinde bir tesis kurularak, asfaltitin 
hangi sanayiide kullanılacağı ortaya konmalı ve sınırlı rezerve 
sahip olan bu kasnağımız en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Hidrolik Ener,1i :

(28) Hidrolik enerjinin tükenmez ve öz kaynak oluşu, 
hidroelektrik potansiyelimizin olanaklar ölçüsünde hızlı ve 
büyük ülçüde geliştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. An
cak, hidrolik potansiyelin geliştirilmesi, büyük yatırımlar 
gerektirdiğinden, hidroelektrik .santrallerin planlama esas
ları D.P.T. tarafından saptanarak ilgili kuruluşlara bildiril
melidir.

(29) Hidroelektrik enerjinin optimum şekilde üretilebil
mesi amacıyla, kar erime taşkın hacimlerinin önceden tahmini 
için kar rasat ağının modern cihazlarla takviyesi ve gerekli 
hidrolojik çalışmaların hazne işletmeleri ve enterkonnekte 
sistem işletmesi ile entegre şekilde yürütülmesine ağırlık 
verilmesi sağlanmalıdır.

(30) Enerkonnekte sistemdeki bütün santrallarm ve haz
nelerin (çok maksatlı dahil) optimum işletmesini aylık, haf
talık, günlük ve saatlik baza göre sağlıyacak bilgisayar



(Computer) programlarının, sistemlere adapte edilmesi, geliş
tirilmesi ve uygulamaya konulması çalışmaları hızlandırılma- 
lıdır.

Nükleer Enerji ;

(31) İlk nükleer santralın 1985 yılında ticari üretime 
geçmesi planlanmış olup, bundan sonra iki üç yıl arayla 600 
MW e ve daha büyük güçlerde nükleer ünitelerin işletmeye

(32) Belirlenecek uzun vadeli üretim programlarına, ku
rulacak nükleer santrallerin tiplerine ve Türkiye'deki uran
yum ve toryum araştırmalarının sonuçlarına göre, kendi nükleer 
kaynaklarımızın değerlendirilmesi için hızla gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

(33) Ekonomik değerlendirmeler Türkiye şartlarında 600 
MW gücünde bir Nükleer santralın üretim maliyetinin linyit 
santrallarına çok yakın olduğunu, buna karşılık fuel oil sant- 
rallarından daha ucuza enerji üreteceğini göstermektedir. 
Daha büyük ünite güçlerine gidildikçe ve linyit fiyatlarının 
gelişmiş ülkelerdeki düzeye yükselmesi halinde nükleer sant- 
rallarm üretim maliyeti linyit santrallarınında altına düşe
ceği tahmin edilmektedir.

(34) Kurulacak nükleer santralın ilk yakıt yüklerinin 
imalatçı firmalar tarafından ihale kapsadı içinde ele alınma
sı teamül haline gelmiştir. Sarı Paste üretiminden sonra, saf
laştırma, florlama, zenginleştirme jükıt elemanı imalatı gibi

.sı ekonomik görülmektedir.



adımlar çok hassas teknolojilere dayandığından» Türkiye’de 
hammadde "bulunsa bile» hu imalat kademeleri geliştirilene ka
dar yakıt elemanlarının yurt dışından temini gerekecektir.
Öte yandan» adı geçen imalat kademelerinin Türkiye'de yapıl
masını sağlayarak, hammadde ithal edilse bile, toplam yakıt 
harcamalarının büyük bir kısmının yerli katkıya dayanması müm
kündür. Bu amaçla yakıt çevriminin bazı aşamalarının yurtiçin- 
de gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır.

(35) Uranyum ve toryun araştırmaları hızlandırılarak
*

biran önce Türkiye’de mevcut kaynakların sağlıklı bir envante
ri çıkarılmalıdır.

(36) Nükleer Teknolojiye girişi hızlandırmak için yort 
içinde Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı Eğitim .Mer
kezleri (ÇNABM- ANAEM), üniversitelerde ve yurtdışında eleman 
yetiştirilmesine önem verilmelidir.

(37) Nükleer Tesislerin mühendislik hizmetleri ve kuru
luşunda Türk uzmanların çalışmalara bilfiil katılarak iş ba
şında eğitimleri sağlanmalıdır.

Kamu kuruluşlarında nükleer enerji alanında yeter
li seviyede yetişmiş eleman bulmadaki güçlükleri önlemek ve bu 
çeşit personeli devamlı tutabilmek yönünden günün şartlarına 
uygun personel ve ücret'politikası saptanmalıdır.



Güne? Ener.j isi :

(38) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ça
lışma konusu .güneş enerjisi olan ve bu konudaki organizasyon 
ve koordinasyonu sağlayacak bir ünite ve ayrıca bu üniteye 
bağlı bir "Güneş Enerjisi Araştırma Geliştirme Merkezi" kurul
malıdır.

(39) Güneş Enerjisi konusu, çeşitli devlet kuruluşları
nın çalışma alanlarını ilgilendirdiğinden, Bakanlar Kurulu 
karan ile "Güneş Enerjisi Koordinasyon Kurulu" adı altında 
bir kurulun kurulması ve yetkilerinin belirlenmesi, giiı 
enerjisi politikamızın iyi bir biçimde yönlendirilmesi çin 
şart görülmektedir.

(40) Üniversitelerimizin konuya eğilmesi sağla 'ua-, çe
şitli fakültelerde güneş enerjisinin çeşitli yör . ili ilgi
li derslerin, okutulması ve bu konuda araştırma ,apjJ.uasma 
olanak verilmelidir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ne görev verilerek, Türkiye'
deki güneş enerjisi ölçmeleri geliştirilmelidir.

(41) Konutlarda, Endüstri Sektöründe ve kırsal kesimde, 
güneş enerjisinin ısıtma alanında (su ısıtması, yapı ısıtması, 
sıcak hava gereksinmeleri gibi) kullanılması teşvik edilmeli
dir.



Ticari Olmayan Yakıtlar (Odun ve Tezek) :

(42) Gerek uzun dönem gelişme hedefleri gereğince, ge
rekse milli gelire karşı istihdam ve döviz ikame etkileri ne
denleriyle odunun en kısa zamanda, gübrenin ise bir plan da
hilinde yakıt olarak kullanımlarının azaltılması ve yerine öz 
kaynaklarımızdan üretilebilecek enerji maddelerinin kullanımı 
sağlanmalıdır.

(43) İkame, odunda ve tezekte bu maddelerin en fazla kul
lanıldığı yörelerde, bölgeler düzeyinde uygulanmalıdır.

(44) Odun ve tezek kullanan kırsal alanda yerleşmiş ki
şilerin, pahalı olabilecek ikame enerji maddelerini almaları
nı sağlamak üzere, ekonomik durumları yükselinceye kadar ge
rekirse ikame maddeleri devletçe subvansiye edilmelidir.

(45) Katı yakıtları kullanan ısıtma araçları (Soba, 
kuzine, kazan vb.) nm, yakıtları tam yakacak şekilde stan
dardize edilmesi ve hazırlanacak standardizasyonların zorun
lu hale getirilmesi sağlanmalıdır.

(46) İkame ve ikame edecek yakıt maddelerinin temini, 
dağıtımı gibi konularda bir kuruluş görevlendirilmelidir.

İeotermal Enerji :

(47) Kızıldere sahası için yapılan fizibilite etüdleri 
göstermiştir ki, jeotermik bir santralın tesis maliyeti, aynı 
kapasitedeki termik santrallardan yaklaşık 40 oranında ucuz
dur. Yine bu saha için 11.26 krş/kwh hesaplanan enerji üretim 
maliyetinde, hidrolik santrallar düzeyinde ekonomik ol aktadır.
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Bu cazip gerçekler de göz önüne alınarak ümitli 
bütün jeotermal sahalarımızda, sondaj makina ve akşamı temini 
ile ememan yetiştirilmesi gibi birkaç dar boğaz da hızla aşı
larak etüd aşamasından jeotermal akışkan üretim ve test aşama
sına, oradan da elektrik üretimi, vesair yararlanma aşamasına 
geçilmesi sağlanmalıdır.

Biyogaz %

(48) Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu 
ve enerji gereksinmesinin $ 25-30*unun odun ve tezek gibi ticari 
olmayan yakıtlardan sağlandığı göz önüne alınırsa, biyogaz üre
tim çalışmalarının doğal bir uygulama zeminine sahip o tuğu 
ortaya çıkacaktır. Ancak bu sisJem n tanıtılması? uygulamaya 
konabilmesi ve üreticiye kabul ettirilmesi için çe -.gınalar ya
pılmalıdır..

(49) Konu ile ilgili, ayrıntılı ve ciddi bir ekip araş
tırmasına gidilmeli ve bu araştırmalar devlet, carafmâan des
teklenmelidir.

Kok ve Havagazı;
(50) Demir—Çelik Sanayinin taşkömürü ihtiyacının; ola

naklar ölçüsünde Zonguldak Taşkömürü Havzasından karşılanabil
mesi , amacıyla gazhaneler'e halen verilmekte olan 340 bin ton/ 
yıl dan fazla taşkömürü verilmemelidir.

Plan döneminde İstanbul İETT, Ankara EGO, İzmir 
ESHOT İdarelerince münferit ve kollektif olarak üc büyük şeh
rin artan gaz ihtiyacının taşkömürü dışında başka maddeler
den sağlanma imkanları araştırılmalıdır.



Aynı zamanda tüm yurt sathında halen LPG ile karşı
lanan gaz ihtiyacının, önümüzdeki yıllarda ithalata dönük kıs
mına ve giderilemeyen enerji açığını karşılamaya bir alterna
tif olarak tabii gaz konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığınca aciıen incelenmeli ve fizibiliteleri çıkarılarak ener
ji politikasında yerine oturtulmalıdır.

(51) 4. Beş Yıllık plan döneminde ve daha ileri yıllar 
için ülke sanayiinin gerçek kok ihtiyacı evsafı ile birlikte 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca saptanmalı» gereksinmeye gö
re mevcut veya kurulmakta olan Demir-Çelik Kok Fabrikalarında,

*

ihtiyacın karşılanması için gerekli kararlar alınmalıdır.

(52) ÎJemir-Çelik sektörünce, diğer ülkelerde olduğu gibi 
demir-çelik üretimi için gerekli kok üretiminde koklaşır taş
kömürü yanında koklaşmaz taşkömürü ve linyitten yararlanma 
olanakları araştırılmalı ve aynı zamanda demir-çelik üretimin
de kok sarfiyatını asgariye indirme tedbirleri de alınmalıdır.

(53) Gazhanelerden ve kok fabrikalarından elde olunan 
ham katran, ham benzolün tümü uygun bir yere kurulacak bir te
siste değerlendirilmek suretiyle bir kısım ülke ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca olanak veril
melidir.

(54) Kentlerin artan gaz ihtiyacının karşılanması kon us
sunda Özellikle apartman yaşantısına uymayan tüp gaz kullanımı 
tehlikesini dikkate alarak ortadan kaldırıcı tedbirlerin alın
masına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.



(55) Gaz dağıtım şebekeleri dışında kurulan Resmi Devlet 
Bina ve konutlarında şehir gazı kullanılması olanaklarının iş
letmelere danışılarak araştırılması ve gerektiğinde şebeke uza
tılması suretiyle gaz kullanılması sağlanmalıdır.

(56) Konutlarda kullanılan fırın, ocak, soba v.s. gibi 
gaz aletlerinde gaz basıncı eksilmesi, rüzgar etkisi, taşma ve 
bunun gibi nedenlerle alevin kaybolması halinde alete gelen 
gazı otomatik olarak kesen emniyet tertibatının bulunmayışı 
yangın, patlama ve zehirlenme gibi olaylara sebebiyet ver ğin- 
den, gaz aletleri imalatında bu tertibatın bulunması ilgili 
Bakanlıkça zorunlu kılınmalıdır.

Elektrik Enerjisi ;

Bu raporun yazılması sırasında Elektirik Özel İhtisas 
Komisyonu çalışmaları devam etmekte olduğundan, elektrik ener
jisi ile ilgili öneriler sağlanamamıştır. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi, Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu raporunda yer 
alacaktır.

0.2.3- DİĞER ÖNERİLER

Enerjinin Rasyonel Kullanımı ve Tasarrufu :

(57) Tüm sektörlerde (Sanayi, Ulaşım, Konut) enerji is
rafının en ekonomik olarak nasıl azaltılacağı belirlenmeli ve 
bu konuda geniş eğitim, enformasyon kampanyaları ile tüm sek
törler için enerji tüketimine ilişkin el kitapları, broşürler, 
filmler, yayınlar hazırlanmalı ve seminerler düzenlenmelidir.



(58) Isıtma tekniğine aykırı olarak yapılan binalar bü
yük ısı kayıplarına neden olduğundan çatı, zemin kat döşemesi 
ve dış duvar izolasyonlarının yapılması, pencere yüzeyi ile ' 
dış duvar yüzeyi arasındaki oranın belirli bir değerin üzerine 
çıkmaması, dış pencere ve kapı boyutlarnın standartlaştırılma
sı, kış ortalaması - 12°C ve altın7a bulunan bölgelerde binala
ra çift cam takılması zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca izo
lasyonu teşvik amacıyla Devletçe özel fonlar ayrılmalı; vergi 
indirimleri uygulanmalı ve gerektiğinde sübvansiyen yapılmalı
dır.

(59) Özellikle yeni kurulan yerleşme merkezlerinde mer
kezi ısıtma sistemine gidilmeli; termik santrallarda artık 
ısının değerlendirilmesi amacıyla elektrik üretimi ve merkezi 
ısıtma sistemlerinin kombine olarak ele alınması gerçekleşti- 
rilmelidir,

(60) Sanayi sektöründe enerji verimliliğini arttırma ko
nusunda Sanayi ve Hükümbt işbirliği sağlanarak "Yakıt Verimli
liği" ile görevli hizmet birimleri kurulmalı, enerji tasarrufu 
hedefleri belirlenerek programlı olarak uygulamaje.geçilmelidir.

(61) Rafineri ve bu gibi tesislerde artık ısının değer
lendirilmesi ve izolasyon konusuna önem verilmelidir.

(62) Ulaştırma sektöründe, ulaşım araçlarında yakıt ve
rimliliği konusunda teknolojik gelişmelerden yararlanılmalı
dır.

Az yakıt sarfeden küçük araba kullanımları yaygın
laştırılmalı, lüks araba vergileri arttırılarak, özel arat-
kullanımları kontrol altına alınmalı, arabalara "artan vergi 
sistemi" uygulanmalıdır.



(63) Dizel yakıt kullanımı teşvik edilmelidir.

(64) Kamu taşımacılığı geliştirilmeli, demiryolu taşıma
cılığına önem verilmeli, demiryolu ağının geliştirilmesi için 
tedbirler alınmalıdır.

(65) Çeşitli araçların yakıt tüketimini en aza indiren 
optimum hızlar hesaplanarak şehiriçi ve şehirdışında bu hız 
lara uyulması sağlanmalıdır.

(66) Kentlerde ülke çıkarlarına ters düşen dolmuş siste
minin kitle taşıma sistemleri ile ikamesi için gerekli çalış- 
malaraderhal başlanmalıdır. Yeni taşıma sistemi olarak etkin 
bir otobüs sisteminin yanında* nüfusu 500.000'den fazla olan 
kentlerde metro, banliyö trenleri, nüfusu 300.000 - 500.000 
arasında olan kentlerde tramvay ve troleybüs yapımına gidil
melidir.

(67) Resmi kuruluşlardaki enerji tüketimi kontrol altı
na alınmalıdır. Resmi dairelerin enerji tasarrufu konusunda 
kendilerine düşen görevi yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 
Resmi araçların gereksiz kullanılmaları önlenmeli, olanaklar 
ölçüsünde resmi araç kullanımı azaltılmalıdır.

MEVZUAT, ORGANİZASYON VE EĞİTİM ;

(68) Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakanlığının kuruluş ya
sası ivedilikle çıkarılmalıdır. Enerji konusunun merkezi bir 
kuruluş tarafından ele alınması ve bu alanda çok yönlü ve et
kin çalışmaların yapılmasını sağlamak üzere;



- Üst kademe strateji saptanmasında danışma g^ 
görecek bir ENERJİ ŞURASI,

- Kurmay ve uygulama görevlerini görecek bir ENER
Jİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

- Enerji işleri ile ilgili araştırma, geliştirme 
görevlerini yürütecek, araştırma hizmetlerini yapacak Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir ENERJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ 
kurulmalıdır.

(69) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve il
gili kuruluşların kuruluş yasalarında istenen açıklık ve ça
lışma düzenini getirmeyen hususlar değiştirilmelidir.

(70) Birincil enerji kaynağı olarak petrolün taşıdığı 
büyük önem dikkate alınarak, petrole ilişkin bütün aşamalarda, 
Petrol Yasası günün koşullarına göre yerli şirketlere ve dev
let işletmelerine öncelik sağlayacak şekilde değiştirilmelidir

(71) Sayısı giderek azalan, yetenekli ve tecrübeli tek
nik personelin, bilgi ve tecrübe üstünlüğüne dayanmayan hiye
rarşiyi bozucu tayinler nedeniyle ihtisas ve sektör dışın.? 
kayması önlenmelidir.

(72) Gerek tecrübeli ve yetenekli personelin, gerekse 
enerji ile ilgili her konuda ihtisaslaşmayı amaç edinmiş genç 
ve yetenekli teknik personelin, personel yasasının kısıtlı 
olanaklarından kurtarılması ve özel kesim iş yerlerinde çalı
şan meslekdaşlarıyla karşılaştırılabilecek düzeyde ücret ala
bilmelerini sağlayacak yeni bir ücret statüsünün •yhiatılraası 
zorunludur.
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BÖLÜM 1
ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

(1950-1976)

Yirminci yüzyıl, fosil yakıtlara giderek artan bir bağım
lılık ile karakterize edilebilir. Geçen yüzyılın sonlarına doğ
ru, odunun yakıt olarak kullanımı, hidrolik ve rüzgar enerji
sinden doğrudan mekanik enerjiye dönüştürülerek yararlanılması 
giderek önemini kaybetmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında, 
dünya enerji arzında kömür hızla ticari olmkyan yakıtları ika
me etmeye başlamıştır. Ticari enerji arzına bakıldığında yüz
yılın ilk yıllarında kömürün ticari enerji kullanımının <Ç> 95* — 
ini oluşturduğu görülür. Bu kullanım içinde petrol ve doğal 
gazların payı 4, hidrolik enerjinin ise °h 1 dir. İlerleyen 
yıllarla ıosil yakıtlara olan bağımlılık sürekli olarak art
mış ancak kaynak fayları petrol ve doğal gazın lehine geliş
miştir.

1973 yılına dek petrol ve doğal gaz dünya enerji arzı için
deki payını arttırırken, kömür önceleri duraklama sonrada sü
rekli gerileme devrelerine girmiştir. 1973 yılında dünya toplam 
enerji gereksiniminin # 46 sı petrolle karşılanırken f- 32'si 
kömürle karşılanmıştır.

Petrol fiyatlarının dört kata varan artışının neden oldu
ğu 1973 petrol kriziyle beraber dünya, enerji açısından yeni 
bir döneme girmiştir. 1960'lardan sonra yoğunluk kazanan nükle
er enerji teknolojik gelişmesine parelel olarak genel enerji 
arzı içinde hızla önem kazanmaktadır. Enerji krizi ayrıca gü
neş enerjisi ve jeotermi enerji gibi diğer enerji :oayr.a<i.nrı- 
na ilişkin araştırmaların yoğunlaştırılmasına yol açmıştır.
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ilkemizde kullanılmakta olan birincil enerji kaynakları- 
950-1976 yılları arasındaki üretim ve tüketim değerleri 
ge : 1 ve 2'de verilmiştir, öte yandan, söz konusu üre- 
Uketirs değerlerinin taşkömürü eşdeğeri olarak karşılık- 
Çizelce : 3 ve 4'de, birincil enerji kaynaklarının top
uk et im içerisindeki payları da Çizelge : 5'de gösteril-



Çizelge : 1- Birincil Enerji Üretimi (1950-1976)
(Orjinal Birimler Cinsinden)

Yıllar
Taş 'l/ Linyit 
Kömürü (Bin Ton)

Asfalt it 
(Bin Ton)

Petrol 
(Bin Ton) Hidrolik Odun-/

Hayvan 
ve Bitki 
Artıkları

1950 2832 932 - 18,0 30 3680 5685
1955 3500 1632 - 179,0 89 4644 6738
1960 3653 2848 - 375,0 1001 6246 8998
1961 3773 2688 - 441,5 1265 5829 8809
1962 3893 3149 - 595,4 1124 5666 88l6
1963 4153 3587 - 746,0 2104 5798 9332
1964 4449 4181 - 921,4 1648 6216 9501
1965 4390 4486 - 1532,8 2179 6293 9421
1966 4880 4983 11 2040,7 2338 6399 9942
1967 5030 4763 11 2751,7 2382 6817 102Ş8
1968 4769 5454 26 3104,5 3170 7208 10132
1969 4684 5864 21 3623,2 3445 7130 9969
1970 4573 5930 36 3542,0 3033 6964 10097
1971 4639 6395 23 3452,5 2610 6700 10100
1972 4642 6775 168 3388,2 3204 6500 10769
1973 4642 7746 289 3511,2 2603 6200 10744
1974 4965 8942 394 3304,1 3356 6942 10713
1975 4812 9705 456 3095,5 5887 6616 10672
1976(T) 4632 10476 443 2595,4 8365 6870 10772

1/ Kesin bilgi olmadığı için Diyarbakır-Silvan-Hazro sahası ile ilgi
li üretim dikkate alınmamıştır.

2/* Odun üretim değerleri, ormanların üretim potansiyellerine göre 
saptanmıştır. Ancak kaçak kesimler nedeniyle gerçek üretimin bu 
değerlerin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

(T) Tahmin



Çizelge : 2- Birincil Bnerji Tüketimi (1950-1976)
(Orjinal Birimler Cinsinden)

Taş Hidrolik Hayvan ve Bıt-
Kömiirii Linyit Asfaltit Petrol 1/ Enerji Odun 2/ ki Artıkları

Tıllar (Hin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (dvh) (Bin Ton) (Bin Ton)

1950 2555 932 - 466 30 9840 5635

1955 3221 1632 - j-159 89 11310 6738
1960 3898 2710 - 1938 1001 13000 8998
1961 3689 2588 - 2126 1265 13082 8809
1962 3983 3337 - 2699 1124 13052 8818

1963 4229 3335 - 2976 2104 13007 9312
1964 4514 4140 - 3650 1546 12944 9501
1965 4489 4381 - 3959 2179 12900 9421
1966 4842 4672 11 4724 2338 12840 9942
1967 4550 4634 11 5446 2382 12831 10258

1968 4513 5317 26 6231 3170 12806 10132

1969 4798 5581 21 7256 3445 12730 9969
1970 4677 5755 36 7661 3033 12816 10097
1971 4671 6391 23 9046 2587 12189 10100

1972 4630 6445 168 10031 _ '13503 10769
‘-nj 7504 ' 289 12240 2621 13847 10741
1974 4965 8942 394 12154 3356 14500 10713
1975 4746 9703 456 13950 5886 14562 10672

1976 4332 10465 443 15116 8365 • 14734 10772

1/ Petrol tüketim değerleri, toplam petrol ürünleri tüketiminden elde 
edilmiş olup, bu değerler ithal değerlerini de içermektedir,

2/ Odun tüketimi değerleri içinde kaçak kesilerek tüketilen kaçak ke
sim tahminleri de bulunmaktadır.



Birincil

ÇİZEIG3  -  3

EneEji üretimi 
(Bin TET) \/

( 1950-1976 )

Yıllar
Taş

Kömürü linyit
Asfal-

tit Petrol
H idro- 

lik

Hayv. 
ve Bit- 

Odun ki Artıkl. TOPLAM

1950 2 .464 401 - 27 11 1 .582 1 .856 6 .341

1955 3 .045 702 - 269 32 1 .997 2 .200 8 .245

1960 3 .173 1 .225 - 563 360 2 .686 2 .969 10 .981

1961 3-283 1 .156 - 662 455 2 .506 2 .907 10 .969

1962 3-387 1 .354 - 893 405 2 .436 2 .910 11 .385

1963 3-613 1 .542 - 1 .119 757 2 .493 2 .931 12 .455

1964 3-871 1 .798 - 1 .382 593 2 .673 3 .135 13 .452

1965 3-819 1 .929 - 2 .299 784 2.706 3 .109 14  .646

1966 4 .246 2 .143 7 3 .061 842 2 .752 3.281 16 .332

1967 4 .376 2.048 7 4 .128 858 2 .931 3 ' .  385 17 .733

1968 4  . 149 2 .345 16 4 .657 1 .141 3 .039 3 .344 18 .691

1969 4  . 075 2  . 522 13 5 .435 1.238 3 . 066 3-290 19 .639

1970 3-979 2 .550 22 5 .313 1.090 2 .995 3-332 19 .281

1971 4  . 036 2 .750 14 5 .179 940 2.881 3-333 19 .133

1972 4 .038 2 .913 102 5 .082 1 .153 2 .795 3 .553 19 .636

1973 4  .038 3 .331 176 5-267 937 2.666 3-545 19 .960

1974 4 .320 3 .845 240 4  . 956 1.208 2 .985 3-535 21 .089

1975 4 .194 4 .173 278 4 .643 2 .119 2 .845 3 .521 21 .773
1976 4 .030 4-505 270 3 .893 3 .011 2 .954 3-555 22 .218

l/ TET : Taşkömürü Eşdeğeri Ton.



Yı l l a r
Taş

Kömürü 1inyi t
As fa l 

t ı  i t Pe t ro l
Hidro

l ik Odun

Hay v .  
ve  B i t 
k i  Ar t ıkİ . TOPLAM

1 950 2 .299 429 - 699 11 4 .211 1 .856 9  .505

1955 2 .899 751 - 1 .738 32 4 .841 2 .200 12  .461

1960 3  -391 1 .165 - 2 .907 360 5 .564 2 .969 16 .356

1961 3  .209 1 .113 - 3 .189 455 5 .599 2 .907 16 .472

3  .405 1 .435 - 4  .049 405 5 .586 2 .910 17-790

1963 3-679 1  .434 - 4  .464 757 5-567 2 .931 18 .832

1964 3 .927 1 . 7 8 4 - 5 .475 593 5 .540 3-135 20 .454

1965 3-905 1  . 8 8 4 - 5-939 784 5 .521 3-109 21 .142

1966 4 .213 2  .009 7 7 .086 8 4 2 5  .469 3 .28 ı 22 .907

1967 3-959 1 .993 7 8 .169 8 5 8 5-492 3-385 23 .863

1968 3-926 2 . 2 8 6 16 9 .347 1 .141 5 .481 3 .344 25-541

1369 4 .174 2  .400 13 10 .884 1 .238 5 .448 3 .290 27-447

1970 4  .069 2 .475 22 11 .491 1 .090 5 .485 3 .332 27-964

1971 4  .064 2 .751 14 13-569 940 5 .217 3-333 29-888

1972 4  .028 2 .771 102 15 .047 1 .153 5 .779 3 .553 32 .433

1973 3-978 3 .227 176 18 .360 937 5 .927 3-545 36 .150

1974 4  .320 3-342 240 18 .231 1 .208 6 .235 3 .535 37 .611

1975 4  .129 4 .172 278 20 .925 2 .119 6 .262 3 .521 41 .406

1976(T) 3-769 4  .500 270 22 .674 3 .011 6 .336 3 .555 44 .115

1/  TST :  Taşkömürü  Eşdeğer i  Ton .



ÇİZELGE - 5

Birincil Enerji Kaynaklarının Toplam Enerji Tüketimi 

İçindeki Bayları {'% Olarak)

Yıllar
Taş

Kömürü Linyit
Asfal-
tit Petrol

Hidro
lik

Hayv.
Odun ve Bit

ki Artıkl.
TOPLAM

1950 24 4.9 -t 27: o ; ı 44 20 100

1955 23 6.0 - 14 0.3 39 17,7 100

1960 21 7 - 18 2 34 18 100

1961 19 7 - 19 3 34' 18 100

1962 19 8 — j 23 2 32 16 100

1963 19 8 - 24 4 30 15 100

1964 19 9 - 27 3 • 27 15 100

1965 18 9 - 28 4 26 15 100

1966 18 9 0.03 31 4 24 14 100

1967 17 8 0.03 34 4 23 14 100

1968 15 9 0.06 37 4 22 13 100

1969 15 9 0.05 40 4 20 12 10c

1970 15 9 0.07 41 4 19 12 100

1971 14 9 0.04 45 3 18 11 100

1972 12.5 8.5 0.3 46.4 3.6 17.8 10.9 100

1973 11.0 8.9 0.5 50.8 2.6 16.4 9.8 100

1974 11.5 10.2 0.6 48.5 3.2 16.6 9.4 100

1975 10.0 10.1 0.7 50.5 5.1 15.1 8.5 100

1976 8.5 10.2 0.6 51.4 6.8 14.4 8.1 100

Çizelge: 5 incelendiğinde, taşkömürü payının giderek azaldığı, pet

rol payının ise yükselerek, 1975 yılında toplam tüketimin % 50’sini 

karşıladığı görülmektedir. Linyit tüketiminin payı ise hemen hemen sabit 

kalmakta, bu da linyit kaynaklarımızın yeterli olarak değerlendirilme

diğini göstermektedir. Hidrolik enerji tüketiminde de bir kararlılı* gö

rülmektedir. Gayri ticari enerji türleri olan odun ile hayvan ve b i t ^ ı  

artıkları tüketim pahında görülen azalma olumlu olmakla beraber y e t e r i :  

değildir.



i e ar: ıcari olma yan ener;1 KayraKlan tük. et iminin
cana ayrint . Sera* ince1T onso i İmeSİ ama:..ı.vle ersr ji tüketim
ö er-erieri., i icar'i ve t i ca r■i olmayanener jiolarak çizelge 6'da
veri İmiştir.

ÇİZELGE - 6

Toplam Ticari ve Ticari Olmayan Enerji yüketimleri
! pin 1T ET) —

V . 1 ı ~ t*
T' ijj.-
10 Ton

ari 
r ji 
.etimi

t

Ticari Olmayan 
Enerji 

-j Tüıcetimi 
10 Ton 1°

Toplam
Enerji

Tüketimi 
10j Ton İ>

19bO i .43o 36 .2 6 .067 63*8 9.505 100

1955 6 .420 43-6 7.041 56.5 12.461 100

1960 7 .823 47-8 8.533 52 .2 16.356 100

1965 12 .512 59.2 8.630 40.8 21.142 100

1970 19.147 68.5 8.817 81.5 27.964 100

1971 21.333 71.4 3.550 23.6 29.888 100

1972 23.101 71.2 9-332 28.8 32.433 100

1973 26.670 73-8 9.472 26.2 36.150 100

1974 27.841 74.0 9-770 26 37.611 100

1975 31.623 76.4 9.783 23.6 41.406 100

1976 34.224 77.6 9.891 22.4 44.115 100

\/ TET: Taşkömürü Eşdeğeri Ton.

Çizelge : 6 incelendiğinde, toplan enerji tüketimi içinde 
ticari olmayan ererji payının azaldığı buna Karşın ticari enerji 
payının arttığı görülecektir.



1950 yıllarında ülkedeki enerji gereksinmesinin yarısından fazla.', 
ticari olmayan kaynaklardan karşılanırken, 1975 yılında bu oran yüz
de 25’e düşmüştür. Ancak Çizelge : 6 ve Çizelge: 7’de görüldüğü gibi h-. 
düşüşün gerçek nedeni ticari enerji arzındaki hızlı artıştır.

ÇİZELGE - 7
Enerji Tüketimi Yüzde Artışları (1950-1976) (Yüzde Olarak)

Yıllar
Taş
Kömürü

Lin
yit

Asfal-
tit

Pet
rol

Hidrolik 
Ener j i Odun

Hayvan
Bitki

Toplam 
Enerj i 
Artış ı

1950-1955 26 75 - 149 191 15 19 31
1955-1960 17 55 T 67 1.025 15 35 31,3
1960-1965 15 62 - 104 118 -1 '5 29,3
1965-1970 4 31 - 94 39 -1 7 32, •
1970-1975 1 68 1.164 82 94 14 6 48.1
1975-1976 -9,6 7,9 -3,0 8,4 42,1 1,2 0,1 6,5





B Ö L Ü M  2

BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI 
REZERV VS ÜRETİM TAHMİNLERİ

(1976 - 1992 )
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B Ö L Ü M  2
BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI REZERV VE ÜRETİM TAHMİNLERİ 

(1976 - 1992)

Bir ülkenin enerji kaynakları hiç bir zaman kesin ve de
ğişmez olarak belirlenemez. Ancak belirli bir zaman kesitinde 
mevcut bilgi ve teknolojiye ve ekonomik şartlara göre enerji 
kaynaklarının rezerv ve potansiyeli tahmin edilir. Öte yandan 
yine mevcut şartlara ve politikalara göre gelecek için üretim 
tahminleri yapılabilir. Bugün Türkiyede mevcut birincil enerji 
kaynakları sekiz ana başlık altında toplanabilir.

Bunlar; kömür, petrol, hidro-elektrik enerji, jeoter...al 
enerji, güneş enerji3i, nükleer enerji ve ticari olmayan enerji 
kaynakları odun ve hayvan-bitki artıklarıdır. Halen ticari ola
rak işletilmeyen, potansiyel Kaynaklar da bunların içim alın
mış tır.

2.1 Kömür Rezerv vşÜre timi

Türkiyeae, bulunmuş taşkömürü rezervi sınırlı bir 
havza içersindedir ve üretim olanakları Kısıtlıdır. Buna kar
şın linyit, ülkenin her tarafına yayılmış durumdadır. Araştır
malar devam ettikçe genellikle düşük ısı değerli olmakla bera
ber .yeni kaynaklara rastlanmaktadır. öte yandan asfaltit ve 
bitümlü şist'ler de ihmal edilemeyecek rezerv değerlerine 
sahi ptır.

2.1.1 Taşkömürü
2.1.1.1 Taşkömürü Rezervi

ÜİKanir: bilinen yegane taşkömürü rezervi, Zonguldak,





ve çevresinde 10.070 km lik bir alana yayılmıştır. Ereğliden 
başlayarak Kandilli, Kozlu, Zonguldak, Gemlik, Amasra, Azda
vay ve Söğütozüne kadar uzanan bu havzanın rezerv durumu, 1974 
yılı sonunda yapılan tahminlere göre Çizelge;8 de gösterilmiş
tir.

ÇİZELGE - 8
Taşkömürü Rezervleri (1974 Yılı Sonu İtibariyle)

(Bin Ton)

Bölge Görünür Muhtemel Mümkün Toplam

Üzülmez 85.721 101.754 79-300 266.774
Karadon 32.644 32.148 430.644 495-436
Kozlu 10.678 25.000 >264.000 299.073
Armutçuk 36.282 61.782 • - 98.064
Amasra 21.432 35.551 60.665 116.640
T O P L A M 186.157 255.235 834-610 1.276.000

Çizelge: 8 den görüldüğü gibi havzanıntaşkömürü rezerv i
bir milyar tonu aşmaktadır. Bu rezervin 138 milyon tonu fayda
sız, 68 milyon tonu topukta bırakılan, 796 milyon tonu da fay
dalı rezerv olarak bilinmektedir. Yangın ve işletme kaybı yak
laşık olarak yüzde 30 alındığında* mevcut faydalı rezervden 
üretilebilecek tüvenan taşkömürünün 560 milyon ton düzeyinde 
olacağı hesaplanabilir. Buna göre ortalama 10 milyon ton,/,yıl
lık tüvenan üretimiyle işletildiğinde havzanın ömrü 55 yıl 
olacaktır.

Bulunmuş ve işletilmekte olan Zonguldak-Baiı Karadeniz 
havzası dışında, önemli sayılabilecek taşkömür izlerine ^Broş
lar boyunca rastlanmaktadır. Özellikle Antalyanın batısından 
Bey dağlarında, Pamucak yaylasından Göynük deresine kadar



uzanan alanda yer alan taşKömürü mostraları‘ bu bölgede önem
li taşkömürü rezervlerinin bulunabileceği görüşünü kuvvetlendir
mektedir. İlgili kamu kuruluşunca bölgede bir dizi araştırma 
sürdürülmektedir.

2.1.1.2 Taşkömürü Üretimi
Taşkömürü Üretiminin tamamı bir kamu iktisadi 

teşebbüsü olan "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu" tarafından 
Zonguldak havzasında yapılmaktadır. Üretilen tüvenan taşkömü- 
iü . yıkanarak içindeki kül miktarı sanayii kullanımına uygun 
orana indirilmekte, parça büyüklüklerine göre ayrılarak satı
labilir kömür haline getirilmektedir. Lavvar yıkama verimi yak
laşık olarak yüzde 60 düzeyindedir. Buna göre, 560 milyon ton 
olarak saptanan tüvenan taşkömürü rezervinin esasında satıla
bilir miktarı 336 milyon ton olmaktadır.

Zonguldak Taşkömür Havzasından taşkömürü üretimi her yıl 
biraz daha derin kotlara inilerek gerçekleştirj.lmektedir. De
rin kotlara inildikçe havzanın kat rezervi azalmakta ve çalış
ma koşulları güçleşmektedir. -Diğer bir deyişle, üretimde deri
ne doğru inildikçe, kömür bulunan alanlar daralmakta, bu neden
le teknik güçlükler ortaya çıkmakta, üretim güçleşmektedir. Ha
len yapılmakta olan aramalarla hazırlanacak ayrıntılı işletme 
projelerinin uygulanmasıyla ihraç tesisleri kapasitelerinin 
maksimum düzeye ulaşması sağlanacaktır. Ancak üretimi arttır
mayı hedef alan bu projenin gerçekleşmesi uzun zamanı gerektir
mektedir. Pilot çapta yapılmakta olan master plan uygulamasın
dan sonra ince damarlarda mekanize olarak çalışma sağlanacak 
böylece üretim artışı olabilecektir. Ancak, Çizelge; 9'dan da 
görüleceği üzere, pilot seviyesinde yapılan bu çalışmalara 
dayanılarak, bugüne dek herhangi bir üretim artışı gerçekleş
tirilememiştir.



Çizelge : 9 da, 1992 yılına kadar olan uzun dönemde Taş
kömürü üretim tahminleri verilmiştir. Söz konusu çizelgeden 
görüldüğü gibi 1978 yılında üretim optimum düzeye erişmekte ve 
1978'i kovalayan yıllarda üretim artmamadctadır.

ÇİZELGE - 9 
Taşkömürü Üretim Tahminleri (Bin Ton) 

(1977 - 1992)

Yıllar Üretim

1977 5.579
1978 5 .850
1979 5.850
1980 5.850
1981 5.850
1982 5.850
1983 - 1992 5 .850

2.1.2 Linyit
2.1.2.1. Linyit Rezervi

Linyit kömürüne Trakya ve Anadolunun hemen he-
men heryöresinde rastlamaktadır. Şimdiki durumda Linyit var
lığının en önemlilerini Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Çan, Muğla, 
Beypazarı, Erzurum ve Afşin-Elbistan havzaları oluşturmaktadır. 
Ülkemizdeki linyitler genellikle İ> 10-40 su, $ 10-30 kül ve 
İ° 1-1,5 kükürt ihtiva etmekte ve ısıl değerleri 1400-5500 KCal/ 
kg arasında değişir.

Türkiye'nin hali hazırda bilinen Linyit rezervleri top
lamı (görünür+mühteme1+mümkün) 5 milyar tonu geçmektedir, p,



miktarın 3-9 milyar tonu (Görünür + Muhtemel + Mümkün) TKİ Ku- 
rumuna ait olup, 3-2 milyar tonunu Afşin-Elbistan havzası oluş
turmaktadır .

Kamu sektörü elinde bulunan rezervin büyük kısmı görünür 
rezerv haline getirilmiştir. Özel kesimin imtiyazında bulunan 
kömür yataklarının çoğunda rezerv sondajları yetersizliği ne
deniyle yatakların gerçek durumu kesinlikle bilinmemektedir.

Ülkenin I.inyit rezervi en son verilere göre, Kamu ve özel 
kesim ayırımı ile birlikte Çizelge : 10 da verilmiştir.

ÇİZELGE - 10 
Linyit Hezervi (Bin Ton)

Görünür Muhtemel Mümkün Toplam
Kamu 2.403.628 1.448.724 3-504 3-855.856
Elbistan (1.770.000) (1.430.000) - (3-200.000)
Özel 1.002.672 443.105 315.664 1.751.441
T O P L A M  3.406.300 1.881.829 319.168 5.607.297

1/ Elbistan Dahil

Çizelge 10'dan görüldüğü gibi bugün için bilinen linyit 
rezervleri toplamı 5-6 milyar ton*dur. Toplam rezervin yüzde 
69'ü kamu kesimi (Elbistan dahil), yüzde 31'si özel kesim im- 
tiyazındadır.

çizelge i 10*da jeolojik rezerv'e yer verilmemiştir. Özel
likle, özel kesim imtiyazında bulunan alanlar için verilen je
olojik rezerv tahminleri çeşitli yanılgılara neden olmaktadır. 
Esasen, mümkün ve muhtemel rezerv değerlerinin bir kısmının



jeolojik rezerv verilerine dayanılarak hesap edildiği ve jeolo
jik rezerv değerlerinin küçük olduğu düşünülerek çizelge'den 
çıkarılmışlardır. Ayrıca, jeolojik rezerv tahminlerine dayana
rak herhangi bir üretim planlaması yapmak da olanak dışıdır.

2.1.2.2- Linyit üretimi

Linyit üretim tahminleri kamu kesimi ve özel ke
sim üretimi olarak ayrı ayrı yapılmıştır. Kamu kesimi linyit 
üretim tahminlerinde T.K.t. Kurumunca optimal kapasiteye göre 
projelendirilmiş üretim miktarları dikkate alınmıştır. Özel ke
sim linyit üretim tahminleri ise; özel kesim(alanlarında kurul
ması planlanmış santrallar için üretilmesi gereken linyit ve 
alanların bugün için bilinen rezervlerine göre optimal linyit 
üretim miktarları gözönünde bulundurularak hesaplanmıştır.

ÇİZELGE - 11
Linyit Kömürü Üretim Tahminleri 

(Satılabilir) (Bin ton) 
(1977-1992)

Yıllar Kamu Özel Toplam

1977 9.488 5.485 14-973
1978 12.051 6.011 18.062
1979 13-184 9-692 22.876
1980 16.453 10.793 27-246
1981 20.888 19.289 40.177
1982 21.906 20.386 42.292
1983 * 22.715 20.073 42.788
1984 26 .026 20.169 46.195
1985 29.306 23.602 52.908
1986 29.306 27.930 57.236



ÇİZELGE - 11 (Devam)

Yıllar Kamu Özel Toplam

1987 30.115 29-969 60.084
1988 33-426 29.976 63.402
1989 36.706 30.042 66.748
1990 36.706 29.989 66 .695
1991 36.706 30.078 66 .784

1992 36.706 30.233 66 .939

Çizelge 11'de gösterilen linyit üretim değerleri içer
sinde, Elbistan havzası ve Şımak asfaltitleri sahasından ya
pılması öngörülen üretimler, 3000 KCal/^g eşdeğeri üzerinden 
çizelgeye dahil edilmiştir.

Bu sahalarda öngörülen üretim miktarları orijinal kalori 
değeri üzerinden ve 3000 KCal eşdeğeri üzerinden (toplam lin
yit üretimi çizelgesinde yer.alan miktarlar) çizelge 12’de gös
terilmiştir.

2.1.3- Asfaltit :

Bilinen asfaltit yatakları, Siirt-Şırnak ve Mardin-Silo- 
pi havzalarıdır. Asfaltit, Siirt-Şırnak havzasında yedi, Mar- 
din^Silopi havzasında ise tek filon halindedir. Siirt-Şırnak 
havzasında, Avgamasya, Segürük ve Milli filonlarında sondajlı 
aramalar tamamlanmış olup 17,5-Milyon ton rezerv görünür hale



getirilmiştire Diğer dört filonda sondajlı aramalara devam 

edilmektedir. Mardin-Silopi havzasındaki mevcut Harbul filo- 

nunda ise bilinen mümkün+muhtemel rezerv 18 milyon ton için 

sondajlı aramalara başlanacaktır. Mardin-Silopi için verilen 

18 milyon ton rezerv sondajlı aramalara dayanmadığından aşa

ğıda gösterilen rezerv değerlerine dahil edilmemiştir.■

Siirt-Şırnak havzası Asfaltit Rezervi 

(Bin Ton)

Görünür-t-Muhtemel Muht emel+Mümkün Mümkün Toplam

17.535 9.390 7.300 34.225

Çizelge 12 de Şırnak-Asfaltit’leri ile Afşin-Elbistan 

linyitleri için üretim tahminleri verilmiştir.

ÇÎLEZGE - 12

Elbistan (linyit), Şırnak (Asfaltit) Sahaları Üretim 

Tahminleri (1977 - 1992) (Bin Ton)

Elbistan Linyit Sahası Şırnak Sahası
Org inal Üretim 3000 KCal/Kg Orijinal Üretim 3000 KCal/Kg 

YILLAR (1100 KCal/Kg) Eşdeğeri (4300 KCal/Kg) Eşdeğeri

1977 __ 500 720
1978 - - 600 864
1979 1.400 518 600 864
1980 9.100 3.367 600 864
1981 18.600 6.882 600 864
1982 20.000 7.400 600 864
1983 22.187 8.209 600 864
1984 31.135 11.520 600 864
1985 40.000 14.800 600 864
1986 40.000. 14.800 1.600 2.304
1987 42.187 15.509 1.600 2.304
1988 51.135 18.920 1.600 kffl1989 60.000 22.200 1.600
1990 60.000 22.200 1.600 2.304
1991 60.000 22.000 1.600 2.304
1992 60.000 22.200 1.600 2.304
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2.1.4 Bitümlü Şist

2.1 .4 .I Bitümlü Şist Rezerv

Bitümlü Şist rezervi ancak jeolojik olarak ve

rilebilmektedir .""Sadece Beypazarı bitümlü şistlerinin 280 mil

yon tonluk kesimi bugün için görünür bale getirilmiştir. Saha

lar itibariyle bitümlü şist rezervi çizelge 13 *de verilmiştir.

ÇİZELGE - 13 

Bitümlü Şist Rezervleri (Bin Ton)

Sahalar Görünür İ eolojik Toplam

Gcynük (Bolu) - 2.520.000 2.520.000

Bahçecik (İzmit) - 100.000 100.000

Seyitömer (Kütahya) - 35.000 35.000

Gölpazarı ((Bilecik) - 30.000 30.000

Ulukışla (Niğde) - 129.700 129.7000

Nallıhan(Ankara) 280.000 720.000 1.000.000

TOPLAM 280.000 3.534.700 3.814.700

2.1.4.2 Bitümlü Şist Üretimi

Bitümlü şist kesin rezervi, teknolojik yönden 

kullanım sahaları henüz kesinlik kazanmadığından doğru bir 

üretim planlaması yapılamamıştır. Ancak Göynük ve Sayitcmer 

bitimlerinin 1986, Beypazarı ve Gölpazarı bitümlü şistlariniB 

1987 yılından itibaren elektrik enerjisi üretiminde değerlen» 

dirilmesi planlanmış bulunduğundan, bitümlü şist üretim tah

mini olarak yalnızca bu sahalardan santrallar için yapılacak 

üretim miktarları çizelge 14*de verilmiştir.

TT Son olarak I.ITA'ca verilen bilgilere göre Türkiyede altı 
3aha için jeolojik rezerv 5 milyar ton civarındadır. Ancak 
sahalara göre dağılımı temin edilemediğinden bu tabloda 
değerlendirilememiştir.



ÇİZELGE - 14 

Bitümlü Şist Üretim Tahminleri (Bin Ton) 

(1977 - 1992)

Yıllar Üretim

1977 - 1985 -

1986 3.538

1987 8.551

1988 10.320

1989 10.320

1990 10.320

1991 10.320

1992 10.320

2.2 PETEOL REZERV VE ÜRETİMİ 

2.2.1 Petrol Rezervi

Ülkemizde milli ve yabancı şirketlere ait ruhsat

lı sahalarda toplam muhtemel rezerv, Petrol Özel İhtisas Komis

yonunca 400-600 milyon metrik ton olarak verilmiştir. Ancak, 

bugün için bilinen kaynaklara göre 57 milyon ton alınabilir 

rezerv bulunmaktadır.

2.2.2 Petrol Üretimi

Petrol Özel İhtisas Komisyonunca saptanan ham pet

rol üretim programı, 1986 yılında talebin ^ 100'ünün yerli 

üretime, karşılanacağı hadefi göz önünde bulundurularak hazır

lanmış, bu hedeflerin alınmasının yanılgılara yol açacağı dü

şünülmüştür. Bu nedenle petrol üretim tahminlerinde,



1978 yılında Türkiye'de 3 milyon ton ham petrol üretimi ola

cağı kabul edilmiştir.

ÇİZELGE - 15 

Bam Petrol Üretim Tahmini (Bin M» Ton)

(1977 - 1992)

YILLAR Üretim

1977 2.346

1978 3.000

1979 3.000

1980 3.000

1981 3.000

1982 3.000

1983 - 1992 3.000

Çizelge 15'de görülen üretim tahminieri* bugün için bili

nen rezerve göre yapılmış, 1987 yılından sonra, bugünkü reztr- 

ve göre Türkiye'de üretilebileceği kabul edilen 3 milyon ton/ 

yıl'lık üretime devam edileceği düşünülmüştür. Ancak, petrol 

rezervimiz, bugünkü bilinen rezervin üzerine çıktığı takdirde, 

bu üretimde artış olabilecektir.

2.3. HİDROLİK ENERJİ POTANSİYELİ VE ÜRETİMİ 

2.3.1 Hidrolik Potansiyel

Türkiye'nin en büyük bölümünü oluşturan. Ana

dolu'nun ortasındaki yüksek plato, bu bölgeden denizlere doğ

ru dik düşümlerle akan ve bğyük su kuvvetine sahip bulunan bir 

çok nehrin meydana gelmesine neden olmuş, bu durum ülkenin bir 

hidroelektrik potansiyele sahip olmasını sağlamıştır.



1973 Yılında başgösteren petrol krizinden önce yapılan he

saplar, mevcut potansiyelin 74.441müyar kwh'mın ekonomik olduğu

nu göstermiştir» Enerji bunalımından sonra fekonotaiklik sınırı

nın değişmesi nedeniyle bu değerin daha da yükselmesi beklen

melidir.

2.3.2 Hidrolik Enerji Üretimi

Hidrolik kaynaklardan elde edilen elektrik enerji

si üretim değerleri, Elektrik Enerjisi Özel îhtisas Komisyo

nunca yapılan uzun vadeli Elektrik Enerjisi Planlamasına bağ

lı kalınarak hesaplanmıştır. Çizelge 16'dâ, hidroelektrik ener

ji üretim değerleri, toplam elektrik enerjisi üretim değerleri 

ile hidrolik enerjinin toplam üretim içindeki payları 

verilmektedir.

Hidrolik Enerji Üretim Tahminleri

Yıllar Hidrolik Enerji Toplam Elektrik Hidrolik Üretimin
Üretimi (Gvdı) Enerjisi Üretimi Toplam İçindeki Payı

(Gwh) İ°

1976 7.353 18.528 40
1977 8.776 20.868 42
1978 9.241 22.973 40
1979 9.794 24.446 40
1980 11.088 28.753 39
1981 12.465 37.666 33
1982 14.653 45.589 32
1983 14.971 48.192 31
1984 15.541 50.277 31
1985 19.241 58.362 33
1986 22.012 70.718 31
1987 22.394 80.834 28
1988 23.629 86.099 27
1989 27.000 91.613 29
1990 30.688 97.697 31
1991 34.788 103.293 34
1992 40.453 110.705 37



Mevcut planlamaya göre, ekonomik hidrolik potansiyeli ola

rak bilinen 74.441 milyar K>h'in, 1977 yılında yüzde 11.8'ü,

1982 yılında yüzde 20'si, 1987 yılında yüzde 30,1'i, 1992 yılın

da da yüzde 54,3’ü değerlendirilmiş olacaktır.

Toplam elektrik enerjisi üretimi, Elektrik Özel İhtisas 

Komisyonunun yapmış olduğu tahminlere dayanmaktadır, Buna gö

re, 1976 yılında elektrik enerjisi üretiminde İ° 40 olan hidro

lik enerji payı, ara yıllarda $ 30 civarında kalacak, 1991 yı

lında tekrar yükselerek 1992 yılında $ 37'ye ulaşacaktır.

2,4. NÜKLEER ENERJİ REZERV VE ÜRETİMİ

2.4.1. Nükleer Yakıt Rezervi

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bugüne kadar ya

pılan çalışmalar sonucunda saptanan uranyum cevheri ve toryum
-j /

rezervleri bölgeler itibariyle aşağıdaki gibidir.~

Salihli-Köprübaşı 3.000 Ton

Uşak-Gübre-Fakili 550 "

Çanakkale-Ayvacık 250 "

Aydın-Koçarlı 500 "

Giresun-Şebinkaraiıisar 300 - "

T O P L A M  4.500

Toryum Cevheri (ThO^) 

Eskişehir-Beylikahır 380.000 Ton

Uranyum ve Toryum cevheri araştırmaları MTA Enstitüsünce 

sürdürülmekte olup, yukarıda verilen değerlerin artacağı bek

lenmektedir.
'ca verilen son bilgilere göre Türkiye toplam uranyum 

rezen' değeri 4.089 tondur.



2.4.2. Üretim Tahminleri.

Türkiye'nin elektrik enerjisi gereksinmesinin ön

celikle yerli enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ile kar

şılanması ilkesinden hareketle, Elektrik Enerjisi özel İhti

sas Komisyonunca yapılan Uzun Vadeli Elektrik Enerji Planla

masında, ilk nükleer santralın 198Ş yılında 600 MW gücünde, 

ikinci nükleer santralın ise 1991 yılında 1000 MW güçle sis

teme alınması öngörülmüştür. Buna göre nükleer santraliarm 

elektrik enerjisi üretimi ile bu üretim için gerekli olan 

uranyum cevheri gereksinmesi çizelge 17'de verilmiştir.

»
ÇİZELGE - 17 

Nükleer Enerji Üretim Tahminleri (1976 - 1992)

Yıllar Nükleer Enerji Üretimi Uranyum Gereksinmesi
 (Gwfa) _______ (Ton)

1976 - 1984 - -

1985 2.100 0.036

1986 3.150 0.055

1987 4.200 0.073
1988 4.200 0.073

1989 4.200 0.073
1990 4.200 0.073

1991 7.700 0.134

1992 9.450 0.164

2.5. GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE ÜRETİMİ

Dünyanın güneş radyasyon intensitesi en yüksek ve 

güneşlenme müddetinin en uzun olduğu bölgesi kuzey ve güney 

enlemleri arasında kalan kuşağıdır. 36-42° kuzey enlemleri



arasında bulunan Türkiye; coğrafi konumu açısından güneş ener

jisinden yararlanmaya elverişlidir. Türkiyenin bütün yüzeyine 

yılda isabet eden güneş enerjisi miktarı, diğer bir deyişle 

enerji potansiyeli 1.2 X 10 ' ton taşkömürüne eşdeğerdir.

Türkiyenin güneş kaynaklı enerji üretim tahminleri çizel

ge 18'de taşkömürü eşdeğeri olarak verilmiştir.

ÇİZELGE - 18 

Güneş Enerjisi Üretimi

Yıllar___________________  Tahmini (TET) y

1976

1977

1978

1979
1980

1981

1982

1983

1984

1985
1986

1987

1988

1989
1990

1991
1992 1.057.680

20.000

30.000

45.000

52.500

62.500

75.000

85.000 

93.600

182.520

271.440

360.360

449.300

570.900

814.880

10.000

1/ TET : Taşkömürü Eşdeğeri Ton



2.6. JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ VE ÜRETİMİ

Türkiyenin genç volkanik etkinliklerin sık rastlan

dığı Akdeniz volkanik kuşağı üzerinde bulunması ve buna ek ola

rak Alp zincirinin oluşumu arasında şiddetli kırılma tektoni

ğinin meydana gelmesi zengin bir jeotermal potansiyelin varlı

ğını göstermeğe yeterlidir. Daha çok Batı Anadoluda doğu-batı
»

doğrultulu horstlar ve bunların arasında grabenler oluşmuş, bu 

arada derinlere inen faylardan bazıları jeotermal alan oluşu

muna uygun tipte asitik tüf, lav ve ignimbritlerin yükselmele

rine olanak sağlamıştır. Bu şartlarla birlikte rezerv ar ve ör-
*

tü kay aç şartlarının ve nihayet hidro jeoşimik şartların bir 

araya geldiği havzalarda, özellikle Denizli-Klzildere, îzmir- 

Seferhisar, Aydın-Germencik, Çanakkale-Tuzla, Afyon-Geçek, Ma

nisa, Balıkesir, Kızılcahamam ve Kozaklı dolaylarında jeoter

mal enerji olanakları saptanmış olup, Kızıldere, Seferihisar 

ve Geçekte jeotermal akışları, sondajlarla yeryüzüne çıkarıl

mış tır.

Kızıldere'de jeotermal akışkandan elektrik üretimi 

prototip olarak gerçekleştirilmiş olup, ayrıca çevrede kurulan 

pilot bir ser'in ısıtılması da sağlanmış ve olumlu sonuç alın

mıştır. Yapılan planlamaya göre 1982 yılında kapasite 15 MW 

dan 1987 de 75 MW'a 1992 de 135 MW’a yükselebilecektir. Ayrın

tılı bilgi çizelge 19'da verilmiştir.



ÇİZELGE - 19

jeotermal Enerji Kapasitesine İlişkin Projeksiyon

(MW - Kurulu Güç)

Yıl
Saha 1982 1987 1992

Kızıldere 15 30 45
Tuzla (Çanakkale) - 15 30
Seferhisar - 15 30
Kozaklı - 15 15
Kızılcahamam - - 15
Salihli - - -

TOPLAM (M W) 15 75 135

Çizelge 20'de ise bu kapasiteler gözönünde bulundurulmak 
suretiyle hesaplanan üretim tahminlerini verilmektedir.

ÇİZELGE - 20 
jeotermal Enerji Üretim Tahminleri

Üretim (Gvdı)

105
105
105
105
105
525
525
525
525
525
945

Yıllar

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992



2.7. TICAEI OLMAYAN ENERJİ KAYNAKLARI REZERV VE ÜRETİMİ

2.7.1. Odun

2.7.1.1. Odun Rezervi

Koru ve Baltalık Ormanlarımızın orman ürünü kapa

sitesi aşağıda verilmiştir.

İşletme Şekli Servet (İOOO M^)

Koru-Norraal 757.565

Baltalık-Normal 73.147

TOPLAM 830.712

Korıı-Bozuk 54.721

Baltalık-Bozük 33.155

TOPLAM 87.876

GENEL TOPLAM 913.588

2.7.1.2. Odun Üretimi

Ticari olmayan enerji kaynağı olarak bilinen odu

nun yakacak olarak tüketiminin kısıtlanarak, sanayi sektörüne 

kaydırılması Ormancılık Sektörünün temel ilkesini oluşturmak

tadır. Bu ilkeden hareketle, yakacak odun potansiyelinin Or

mancılık Özel İhtisas Komisyonunca belirlenen plân çerçevesin

de sanayi sektörüne tahsisi sonucunda hesaplanan yakacak odun 

üretim'kapasitesi ve sanayiye verilecek odun miktarları çizel

ge 21'de verilmiştir.
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ÇİZELGE - 21

Yapacak ve Yakacak Odun üretim Tahminleri (Bin Ton) 

(1976-1992)

Üretim Yapacak Yakacak
Yıllar Potansiyeli Odun Üretimi Odun Üretimi

1976 6.870 - 6.870

1977 6.979 1.729 5.250

1978 7.115 1.941 5.174

1979 7.252 2.153 5.099

1980 8.388 2.365 5.023

1981 7.526 2.578 4.948

1982 7.662 2.790 4.872

1983 7.662 2.865 4.797

1948 7.662 2.940 4.722

198 5 7.662 3.015 4.647

1986 7.662 3.091 4.571

1987 7.662 3.166 4.1*96

1988 7.662 3.232 4.430

1989 7.662 3.297 4.365

1990 7.662 3.363 4.299

.1991 7.662 3-428 4.234

199 2 7.662 3.495 4.167

Türkiye'de yakacak olarak kullanılan odunun Önemli bir 

kısmının kaçak kesimler sonucu elde edildiği bilinmektedir. 

Gerçekte, kayıtlara geçmiş resmi kesim kadar kaçak kesimle 

odun üretimi yapılmakta olduğundan, kaçak kesimler önlenmedi

ği takdirde, gerçek odun üretimi çizelge 21'de gösterilen



miktarların çok üstünde olacaktır. İlk yıllarda kaçak kesimleri 

önlemenin ve odunu başka bir enerji kaynağı ile ikame etmenin 

güçlüğü gözönünde bulundurularak, üretim potansiyelinin üzerin

deki ikame edilmesi zorunlu talep, 1977 yılında İ° 5 oranında, 

1987 yılında # 100 oranında başka bir enerji kaynağı ile ikame 

edilecek şekilde ele alınmış, gerçek odun üretim tahminleri 

çizelge 221 de gösterilmiştir.

Çizelge - 22

Yakacak Odun Talebi ve İkamesi Öngörülen Üretim Tahminleri

(1976-1992)- (Bin Ton)

Yıllar Odun talebi
Başka bir kaynakla 
ikame edilecek o_dun

Yakılmak üzere odun 
üretimi tahmini

1976 14.734 _ 14.734
1977 14.989 487 14.502
1978 15.248 1.007 14.241
1979 15.506 2.081 13.425
1980 15.765 3.223 12.542
1981 16.023 4.430 11.593
1982 16.285 5.705 10.580
1983 16.595 7.079 9.516
1984 16.910 8.531 8.379
198 5 17.222 10.060 7.162
1986 17.356 11.668 5.868
1987 18.049 13.353 4.496
1988 18.163 13.733 4.430
1989 18.476 14.111 4.365
1990 18.790 14.491 4.299
1991 19.103 14.869 4.234
1992 19.416 15.249 4.167

Çizelge 22 incelendiğinde, 1987 yılında yakacak odun üre

timinin optimum seviyeye düşürüldüğü görülmektedir. Ancak 1987 

yılında 13.3 milyon ton olan ikame edilmesi zorunlu odun, gi

derek artacak ve 1992 yılında 15.2 milyon tona ulaşacaktır.



2.7.2 Hayvan ve Bitki Artıkları

Ülkede ticari yakıtların yeterli miktarda üretilme- 

mesi, bazı bölgelerde ulaşım olanaklarının çok kısıtlı olması 

ve halkın satmalına gücünün düşük olması nedenleriyle tezek 

adı verilen hayvan gübresi ile fındık kabuğu, ceviz kabuğu, 

prine, ayçiçeği kabuğu, çiğit ve mısır koçanı gibi bitki ar- 

tıkları teshin amacıyla kullanılmaktadır.

Yakacak hayvan gübresi üretim tahminleri hesapla

nırken daha önceki yıllarda yapılmış olan kabuller değiştiril

miş, sadece sığır ve manda gübresinin tezek haline getirilerek 

yakıldığı, ortalama 15 kg/hayvan-gün yaş gübre üretileceği, 

kuru gübrenin, yaş gübreye göre 1/4 oranında ağırlık kaybet

tiği varsayılarak elde edilen yaş gübrenin $ 25'inin mera ve 

ahırlarda kayıp edileceği $ 20'sinin tarımda, İ° 55*inin ise 

yakıt olarak tüketileceği kabul edilmiştir.

Bitki artıklarında ise, Tarım Bakanlığınca verilen bil

giye dayanılarak, üretilen fındığın kabuk oranı $ 50 kabul 

edilerek $ 90'nının yakıldığı, ceviz kabuk oranı $ 50 alına

rak tamamının yakıldığı, yağlık zeytinin kuru madde oranı 9» 10 

kabul edilerek $ 80'ninin sanayide, İ° 20'sinin teshin amacıy- 

le kullanıldığı, ayçiçeğinin kabuk oranı ^ 60 alınarak tama

mının yakıldığı, mısırın koçan oranı 5° 50 alınarak $ 75*inin 

yakıldığı, çiğitin ise kabuk oranı $ 60 alınarak İ» 80’inin 

yağ fabrikalarında % 20'sinin teshin için kullanıldığı var

sayılmıştır.

Gerek sosyal gerekse ekonomik yönden büyük kayıplara yo- 

laçması açısından, hayvan gübresinin teshinden alınarak, ta

rıma kaydırılması zorunludur.



Odunda olduğu gibi, tezeğin de ilk yıllarda başka bir kay
nakla ikamesinin zorluğu dikkate alınarak, yakıt olarak kulla
nılan hayvan gübresinin 1977 yılında 5 oranında, 1992 yılın
da İ<> 50 oranında ikame edilmesi yoluna gidilmiştir. Bitki artık
larında herhangibir düşüş öngörülmemiştir.

Yukarıda belirtilen kabullere dayanılarak yapılan hayvan 
gübresi üretimi, başka bir kaynakla ikame edilecek yaş hayvan 
gübresi miktarları, sanayi ve teshin amaçlı bitki artıkları 
üretim tahminleri çizelge 23'de verilmiştir.

ÇİZELGE - 23
Hayvan ve Bitki Artıkları Üretim Tahminleri (Bin Ton)

(1976 - 1992)
İkame Edilme- Yakacak Bitki Artıkları Hayvan ve Bi*ki
mesi Halinde Tezek gan. Teshin Toplam Artıkları Üretim?

Yıllar Tezek Üretimi Üretimi Sanayi Te. .in
___ _____ (1) _____ (2)
1976 9.891 9.891 573 881 1.454 573 10,772
1977 9.986 9.491 599 889 1.488 599 10.380
1978 10,082 9.477 625 899 1.524 625 10.376
1979 10.179 9.467 651 912 1.563 651 10.379
1980 10.275 9.454 664 926 1.590 664 10.380
1981 10.374 9.337 678 945 1.623 678 10.282
1982 10.473 9.216 702 971 1.673 702 10.187
1983 10.576 8.990 715 987 1.702 715 9.977
1984 10.679 8.756 732 1.007 1.739 732 9.763
1985 10.782 8.518 767 1.021 1.788 767 9.539
1986 10.886 8.273 807 1.041 1.848 807 9.314
1987 10.994 7.915 835 1.064 1.899 835 8.979
1988 11.100 7.548 869 1.087 1.956 869 8.635
1989 11.207 7.173 904 1.110 2.014 904 8.283
1990 11.316 6.790 939 1.133 2.072 939 7.923
1991 11.425 6.284 974 1.156 2.130 974 7.440
1992 11.535 5.768 1.009 1.180 2.189 1.009 6.948
(D ' Tezeğin belli bir yüzde içersinde diğer bir kaynakla ■'".amer'

den sonra kalan yakacak tezek üretimini göstermekte^
(2) Teshin amaçlı bitki artıkları üretimi ile yakacak te-'.', 

timi toplacını göstermektedir..



Çizelge 23'ün incelenmesinden de görüleceği üzere, 1976 yıl

lında 9*9 milyon ton olan tezek üretimi 1992 yılında 5.8 milyon 

tona düşmüştür. Tezeğin ikame edilmesi sonucu t arıma tahsis. edi

lecek yaş gübre üretimi yıllar itibariyle çizelge 248de gösteril

miştir.

ÇİZELGE - 24

TEZEĞİN İKAME EDİLMESİYLE TARIMA KAYDIRILACAK YAŞ GÜBRE 

ÜRETİM TAHMİNİ (Bin Ton)

(1976 - 1992)

Yıllar Tarıma Kaydırılacak 
Yaş Gübre _________

1976

1977

1978

1979
1980

1981

1982

1983

1984 

198 5

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1.977 

2.419 

2.848 

3.287 

4.149 

5.028 

6.345 

7.690 

9.058 

10.451 

12.313 

14.209 

16.138 

18.104 

20.565 

23.071



BÖLtjM 3 

BİRİNCİL ENERİ1 KAYNAKLARINA 

GÖRE

SEKTÖREL TALEP TAHMİNLERİ 

(1976 - 1992)





B Ö L Ü M  3

BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA C-ÖRE SEKTÖREL TALEP

TAHMİNLERİ ( 1976 - 1992 )

Birincil Enerji kaynakları talep tahminleri, kafc'-l edi

len beş sektör için ayrı ayrı yapılmıştır.

Sanayi, Konut, Elektrik Santralları, Ulaşım Hizmetleri 

ve Tarım Sektörleri ele alınmış bu sektörlerin kcmür (Taşkö

mürü, linyit, ve bitümlü şist olarak), petrol, hidrolik, nük

leer ve ticari olmayan enerji kaynakları (hayvan ve bitki ar

tıkları olarak) için talep tahminleri, her ‘sektörün kendi ni- 

tiliğine uygun olarak saptanan bir yöntemin uygulanması ile 

elde edilmiştir.

Sanayi enerji talebi ile ilgili olarak, geçmiş yıllara 

ait istatistiki bilgi bulunmaması ve hatta bazı kaynaklar 

için bugün kullanılan miktarların bile saptanamaması nede

niyle, büyük enerji tüketicisi durumunda bulunan sanayi alt 

sektörleri seçilerek, bu sektörlerde birim üretim için kay

naklara göre enerji gereksinmesi ve bu sektörlerin ele alı

nan dönem içerisindeki üretim planlamaları dikkate alınmış, 

böylece sanayinin büyük miktarda enerji tüketicisi durumun

da bulunan kesiminin birincil enerji kaynaklarına talebinin 

tahmini yoluna gidilmiştir. Sanayi sektörünün diğer kesimi 

için, 1976 Yılı toplam Sanayi Sektörü enerji talep tahmin

leri göz önünde bulundurularak, belli bir yüzde ilavesi ya

pılmıştır. Sanayi sektörü birincil enerji talep tahminleri 

çizelge 25'de verilmiştir.



ÇİZEL33 - 25
SANAYİ SEKTÖRÜ BİRİNCİL ENERJİ TALEP TAHMİNLERİ 

(1977 - 1992)
(Bin Ton)

Yıllar Taşkömürü Linyit

Petrol 
(Nafta ve 
Diğer Pet
rol ürünleri 
hariç)

Nafta ve 95 
Diğer 
Petrol 
Ürünleri

Petrol
(Toplam)

1977 4281 4582 4303 1319 5622
1978 4 211 4965 4769 1414 6183
1979 4412 5371 5551 1788 7339
1980 6390 5861 6770 2587 9357
1981 6699 6889 7665 2990 10655
1982 8196 7360 8666 3802 12468
1983 9918 9093 9686 3993 13679
1984 9991 9534 1029S 4053 14351
1935 9910 10006 10851 4113 14964
1986 9953 12243 11523 5150 46678
1987 11678 13287 12323 5685 18008
1988 11761 13686 12908 5725 18633
1989 14325 14108 13683 5963 19646
1990 14394 14663 14294 6007 20301
1991 15419 15024 14596 5728 20324
1992 15445 15597 15553 6 301 21854

* Bu kalemde, nafta ile birlikte asfalt, madeni yağ, solvent ve diğer 
ürünler (parefin, vazelin vs) toplanmıştır.



Konut ve işyerlerinin teshin enerji talebi, kişi başı

na ısınma gereksinmesinden gidilerek bulunmuştur. 1976-1992 

talep tahminleri Çizelge 26'da verilmiştir.

Elektrik Santrallarının birincil enerji kaynaklarına 

talepleri, Elektrik Özel İhtisas Komisyonunca saptanan 1976- 

1992 yılları Türkiye'nin Elektrik enerjisi talepleri gözönün- 

de bulundurularak, Komisyonca yapılan üzün Vadeli Elektrik 

Enerjisi Planlamasından çıkarılmıştır. Değerler çizelge 27 

de verilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri sektöründe kullanılacağı tahmin edilen 

enerji miktarları, Ulaşım sist enierinin gelişim planları göz- 

önünde bulundurularak Ulaştırma Bakanlığı’nca yapılan bir ça

lışmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada, her ulaşım sistemi için, 

(îayri Safi Yurt İçi Hasılası ile aralarındaki ilişkiye bağlı 

kalınarak ulunan yük ve yolcu taşımaları, ulaşım sisteminin 

özgül yakıt tüketimi ile çarpılarak, kullanılan kaynığın ta

lebi saptanmıştır. Talep tahminleri çizelge 28'de verilmiş

tir.

Tarım sektörü enerji talebinin belirlenmesinde, tarım 

alet ve makinalarınm akaryakıt talebi gözönünde bulundurul

muştur. Talep tahminleri çizelge 29'da verilmiştir.

Çizelgelerle ilgili kabuller hakkında ayrıntılı bilgi, 

Enerji Politikaları Alt Komitesi, Üretim-Tüketim Çalışma Urubu 

raporunda bulunmaktadır.

Çizelge 30, sektörel bazdaki genel enerji gereksinmesi

ni toplu olarak göstermektedir. Öte yandan toplam genel ener

ji gereksinmesi içinde sektörlerin payları çizelge 31 de veril

miştir. Söz konusu çizelge incelendiğinde, Sanayi sektörü
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payının 1977 yılında yüzde 23'den, 1992 yılında yüzde 35'e yük

seldiği, konut sektörünün aynı yıllarda yüzde 35 ten yüzde 17’e 

düştüğü, elektrik santralları payının ise yüzde 16'ten yüzde 

27'e yükseldiği görülmektedir. Buna karşın Ulaşım ve Tarım Sek

törlerinin paylarında önemli bir değişme gözlenmen ektedir.



1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985
1986

1987

1988

1989
1990

1991

1992

ÇİZELGE - 26

TÜRKİYE TESHİN TALEBİ 
(1977 - 1992) (3000 KCal/Kg linyit) 

e şdeğeri

Tesbin Talebi 
(Bin ton)

40 180

41 185

42 214

43 269

44 351

45 460

46 596

47 761

48 955

50 179

51 434
R O J d 720

54 038

55 389

56 774

58 193



ÇİZELGE 26 - a

KAYNAKLAR İTİBARİYLE TESHİN TALEBİ 
(Orjinal Birimler Cinsinden)

(1977 - 1992)
(Bin ton)

Yıllar Taşkömürü Linyit Petrol Güneş Odun Tezek

1977 266 8411 2498 10 14502 10380

1978 232 10008 2560 20 14241 10376

1979 200 11168 2624 30 13425 10379

1980 166 12909 2690 45 12542 10380

1981 132 14830 2757 53 11593 1028J

1982 100 16826 2826 63 10580 101. I

1983 100 18910 2897 75 9516 9977

1984 100 21101 2969 85 8379 976 3

1985 100 23401 3044 94 7162 9539

1985 100 25618 3120 183 5868 9 314

1987 100 28024 3198 271 4496 8979

1988 100 29152 3278 360 4430 8635

1989 100 30314 3359 449 4365 8283

1990 100 31429 3443 571 4299 7923

1991 100 32386 3530 815 4234 7440

1992 100 33364 3618 1059 4167 6948



ÇİZELGE ; 27 Elektrik Santrallerinin Kaynaklara Göre Talep Tahminleri
( 1977 - 1992)

Yıllar Taşkömürü Linyit Bitümlü 
S İst.

J eotermal Petrol Hifirolik Nükleer

1977 870 4.810 - - 1.358 8.776 -

1978 870 5.480 - - 1.358 9.241 -

1979 870 8.718 - - 1.358 9.794 -

1980 799 13.167 - - 1.040 11.088 -

1981 1.040 24.418 - - 1.040 12.465 -

1982 1.136 24.418 - 38 1.040 14.653 -

1983 531 26.406 - 38 1.029 14.971 -

1984 531 29.717 - 38 1.029 15.541 -

1985 531 34.190 - 38 1.020 19.241 2.100
1986 531 37.080 3.538 38 1.029 22.012 3.150
1987 531 38.864 8.551 189 1.029 22.394 4.200
1988 531 42.175 10.320 189 * 1.029 23.629 4.200
1989 531 44.678 10.320 189 1.029 27.000 4.200
1990 531 44.678 10.320 189 1.029 30.688 4.200
1991 531 44.678 10.320 189 1.029 34.788 7.70r

1992 531 44.678 10.32C 340 1.029 40.453 9.4f

Not: Birim 1000 ton, Jeotermal, Hidrolik ve Nükleer'in birimi GWh.



ÇİZELGE 28 Ulaşım Hizmetlerinin Birincil Enerji Kaynakları 
Tüketim Tahminleri ( 1977 - 1992)

(Biq/Ton)

Yıllar Taşkömürü Linyit Petrol

1977 442 165 4.731

1978 400 165 5.158

1979 392 165 5.573

1980 443 100 6.048

1981 442 100 6.597

1982 471 100 7.160

1983 264 100 7.750

1984 123 100 8.353

1985 - 55 8.940

1986 - 55 9.740

1987 - 55 10.585

1988 - 55 11.529

1989 - 55 12.520

1990 - - 13.576

1991 - - 14.778

1992 - - 16.039



ÇİZELGE : 29 Tarım Alet ve Makinalarınm 
Petrol İhtiyacı (1977-1992)

(Bin Ton)

Yıllar Petrol Tüketimi

1977 1.883

1978 2.223

1979 2.608

1980 2.993

1981 3*408

1982 3.810

1983 4.193

1984 4.529

1985 4.865

1986 5.188

1987 5.466

1988 5.497

1989 5.502

1990 5.503

1991 5.503

1992 5.503



ÇİZELGE : 30 Genel Enerji Talebinin Sektörel Dağılım
( 1977 - 1992) ı

(10J TET)

Yıl
lar Sanayi X onut Santral

lar
Ulaş
tırma

Tarım T oplam

1977 14.127 17.266 8.021 7.553 2.825 49.790
1978 15.074 17.912 8.476 8.156 3.335 52.952
1979 17.156 18.139 10.069 8.772 3-912 58.046
1980 22.115 18.593 11.909 9.543 4.450 66.606
1981 24.773 19.058 17.452 10.324 5.112 76.717
1982 28.998 19.534 18.371 11.193 5.715 83.801
1983 33.058 20.022 18.788 11.898 6.290 90.053
1984 34.319 20 .522 20.416 12.680 6.794 94.729
1985 35.371 21.035 24.428 13.434 7.298 101.564
1986 38.949 21.562 27.540 14.634 7.782 110.467
1987 42.835 22.101 29.677 15.902 8.199 118.763
1988 44.067 22.652 31.792 17.318 8.246 124.073
1989 47.998 23.219 34.083 18.804 8.253 132.356
1990 49.280 23.799 35.411 20.364 8.255 137.106
1991 50.361 24.398 38.147 22.167 8.255 143.326
1992 52.926 25.003 40.967 24.059 8.255 151.207

* Sanayi petrol talebi içersine nafta, ile bir likte i asfalt,
madeni yağ, solvent ve diğer ürünler (parafin vazelin vs.)
dahil edilmiştir.

ÇİZELGE : 31 Sektör Payları

(*)

1ar Sanayi Konut 1ar Ulaşım Tarım T oplam

1977 28,0 35,0 16,0 15,0 6,0 100
1982 35,0 23,0 22,0 13,0 7,0 100
1987 36,0 19,0 25,0 13,0 7,0 100
1992 35,0 17,0 27,0 16,0 5,0 100



BOLÜM 4

B IH İNCİL ENERJİ KAYNAKLARI 

ÜRETİM VE TALEP TAHMİNLERİNİN 

İRDELENMESİ





BÖLÜM 4

BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARININ 

ÜRETİM VE TALEP TAHMİNLERİNİN 

İRDELENMESİ

4.1. ÜRETİM '/E TALEP TAHMİNLERİ

Birincil enerji kaynaklarının daha önceki bölüm

lerde incelenen üretim ve talep tahminleri 32, 33, 34, 35, 

no' lu çizelgelerde özetlenmiştir.
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ÇİZELGE : 32 Birincil Enerji Kaynakları Üretim Tahminleri _ 70 - 
(Orjinal Birimler Cinsinden)

(1977 - 1992) (Bir. Ton)
Yıl
lar

Taşkö
mürü

Linyit
(Sata.)

Bitümlü
Şist. P etrol Hidrolik 

Enerji j/
Nükleer 
Enerji }/

Güneş 2, Enerjisi-'
j eotermal 
Enerji j/ Odun Hayvan ve 

Bitki Art.
1977 5.579 14.973 - 2.346 8.776 - 10 - 5.250 10.380
1978 5.850 18.062 - 3.000 9.241 - 20 - 5.174 10.376
1979 5.850 22.876 - 3.000 9.794 - 30 - 5.099 10.379
1980 5.850 27.246 - 3.000 11.088 - 45 - 5.023 10.380
1981 5.950 40.177 - 3.000 12.465 - 53 - 4.948 10.282
1982 5.850 42.292 - 3.000 14.653 - 63 105 4.872 10.187
1983 5.850 42.788 - 3.000 14.971 - 75 105 4.797 9.977
1984 5.350 46.195 - 3.000 15.541 - 85 105 4.722 9.763
1985 5.850 52.908 - 3.000 19.241 2.100 94 105 4.647 9.539
1986 5.850 57.236 3.538 3.000 22.012 3.150 183 105 4.571 9.314
1987 5.850 50.084 8.551 3.000 22.394 4.200 271 525 4.496 8.979
1988 5.850 6 3.402 10.320 3.000 23.629 4.200 360 525 4.430 8.635
1989 5.850 66.748 10.320 3.000 27.000 4.200 449 525 4.365 8.283
1990 5.850 66.695 10.320 3.000 30.688 4.200 571 525 4.299 7.923
1991 5.850 66.784 10.320 3.000 34.788 7.700 815 525 4.234 7.440
1992 5.850 66.939 10.320 3.000 40.453 9.450 1.059 945 4.167 6.948
2/ Hidrolik, Nükleer ve ieotermal enerji birimi Gwh'dır.
2/ Güneş enerjisi "Bin Ton" taşkömürü eşdeğeri olarak verilmiştir.



ÇİZELGE : 33 B ir ine il Ener j i Kaynakları Üretim Tahminleri _ „
( 1977 - 1992) ^

(Bin TET)-=

Yıl
lar

Taşkö
mürü

Linyit 
(Satalatı)

Bitümlü
Şist. Petrol Hidrolik

Enerji
Nükleer
Enerji

Güneş
Enerjisi

j eotermal 
Enerji Odun Hayvan ve 

Bitki Art. T op lam

1977 4.853 6.438 - 3.519 3.159 - 10 - 2.258 3.425 23.662

1978 5.089 7.767 - 4.500 3.326 - 20 - 2.225 3.424 26.351

1979 5.089 9.837 - 4.500 3.525 - 30 - 2.193 3.425 28.599

1980 5.089 11.716 - 4.500 3.991 - 45 - 2.160 3.425 30.926

1981 5.089 17.276 - 4.500 4.487 - 53 - 2.128 3.393 36.926

1982 5.089 I8.I80 - 4.500 5.275 - 63 38 2.095 3.361 38.607

1983 5.089 18.399 - 4.500 5.389 - 75 38 2.063 3.292 38.845
1984 5.089 19.864 - 4.500 5.594 - 85 38 2.030 3.221 40.421

1989 5.089 22.750 - 4.500 6.926 756 94 38 1.998 3.147

C
O

09C
N

İ•

1986 5.089 24.601 495 4.500 7.924 1.134 183 38 1.966 3.073 49.003

1987 5.089 25.836 1.197 4.500 8.061 1.512 271 189 1.933 2.963 51.511

1988 5.089 27.263 1.444 4.500 8.506 1.512 360 189 1.904 2.849 53.6lo

1989 5.089 28.702 1.444 4.500 9.720 1.512 449 189 1.876 2.733 56.214

1990 5.089 28.679 1.444 4.500 11.047 1.512 571 189 1.848 2.614 57.493

1991 5.089 2 8.717 1.444 4.500 12.523 2.772 815 189 1.820 2.455 60.324

1992 5.089 28.783 1.444 4.500 14.563 3.402 1.059 340 1.791 2.292 63.263

y TET: Taşkömürü eşdeğeri ton.



Çizelge 33'den görüleceği gibi, Bölüm 2'de be

lirtilen varsayımlara göre Türkiye'de toplam birincil enerji 

üretiminin 1977 yılında 23.662.000 TET'den 1992 yılında 

63.263.000 TET'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu, 15 yıl

lık dönemde yüzde 167 düzeyinde bir yükselme veya yılda orta

lama yüzde 6.77 artış demektir. Taşkömürü ve petrol üretimin

de 15 yılda sağlanacak artışlar sırasiyle yüzde 5 ve yüzde 

28 düzeyinde iken 1977'ye oranla 1992'de linyit ve hidrolik 

enerji üretiminde 5 kata yaklaşan artışların gerçekleştiri

leceği tahmin edilmektedir. Ticarî olmayan enerji kaynakların

dan yakacak odun üretiminde yüzde 20, hayvan ve bitki artıkla

rı kullanımında da yüzde 35 oranında bir azalma olacağı bek

lenmektedir.

Birincil enerji kaynakları talep tahminlerinin 

hesabında iki ayrı yöntemden yararlanılmıştır. Birinci yöntem, 

her enerji kaynağı için talep tahmininin bağımsız olarak he
saplanmasına dayanmaktadır. İkinci yöntemde ise, Gayri Safı 

Milli Hasıla ile genel enerji tüketimi arasındaki korrelasyon 

aranmış ve talep tahmini gelecek yıllar için Gayri Safi Milli 

Hasıla tahminine dayanarak hesaplanmıştır.



ÇİZELGE : 34 Birincil Enerji Kaynakları Talep Tahminleri 
(Orjinal Birimler Cinsinden)

(1977 - 1992)

Yıl
lar

Taşkö
mürü
(Bin Tj

Linyit 
(Bin T •)

Bitümlü 
Şist. 
(Bin T.)

Petrol
(BiaT.)

Hidrolik Egerji
10 Kv»h.

Nükleer 
Enerji 
10Ğ Kwh.

Güneş
Enerjisi
(Bin

j eotermal 
Enerji 
106 Kwh.

Odun 
(Bin Ton)

Hayvan ve
Bitki Artl. 
(Bin Ton)

1977 5.859 17.968 - 16.092 8.776 - 10 - 14.502 10.380
1978 5.713 20.618 - 17.482 9.241 - 20 - 14.241 10.376
1979 5.874 25.422 - 19.502 9.794 - 30 - 13.425 10.379
1980 7.798 32.037 - 22.128 11.088 - 45 - 12.542 10.380
1981 8.313 46.237 - 24.457 12.465 - 53 - 11.593 10.282
1982 9.903 48.704 - 27.304 14.653 - 63 105 10.580 10.187
1983 10.813 54.509 - 29.548 14.971 - 75 105 9.516 9.977
1984 10.745 60.452 - 31.231 15.541 - 85 105 8.379 9.76 3
1985 10.541 67.652 - 32.842 19.241 2.100 94 105 7.169 9.539
1986 10.594 74.996 3.538 35.755 22.012 3.150 183 105 5.868 9.314
1987 12.309 80.230 8.551 38.286 22.394 4.200 271 525 4.496 8.979
1988 12.392 85.068 10.320 39.966 23.629 4.200 360 525 4.430 8.635
1989 14.596 89.155 10.320 42.056 27.000 4.200 449 525 4.365 8.283
1990 15.025 90.770 10.320 43.852 30.688 4.200 571 525 4.299 7.923
1991 16.050 92.088 10.320 45.164 34.788 7.700 815 525 4.234 7.440
1992 16.077 93.639 10.320 48.043 40.453 9.450 1.059 945 4.167 6.948



ÇİZELGE : 35 Birincil Enerji Kaynakları Talep Tahminleri _ 74 _

(1977 - 1992)

(Bin TET)-^

Yıl

lar

Taşkö

mürü
Linyit

Bitümlü

Şist.
Petrol

Hidrolik

Enerji

Nükleer

Enerji

Güneş

Enerjisi

j eotermal

Enerji
Odun

Hayvan ve 
Bitki Art,

Toplaa

1977 5.097 7.726 - 24.138 3.159 - 10 - 6.235 3.425 49.790

1978 4.970 8.866 - 26.223 3.326 - 20 - 6.123 3.424 52.952

1979 5.110 10.931 - 29.253 3.525 - 30 - 5.772 3.425 58.046

1980 6.784 13.776 - 33.192 3.991 - 45 - 5.393 3.425 66.606

1981 7.232 19.882 - 36.686 4.487 - 53 - 4.984 3.393 76.717

1982 8.616 20.943 - 40.956 5.275 - 63 38 4.549 3.361 83.801

1983 9.407 23.439 - 44.322 5.389 - 75 38 4.091 3.292 90.053

1984 9.348 25.994 - 46.847 5.594 - 85 38 3.602 3.221 94.729

1985 9.171 29.090 - 49.263 6.926 756 94 38 3.079 3.147 101.564

1986 9.217 32.248 495 53-632 7.924 1.134 183 38 2.523 3.073 110.467

1987 10.709 34.499 1.197 57.429 8.061 1.512 271 189 1.933 2.963 118.763

1988 10.781 36.579 1.444 59.949 8.506 1.512 360 189 1.904 2.849 124.073

1989 13.012 38.337 1.444 63.084 9.720 1.512 449 189 1.876 2.733 132.356

1990 13.072 39.031 1.444 65.778 11.047 1.512 571 189 1.848 2.614 137.106

1991 13.964 39.598 1.444 67.746 12.523 2.772 815 189 1.820 2.455 143.326

1992 13.987 40.265 1,444 72.064 14.563 3.402 1.059 340 1.791 2.292 151.207

3/ TET : Taşkömürü eşdeğeri.



Çizelge 35'deki 1977-1992 Birincil enerji kay
nakları talep tahminleri incelenecek olursa, toplam talebin 
1977 yılında 49 milyon 790 bin TET'den 1992 yılında 151 mil
yon 207 bin TET'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Artış oranı 
yapılan tahminlere göre İ> 204 düzeyindedir. Çizelge kaynakla
ra göre incelendiğinde ticarî olmayan enerji kaynakları talep
lerinin giderek azaldığı görülmektedir. Odun talebi 1977 yı
lında 6.235 bin TET'den 1992 yılında 1.791 bin TET'e düşürül
müştür. Hayvan ve bitki artıkları ise 1977'de 3.425 bin TET'
den 1992 yılında 2.292 bin TET'e düşmüştür. Burada ticarî ol
mayan kaynakların tüketiminde ikame yapılacağı kabulundan ha
reket edilmiş, bu gerçek talep linyit talebine eklenmiştir. 
Bilinen linyit kaynakları bu ilâve talebi karşılamaya kâfi 
gelmeyecektir. Ancak bu açığın linyit veya ekonomik başka kay
nakla karşılanması gereği ayrı bir çalışma konusudur. Bu konu
da ayrıntılı bilgi, Enerji Politikaları Alt Komitesi, Üretinr 
Tüketim Çalışma Grubu Raporunda verilmektedir.

Katsayı esasına göre talep tahminleri :

Yapılan çalışmalar ülkelerin Gayri Safi Killi 
Hasıla yüzde artışları ile Genel Enerji Talebi yüzde artışla
rı arasında doğrusal bir bağıntı olduğunu kanıtlamıştır. Tür
kiye için yapılan hesaplara göre 1960-1975 döneminde Gayri Sa
fi Milli Hasıla artışı ile Enerji Talebi arasındaki elâstiki- 
yet * katsayısı 0,99 olarak çıkmıştır. Bu katsayı Türkiye'nin 
hızlı sanayileşme dönemine girmesi gözönüne alınarak 1992 yı
lına kadar 1 olarak kabul edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilâ
tınca kalkınma hızı $ 8,9 olarak saptandığından enerji talebi
nin 1992 yılına kadar her yıl $ 8,9 olarak artacağı kabulu ya
pılmış ve çizelge 36'daki talep değerleri hesaplanmıştır.

* Elâstikiyet katsayısı k = Enerji talebindeki artış
GSMH artışı



ÇİZELGE : 36 Genel Enerji Talebi 
(Katsayı Esasına Güre)

(Bin TET)
Yıllar Enerji Talebi

1976 43.219
1977 47.065
1978 51.254
1979 55.816
1980 60.784
1981 66.194
1982 72.085
1983 78.501
1984 85.488
1985 93.096
1986 101.382
1987 110.405
1988 120.231
1989 130.932
1990 142.585
1991 155.275
1992 169.094

İki ayrı yönteme göre yapılmış olan talep tah
minleri karşılaştırılacak olursa aradaki farkın çok önemli 
olmadığı gnrülür.



4.2. ÜRETİM VE TALEP TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRIIMASI 

VE ENERJİ AÇIĞININ İRDELENMESİ

Çizelge 37 incelendiğinde Birinci yönteme göre 

hesaplarmış talep tahminleri ile üretim tahminleri arasındaki

farkın (enerji açığının) giderek arttığı gözlenmektedir. Ener

ji talebimiz hızla artmakta 1977 yılında49,8 milyon TET' den 

1992 yılın da 151, milyon TET' e ulaşmaktadır. Çizelge 37' deki 

açığın enerji kaynaklarına göre dağılımını açıkça inceliyebil-

rnek için Çizelge 38 hazırlanmıştır.

ÇİZELGE : 37 I- Genel Enerji Üretim ve Talep Tahminleri
( 1977 - 1992)

(Bin TET)

Yıllar Talep Tahminleri Üretim Tahminleri P a r k

1977 49.790 23.662 -26.128

1978 52.952 26.351 -26.601

1979 58.046 28.599 -29.447
1980 66.606 30.926 -35.680

1981 76.717 36.926 -39.791
1982 83.801 38.607 -45.194
1983 90.053 38.845 -51.208
1984 94.729 40.421 -54.308
1985 101.564 45.298 -56.266
1986 110.467 49.003 - 61.464

1987 118.763 51.551 -67.212

1988. 124.073 53.616 -70.457
1989 132.356 56.214 -76.142

1990 137.106 57.493 -79.613

1991 143.326 60.324 -83.002

1992 151.207 63.263 -87.944



ÇİZELGE : 38 Kaynaklara Göre Enerji Açığı
(1977 - 1982)

(Bin TE?)

Yıllar Taşkömürü Petrol Linyit Odunr^ Toplam

1977 244 20.619 1.288 3.977 26.128

1978 119 ^ 21.723 1.099 3.898 26.601

1979 21 24.753 1.094 3.579 29.447
1980 1.695 28.692 2.060 3.233 35.680

1981 2.143 32.186 2.606 2.856 39.791

1982 3.527 36.456 2.757 2.454 45.194

1983 4.318 39.822 5.040 2.028 51.208

1984 4.259 42.347 6.130 1.572 54.308

1985 4.082 44.763 6.340 1.081 56.266

1986 4.128 49.132 7.647 557 61.464

1987 5.620 52.929 8.663 - 67.212

1988 5.692 55.449 9.316 - 70.457

1989 7.923 58.584 9.635 - 76.142

1990 7.983 61.278 10.352 - 79.613

1991 8.875 63.246 10.881 - 83.002

1992 8.898 67.564 11.482 - 87.944

y 1978 yılında taşkömürü üretiminde talebe göre 119 bin ton 
fazlalık görülmektedir. Bu durum, D.Ç. Fabrikalarının taş
kömürü talebinin bu yıl için azalmasından ileri gelmektedir<,

2/ Odunda görülen açıklar, yakacak odun üretim potansiyeli ile 
o dunun başka bir kaynakla ikamesi sonucunda hesaplanan ya- 
kacak odun talebi arasındaki, farkı göstermektedir. Esasen 
odunun ilk yıllarda ikamesinin zorluğu nedeniyle bu miktar
ların kaçak kesim yolu ile yapılacak üretim ile karşılana
cağı düşünülmektedir.



Enerji açığı Çizelge 38' den de görüldüğü gibi 

taşkömürü, petrol, linyit ve odundaki açıklardan ileri gelmek

tedir. Çalışmada bugün için bilinen linyit kaynaklarımızın, 

öncelikle sanayi ve santrallarm taleplerinin karşılanacağı 

kabulu yapılmış ve yerli linyit kaynaklarımız bu sektörlerin 

1992 yılma kadar taleplerini karşılamaya yeterli bulunmuştur. 

Çizelge 38' de görülen linyit açığı teshin talebinin karşılanar- 

mayan kısmıdır. Buna teshin açığı da diyebiliriz. Yerli lin

yit kaynaklarımız bu talebi karşılayamadığından bu açık lin

yit açığı olarak verilmiştir. Ancak bu talebin daha ekonomik 

başka kaynaklarla karşılanması mümkün olabilir. Bu konunun 

ayrı bir çalışma olarak alınması, ekonomikliğinin hesaplanma

sı gerekmektedir. Petrol ve taşkömüründeki açıklar için bugün 

bilinen rezervlere göre daha fazla üretim olanağı bulunmadığı 

gözönünde tutularak, petrol ve taşkömürü rezerv araştırmaları

nın hızlandırılması gerekmektedir.

Çizelge 39'da katsayı esasına göre hesaplanmış 

talep tahminleri ile üretim olanaklarımız karşılaştırılmış ve 

enerji açığımız verilmiştir.

İkinci yönteme göre hesaplanmış olan talep tah

minleri ile üretim tahminleri kar ,ulaştırıldığında açıkların 

üirinci yönteme göre daha büyük olduğu görülür.
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ÇİZELGE : 39 II. Genel Enerji Üretim ve Talep Tahminlari ^
(1977 - 1992)

Iıllar II. Talep Tahmini Üretim Tahmini P a r k

1977 47.065 23.662 -23.403
1978 51.254 26.351 -24.903
1979 55.816 28.599 -27.217
1980 60.784 30.926 -29.858
1981 66.194 36.926 -29.268
1982 72.085 38.607 -3 3.478
1983 78.501 38.845 - 39.656
1984 85.488 40.421 -45.067
1985 93.096 45.298 -47.728
1986 101.382 49.003 -52.379
1987 110.405 51.551 -58.854
1988 120.231 53.616 - 66.615
1989 130.932 5b.214 -74.718
1990 142.585 57.493 -85.092
1991 155.275 10.324 -94.951
1992 169.094 63.263 -105.831

}/ II. Talep tahminleri katsayı esasına göredir.
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BÖLÜM 5 

TİCARÎ OLMAYAN ENERJİ KAYNAKLARI

5.1. Ticarî Olmayan Enerji Kaynakları Kullanımı Ve

Yarattığı Sorunlar

Ülkemizde, odun ve tezek yıllardır teshin ihti

yacını karşılamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanayi 

hammaddelerinin giderek önem kazandığı günümüzde, kâğıt ve 

orman ürünleri sanayiinin hammaddesi olan odun, yakılarak is

raf edilmektedir. Her yıl ülke ormanlarının üretim potansiye

linin çok üstünde (yaklaşık iki katı kadar) odun üretilmekte 

ve yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu durum, ormanların hızla 

azalmasına, buna bağlı olarak toprak kaybının giderek artmar- 

sına, sanayi için değerli bir hammaddenin israfına yol açmak

tadır.

Öte yandan, azot ve fosfor bakımından fakir olan 

ekilebilir toprakların niteliklerini düzeltici ve verimini 

arttırıcı özellikler taşıyan çiftlik gübresinin toprakta değil 

de tezek olarak ocakta kullanılması kıymetli bir tarım girdi

sinin israfı anlamına gelmekte, ayrıca endirekt olarak toprak

ların erozyona mukavemetinin azalmasına yol açmaktadır.

Yakacak olarak kullanılan odun ve tezeğin tarım 

ve sanayiye aktarılması ülke ekonomisi için olduğu kadar sos

yal yapıda sağlayacağı olumlu etki bakımından da büyük öneme 

sah ip tir.



Genel enerji tüketimi içinde ticarî olmayan ener

ji kaynakları tüketiminin payı gözlendiğinde sürekli olarak 

bir azalmanın söz konusu olduğu görülecektir. Nitekim 1950 

yılında ülkedeki toplam enerji tüketiminin yüzde 6 4 ' ü  ticarî 

olmayan kaynaklardan karşılanırken 1975 yılında bu oran yüz

de 25'e düşmüştür. Ancak bu, toplam tüketim içinde yapılan 

nisbî bir değerlendirmedir. Esasında mutlak değerler açısın

dan gerçekte azalma değil artma söz konusudur. 1950 yılında 

6 milyon TET (Taşkömürü eşdeğeri ton) olarak tahmin edilen 

ticarî olmayan yakıtlar tüketimi 1975 yılında 9,8 milyon TET 

düzeyine çıkmıştır. Ticarî olmayan yakıtlar tüketiminin genel 

enerji tablosu içindeki payının azalması, ticarî yakıtlar tü- 

teminin çok daha hızlı artması ile açıklanabilir. (Bak. Çi

zelge : 6)

Ticarî olmayan yakıtlar içinde odun, tüketimde 

daima en büyük payı almıştır. (Bak. Çizelge: 5) Toplam enerji 

tüketimi içinde odun tüketimi nisbî olarak azalırken gerçekte 

1950 ile 1975 arasındaki 25  yıllık dönemde odun tüketiminde 

yılda ortalama yüzde 2,64 düzeyinde bir artış gözlenmiştir. 

1975 yılında yakacak odun tüketiminin yaklaşık olarak 14,5 

milyon ton olduğu tahmin edilmiştir. Oysa, ülke ormanlarının 

yakacak odun üretim potansiyeli aynı yıl için 7,6 milyon ton 

düzeyindedir. Görüldüğü gibi üretim potansiyelinin üzerine çı

kılmak suretiyle ormanların aşırı kullanımı ile giderek orman 

varlığının azalmasına sel ve taşkınlarla erozyonun artmasına 

yol açılmaktadır.



Dünya orman ürünleri üretimi, kullanım yerleri, 

yapacak ve yakacak odun değerlendirme oranları incelenecek 

olursa, gelişntLş ülkelerin ürettikleri odunun # 92' sinin sa

nayide değerlendirildiği görülür. Gelişmekte olan ülkelerde 

bu oran yüzde 19 düzeyindedir. Türkiye 1973 yılında ürettiği 

odunun $ 33' ünü sanayide değerlendirmiştir. Ormancılık ana 

planı, bu oranın 1977 yılında $ 62'ye 1982'de 1° 70' e 1987' de 

$ 80'e ve 1995'de # 88'e çıkartılmasını öngörmektedir. ^

5.2. O dun

5.2.1. Odun Üretimi

Yakacak odun, öncelikle, ülke yüzölçü

münün # 11, 8' ini ve ormanlık alanında İ= 55,8'ini kaplayan 

9,2 milyon hektar tutarındaki bozuk ve normal baltalıklardan, 

ayrıca koru ormanlarında kesim için olgun çağa gelmiş ağaç

ların dal, uç ve gövdelerindeki değerlendirilemeyen kısımlar

dan elde edilmektedir. Diğer yakıtlara kıyasla daha kısa za

manda yanma ve çabuk ısı verme özellikleri nedeniyle odun 

tercih edilen bir yakat olmaktadır. Yanma sırasında kömüre 

oranla yarı yarıya daha az hava sarfetmekte, bıraktığı kül 

miktarı da 15 kat daha az olmaktadır. Özellikle orman içi 

köylerde, kolay sağlanması ve 1/10 oranında özel tarifeyle 

alınması nedenleriyle en çok kullanılan ev yakıtı durumunda

dır.

1961-1973 yılları arasında Devlet orman
larından yapılan yakacak odun üretimi Çizelge 40' da verilmiştin
1/ Bu konuda ayrıntılı bilgi "Odun, Tezek ve Bitki Artıkları 
~ Alt Komisyon Raporu"nda verilmiştir.



,’İZELGE : 4ü  Bölge lere  Göre  1  akaç ak Odun Üretimi - 84 -
(T on)

BÖLGELER
YILLAR

DOG J 
KARADENİZ

BA‘1‘1 
KAKADENİZ

MARMARA EGE BATİ
AKDENİZ

DOĞU
AKDENİZ

îg
ANADOLÜ

DOĞ J 
ANADOLÜ TOPLAM

1961 819.534 1.259.553 1.432.051 477.928 267.591 571.649 323 .230 399 .764 5 .551 .350

196? 776.766 1.291.671 1.520.166 438.628 285.043 564.438 288.166 344 .670 5 .509 .548

1% 1 755.161 1.162.106 1.642.934 483.668 299.378 576.028 323.234 313 .345 5 .555 .854

1964 961.499 1.450.521 1.632.542 499.664 360.545 626.099 313.871 409 .189 6 .253 .930

196 b 3?.3.631 1.267.253 1.827.661 520.150 346.473 675.058 313 .170 407 .852 6 .181 .248

l96o 304.496 1.406,536 1.722.484 586.697 403.904 658.818 350 .006 462 .915 6 .395 .856

1967 788.518 1.445.460 1.739.027 611.452 406.445 751.843 287 .960 457 .309 6 .488 .014

1968 903.980 1.577.694 1.949.002 638.457 442.428 794.845 329 .822 527 .298 7 .163 .526

1969 870.238 1.643.593 2.152.857 580.632 445.591 756.503 288.892 416 .389 7 .154 .695

1970 840.821 1.547.683 1.806.229 639.417 442.131 845.740 294.324 486 .069 6 .902 .414

1971 335.673 1.541.913 1.857.652 647.132 478.137 747.031 361.258 356 .300 6 .825 .096

197? 1.000.257 1.669.772 2 .023 .322 680.688 526.447 931.595 406.227 374.487 7 .612 .795

1973 977.801 1.722.811 2.100.135 701.192 521.713 811.337 407.465 327 .409 7 .569 .863

X ayn ak Ormancı l ık  Ana  P lan ı .



Daha öncede değinildiği gibi, ülke or

manlarının yakacak odun üretim potansiyeli 7*662.000 ton'dur* 

çizelge 40 incelendiğinde henüz orman potansiyeline uygun 

düzeyde üretimin yapılamadığı görülür» Ancak Çizelge 40' öaki 

rakkamlar resmi kayıtlardan alınmış olup yasa dışı yollarla 

kaçak yapılan üretimleri içermemektedir. Daha sonrada değini

leceği gibi, yasa dışı üretimler de gözönünde tutulursa, or

man üretim potansiyelinin çok üstünde yakacak odun üretildiği 

görülür.

Orman varlığı ve nitelikleri dikkate alı

narak 1992 yılı sonuna kadar ülke ormanlarının yakacak odun 

üretim potansiyeli Çizelge 41' de verilmiştir.

Çizelge 41 incelendiğinde, Devlet orman
larından yasal olarak yapılacak üretimin 1982 yılında optimal 

üretim düzeyine ulaşacağı görülecektir. Çizelge 41, üretilen 

odunun her yıl giderek daha büyük bir bölümünün sanayiye akta

rılacağı varsayımına dayanarak hazırlanmıştır.



ÇİZELU2 : 41 Yakacak Odun Üretim Tahminleri

(BiVTon)

Yıllar Üretim Sanayiye Aktarılacak 
Üretim

Teshine Verilecek 
Miktar

1977 6.979 1.729 5.250

1978 7.115 1.941 5.174
1979 7.252 2.153 5.099

1980 7.388 2.365 5.023
1981 7.526 2.578 4.948
1982 7.662 2.790 4.372

1983 7.662 2.865 4.797
1984 7.662 2.940 4.727
1985 7.662 3.015 4.647
1986 7.662 3.091 4.571

1987 7.662 3.166 4.496

1988 7.662 3.232- 4.430
1989 7.662 3.297 4.365
1990 7.662 3.363 4.299
1991 7.662 3.428 4.234
1992 7.662 3.495 4.167

Kasnak: 1);. Ormancılık Ana Planı.
2) 4. Beş Yıllık Plan, 0.rilancılık Öz-el İî Kisas 

Komisyonu Rap.ocu..



5.2.2. Odun Tüketimi

Yakacak odun tüketim tahminlerinde kul

lanılan yöntem ayrıntılı olarak ilgili Alt Komite raporunda 

verilmektedir. Özet olarak» ileriye dönük projeksiyonlarda 

1971 yılı baz alınmış, orman köyleri, diğer kırsal alanlar 

ve kentlerde kişi başına tüketimler hesaplanmış, ileriki yıl

larda da değişik yörelerde kişi başına tüketimlerin değişme

yeceği varsayılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 1977- 

1992 yılları arasındaki toplam yakacak odun talebinin Çizel

ge 42'deki gibi olacağı tahmin edilmiştir.
*

ÇÎZELGB: 42 Yakacak. Odun '.Talibi

Yıllar Odun Talebi 
(İOOO Ton)

1977 14.989
1978 15.248
1979 15.506
1980 15.765
1981 16.023
1982 16.^82
1983 16.595
1984 16.909
1985 17.222
1986 17.536
1987 17.849
1988 18.163
1989 18.476
1990 18.790
1991 19.103
1992 19.416
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Araştırmalar kırsal alan tüketimlerinde 

ilerki yıllarda bir azalma olacağını, kentsel tüketimde ise 

1987 yılına kadar 1975'e oranlat 106 dolayında bir artış 

olacağını, toplam talepte ise yine aynı yılda 1975'e oranla 

İ° 25 artış olacağını göstermektedir.

5.2.3. Üretim-Tüketim Karşılaştırması

Ülke düzeyinde herhangi bir önlem alın

maması koşulu ile odun üretim ve taleplerinin karşılaştırıl

ması Çizelge 43'te gösterilmiştir.



ÇİZE l .GE î  43  Odun Üret im ve  Talep  Tahminler i

( İOOO T on)

Yı l lar
Yakacak Odun  

Üret im Hedef ler i  
(Arz  Olanaklar ı )

Sanayiye
Aktar ı lacak

Miktar

T e  sn  in  de  
Xul lanı labi lecek  

M iktar

Yakacak Odun
Talebi

Üret im Potans iye l ink  
Üzer inde  Tüket i lecek  

Miktar

(1 ) (2) 3  =  1-2 (4) 5  =  4-3

1977 6.979 1.729 5.250 14.989 9.739

1978 7.115 1.941 5.174 15.248 10.074

1979 7.252 2.153 5.099 15.506 10.407
1980 7.388 2.365 5.023 15.765 10.742

1981 7.526 2.578 4.948 16.023 11.075  •
'  1982 7.662 2.790 4.872 16.282 11.410  S

1983 7.562 2.865 4.797 16.595 11.798  1

1984 7.662 2.940 4.722 16.909 12.187

1985 7.662 3.015 4.647 17.222 12.575

1986 7.662 3.091 4.571 17.536 12.965

1987 7.662 3.  6 4 .496 17.849 13.353

1988 7.662 3.232 4.430 18.163 13.733

1989 7.662 3.297 4.365 18.476 14.111
1990 7.662 3.363 ‘4 .299 18.790 14.491

1991 7.662 3.428 4.234 19.103 14.869

1 ' 7 .662 3 .495 4.167 19.416 15.249



Odun tüketiminin bugünden alınacak ön

lemlerle 19B7 yılında üretim potansiyeli düzeyine düşürülmesi 

ve aradaki aşığın ticarî yakıtların ikamesi ile karşılanması 

öngörülmüştür. Çizelge 44’de, yakıt olarak kullanılacak ve 

ikame edilecek odun miktarları verilmektedir.



yîuüLöE : 44 Yakacak Odan Talebi ve ■' dnlendirilmesi

Yıllar
Yakacak
Odan
Talebi

Teshinde Kullanı
labilecek Yakacak 
Odun Potans iye l i

İkame Edilmesi 
Gerekli Odun

1977 14.989 5.250 9.739

1978 15.248 5.174 10.074

1979 15.506 5.099 10.407

1980 15.765 5.023 10.742

1981 16.023 4.948 11.075

1982 16.282 4.872 11.410

' 7983 16.595 4.797 11.798

1984 16.909 4.722 12,187

1985 17.222 4.647 12.575

1986 17.536 4.571 12.965

1987 17.849 4.496 13.353

1988 18.163 4.430 13.733

1989 18.476 4.365 14.111

1990 18.790 4.299 14.491

7991 19.103 4.234 14.869
1 "  ■ 19.416 4.167 7 ? )



Bölgelere göre odun üretimi potansiyeli, talep tahminleri 

ve ikame edilmesi gerekli odun değerleri ile ilgili,ayrıntılı 

bilgiler Alt Komite raporunda verilmektedir.

5.3. Tezek :

5.3.1. Tezek Üretim ve Tüketimi

Ülkemizde yakıt olarak kullanılan teze

ğin hammadesi genellikle sığır ve manda yaş gübresidir. 1S60- 

1975 yılları arası üretim değerleri hesabında daha önce kul

lanılan yöntemler ve varsayımlar değiştirilmiş; ve yeni var

sayımlara göre tahminler tekrar yapılmıştır. Ancak eskiden 

olduğu gibi 4 Kg. yaş gübreden 1 Kg. tezek elde edileceği 

varsayımı aynen alınmış, sadece sığır ve maada yaş gübresi

nin tezek olarak kullanıldığı, günde 15 Kg./hayvan yaş gübre 

üretildiği, üretimin 1° 55'inin yakıt olarak, # 20'sinin u- 

rımda, i° 25'inin ise kayıp olduğu varsayılmıştır.

Tezek üretiminin tahmini için seçilen 

yöntem ve varsayımlar ilgili Alt Komite Raporun d» ayrıntılı 
olarak yer almaktadır. Öte yandan değerlendirende üretilenin 

tüketileceği yani üretim değerlerinin tüketime eşit olarağı 

varsayılmıştır.

5.3.2. Üretim ve lalep Tahminleri

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 
odun için olduğu gibi teze^te de, tarıma verilmesi gereken te
zek yakılmaya devam e d e c e k t i r .  Üretilebilecek tezek miktarla
rıyla ikame edilmesi gerekli (tarıma kaydırılması gerekli) te
zek miktarları için yapılan tahminler Çizelge 45'te gösteril
m i ş t i r .



ÇİZELGE :

- 93 -

45 Tezek Üretim Tahminle:: 
(1977 - 1992)

(Bin/Ton)

Yıllar

İkama île 
üretilebilecek Taruna Kay~ 

Tezek dirilseak 
Yaş G__»re

Tüketilebil. 
Tezek 

M iktarı

1977 9.986 1.977 9.491

1978 10.082 2.419 9.477

1979 10.179 2.848 9.467

1980 10.275 3.287 * 9.454

1981 10.374 4.149 9.337

1982 10.473 5.028 9.216

1983 10.576 6.345 8.990

1984 10.679 7.690 8.756

1985 10.782 9.058 8.518

1986 10.886 10.451 8.273

1987 10.994 12.313 7.915

1988 11.100 14.209 7.548

1989 11.207 16.138 7.173

1990 11.316 18.104 6.790

1991 11.425. 20.565 6.284

1992 11.535 23.071 5.768



5*4. Bitki Artıklara,

Ülkemizde fındık kabuğu, prina, ayçiçeği ka.buğuf 

çiğit ve mısır koçanı gibi bitki artıkları da teshin amacıy

la kullanılmaktadıro

1976-1992 yılları arasında, teshin amacıyla kul

lanılacak bitki artıkları için yapılan tahminler Çizelge 46'- 

da verilmiştir-

ÇİZELGE ; 46 Bitki Artıkları Tahminleri
(1000 Ton)

Yıllar Sanayide 
iulianıİseak

Teshinde
Kullanılacak T oplam

1977 599 889 1.438
1975 625 899 1.574
1979 651 9X2 1.563
1980 664 226 1,590

1981 678 945 1.623
3,982 702 971 1.673
1983 715 987 3,. 702
1984 732 1*007 1.739

1985 767 1*021 1.788
1986 807 1.041 1.848
1987 835 1.064 1.899

1988 869 1.087 1.956
1989 904 1.110 2.014
1990 939 1.133 2.072
1991 974 1.156 2.130

199Z 1.009 1.180 2.189



5.5»  Odunun Sanayide ve Tezeğin Tarımda Be , /ur  le ıu i  i r  i l 

mesinden Beklenen Yararlar :

5 .5 .1 .  Sanayiye Aktarılacak Odundan Beklenen

Yararlar :

Yakıt olarak kullanılan odun aynı zaman

da, yonga levha, lif levha ve kâğıt sanayilerinin ana hammad

desidir. Son yıllarda yonga levha sanayi bütün Dünya' da geliş

mekte ve yonga levha tüketiminde büyük artışlar olmaktadır. 

Yatırım, tutarı lif levha ve kâğıt sanayine oranla daha az olan 

yonga levha sanayii, sanayiye aktarılacak odunun getireceği 

yararların hesaplanmasında baz alınmıştır. Ülkede henüz orman 

ürünleri sanayi planlaması yapılmadığı için sanayiye aktarı^- 

lan odun hammaddesinin hangi tesislerde değerlendirileceği 

ve hangi kapasitelerdeki tesislerin kurulacağı gibi soruların 

cevapları bilinmemektedir. Bu nedenle, sanayiye aktarılacak 

odunun tümünün ekonomik kapasiteli yonga levha fabrikalarınla 

değerlendirileceği varsıyalarak, getireceği yararlar hesap Yan

maya çalışılmıştır.

Gelişmiş ülkelerde yonga levna fabrikala

rının kapasiteleri genellikle büyük tutulmaktadır. Anca*, ü l 

kemiz koşulları gözönünde tutularak asgari ekonomik kapac 

olarak kabul edilen 100 m}/gün (=  65  ton/gün, 17 .550  tor / ju l ,  

kapasiteli tesisler esas alınarak oolgelerde kurulabilse e. ■o- 

sis sayıları bulunmuştur.



Çî ELGE ; 47 Bölgelere Göre Kurulabilecek Yonga Levha
Tesis Sayıları

1982 1987 1992 Toplam

Doğu Karadeniz Bölgesi 29 4 3 36
Batı " 45 6 5 56

Marmara 44 6 5 55
Ege 30 4 3 37
Batı Akdeniz 5 - . 1 6

Doğu " II __ - -

îç Anadolu rt _ 1 - 1

Doğu " II _ - - -

TOPLAM 153 21 17 191

Görüldüğü gibi basit bir yaklaşımla, mev

cut tesislerin kapasite artırımı ya da kapasite kullanım 

oranlarını yükseltmeleri gözönüne alınmazsa 1992 yılı sonuna 

kadar 191 adet 100 nr)/gün kapasiteli yonga levha fabrikası 

kurulabilir.

Gerekli yatırım :

1975 yılı fiyatlayla 100 mVgün kapasi

teli bir tesisin yatırım tutarı, 57.406.000 TL.'sı sabit ser

maye ve 12.000.000 TL.'sı işletme sermayesi olmak üzere, top

lam 69.406.000 TL.'dır. Buna göre 1992 yılı sonunadek kurula

cağı varsayılan tesisler için 13.256.546.000 TL. yatırım ge

rekecektir.



Yaratılacak Katma Değer:

Buna karşılık, yine 1975 fiyatlarıyla ve 

faktör gelirlerinin toplanması yöntemiyle, 100 m'Vgün kapasi

teli bir yonga levha fabrikasının yılda 27*325.000 IL. katma 

değer yaratacağı hesaplanmıştır®

Buna göre, kurulacağı varsayılan tesis

ler 1982 yılından sonra ulusal ekonomiye her yıl 4*180.725.000 

TL., 1987'den sonra heryıl 4.754.550.000 TL. ve 1992'den sonra 

her yıl 5*219,075.000 TL, katkıda bulunabileceklerdir.

Yaratılacak îş Hacmi :

100 n?/gün kapasiteli bir yonga levha 

fabrikasında 65 işçi istihdam edilmektedir. Buna göre, 1982 

yılı sonuna kadar 9.945, 1987 yılı sonuna kadar 11.310 ve 

1992 yılı sonuna kadar 12.415 kişi için iş sahası açılabile-

c ekt ir.

5.5.2. Tezeğin Tarımda Gübre Olarak Kullanımın

dan Beklenen Yararlar :

Gübrenin, toprağı azot, fosfor potas 

gibi ana bitki besin elementleri bakımımdan zenginleştirici 

ve toprağın fiziksel vasıflarını düzeltici özellikleri olduğu 

bilinmektedir.
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Tezeğin gübre olarak toprağa veril

mesinin yararları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Son yıllarda ham petrol ve dolayısiy- 

le ticarî gübre hammaddelerindeki büyük fiyat artışları, çift

lik gübresinin yeniden önem kazanmasına neden olmuştur. Ülke

mizde üretilen ticari gübrenin talebi karşılayamadığı, biiy -c 

oranla ithalâtın söz konusu olduğu gözönüne alınırsa gübre

nin tarıma verilmesinin ülke çıkarları açısından büyük örere 

taşıdığı görülecektir.

- Toprağa verilen çiftlik gübresinin 

ürün üzerindeki olumlu etkileri konusunda dış kaynaklı çeşit

li çalışmalar vardır. Bu tür araştırma ve deneme sonuçları 

değerlendirilecek olursa, ülkemizde ortalama, 127 Kg./dekar 

olan buğday veriminin çiftlik gübresi kullanımıyla 15 ora

nında arttırılmasının mümkün olabileceği görülebilir. Bu ko

nuda ayrıntılı bilgi ve değerler ilgili Alt Komite ra> orunda 

verilmektedir.

Bütün bunların yanısıra gübrenin top

rağa verilmesi, erozyonu önleyici niteliği açısından ayrıca 

büyük önem taşımaktadır.



Tezeğin î-k&mesi :

1977 yılında tezek tüketiminin İ“ 5'inin 

1992 yılında ise İ° 50’ sinin tanma kaydırılacağı varsayılarak 

aradaki açığın diğer enerji kaynakları ile ikame edilmesi 

öngörülmüştür. Buna ilişkin değerler Çizelge 48'da verilmiş

tir. Söz konusu Çizelge'de üçüncü sütunda verilen "verim ar

tışı parasal değeri" gübrenin, toprağa verilmesi ile yaratı

lacak katma değeri göstermektedir. Yapılan hesaplara göre güb

renin toprağa kaydırılması ile ekonomide yaratılacak katma de

ğer 1977 senesinde 93 milyon 907 bin liradan 1992 senesinde 

1 milyar 95 milyon 872 bin liraya çıkmaktadır.



ÇİZELGE J 48 îkame İle Tarıma Kaydırılacak Yaş Gübrenin Geçerli Fiyatlarla Ticarî Gübre Olarak Karşılığı

Yıl
îkame ile Tarıma 
Kaydırılacak Yaş 
Gübre (Ton)

Yaş Gübrenin 

Ticarî Gübre 

Karşılığı 

(Bin Tl.)

Tanm Kaydırılacak 
Yaş Gübre ile Buğ
dayda. Meydana, Ge
lecek Yerim Artışı 

(Ton)

Verim Artışı 
Parasal Değ. 

(Bin ü.)

İkame ile Tarıma 
Kaydırılacak Yaş 
Gübrenin Toplam 
Parasal Değeri 

(Bin a.)

î karne Karşılığı 
Enerji Maddesinin 

Linyit Eşdeğeri 
Karşılığı 

(Bin U.)

(1) (2) (3) (4) ( 2 + 4 )

1977 1.977.000 145.967 37.563 93.907 239.874 151.834

1978 2.419.000 177.566 45.942 114.855 292.421 185.799

1979 2.848.000 210.307 54.112 135.280 345.587 218.726

1980 3.287.000 231.281 62.453 156.133 387.414 252.442

1981 4.149.000 304.584 78.831 197.077 501.661 318.643

1982 5.028.000 369.079 95.532 238.830 607.909 386.150

1983 6.345.000 465.754 120.555 301.388 767.142 487.296

1984 7.690.000 564.483 146.110 365.275 929.758 590.592 î

1985 9.058.000 664.900 172.102 430.255 1.095.155 695.654 ğ

1986 10.451.000 767.154 198.569 496.422 1.263.576 802.637 ı

1987 12.313.000 904.154 233.947 584.868 1.489.022 945.6-38

1988 14.209.000 1.043.007 269.971 674.927 1.717.934 1.091.251

1989 16.138.000 1.184.609 306.622 766.555 1.930..164 1.239.398

1990 18.104.000 1.328.919 343.976 859.940 2.188.839 1.390.387

1991 20.565.000 1.509.569 390.735 976.838 2.486.407 12579.392

1992 23.071.000 1.693.521 438.349 1.095.872 2.789.393 1.771.353

Not : 1. Dekarda 1 ton yaş gübrenin ortalama yıllık 19 Kg. verim artışı sağlayacağı,

2. Buğday fiyatlarının ortalama 2.500 H./ton olduğu,

3. 1 ton yaş gübrede ortalama:

5.5 Kg. Azot
2.5 " Poafor,
5.5 * Potas olduğu,

4. Ticarî gübre fiyatlarına 1.4.1975 günlü Bakanlar Kurulu Karannın fren olduğu,

5. 1 ton yaş gübre =• 0.192 ton linyit (3.000Kc»ı /Kg.) ve 1 ton linyit aatış badeli.in CO T l .  
olarak alındığına dikkat edilmelidir.



ÎKÎNCÎL ENERJİ KAYNAKLARI





BÛLLİM 6 

İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI

6.1. Elektrik Enerjisi —^

Ülkemizde elektrik enerjisinden ilk defa 1902 
yılında Tarsus'ta yararlanılmış ancak büyük ölçüde uygulama 
1914 yılında Silahtarağa santralının kurulması ile İstanbul'
da oaşlamıştır. İlk yıllarda, finansman güçlüğü, yetişmiş ele
man olmayışı ve teknik sorunlar nedeniyle elektriklendirme 
çalışmaları yabancı şirketlere imtiyazlar verilmek suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama, Cumhuriyet'in ilk yılla
rına kadar devam etmiştir. Daha sonra, imtiyazlar Devletçe 
satın alınarak tesisler Belediyelerin işletmelerine devredil
miştir.

1950 yılı ortalarında imtiyazlı elektrik işlet
meciliğine yeniden dönülmüş, ancak o donemde elektrik er.ırji— 
si gereksinmesi kentlerin sınırını aştığından, konu bölgesel 
olarak ele alınmıştır. Bu amaçla; Kuzey-Batı Anadolu Elektrik 
A.Ş., Ege Elektrik T.A.Ş., Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik 
Santralleri A.Ş., Çukurova Elektrik A.Ş. kurulmuştur.

Çukurova ve Kepez şirketleri günümüzedek varlık
larını sürdürmüştür. Ege Elektrik A.Ş.» daha kuruluşunu- tamam
layamayan tasfiye olmuş, Kuzey-Batı Anadolu A.Ş. ire Ltiiu ;ı 
davrolunmuştur.

Bu bölüm "Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komi uy 
Raporundan özetlenmişi ir.



Jzun şiire, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi 

elektrik enerji ile ilgili faaliyetlerin tek yönetim altında 

toplanması yolunda çalışmalar sürdürülmüş ve nihayet 1970 yı

lında bazı ayrıcalıklar dışında elektrik enerjisinin üretim, 

iletim, dağıtım ve satışını ülke düzeyinde bir yönetim altın

da sürdürmek üzere Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur.

6.1.1. Kurulu Güç :

1975 yıl sonu itibariyle ülkede toplam 

kurulu güç 4.173,7 Mtf olup, bunun 2.395 MW (# 57,38)'i termik, 

1.778,7 MH ($ 42,62) ise hidroliktir.

1975 yılı sonuna göre Türkiye' de mevcut 

üretim tesislerinin kuruluş ve yakıt cinslerine göre dağılımı 

Çizelge: 49' da gösterilmiştir.



K a y n a k
C i n s i

T  E K
1  m  t  i y e
Şirket

zlı

1er
Toc.ro 
tcirler ied i yeler Türkiye Top. Türkiye Kurulu 

Gücünün Kay.
S ant. 
Say.

K ur uı
Güç
(MW)

Sant, 
Say. (O) Say. 1, i.. . .• ' ;* v . ( ı». V )

T an t. 
Say.

K.G.
(M'V)

Göre Dağılımı
(*)

Taşkömürü 2 251,3 - - 16 81, 8 1 - 17,1 19 350,2 8,39

Linyit 4 513,0 - - 23 90,2 5,7 27 608,9 14,60

Puel-Oil 2 680,0 1 106,0 13 170,0 - 16 956,0 22, 90

Motorin 8 261,6 - - 229 110,5 305 95,4 542 467,5 11,20

Diğer Yakıt
lar - - - - 4 12,4 - 4 12,4 0,29

TERMİK 16 1.705,9 1 106,0 285 464, 9 O
C

A M H
*

00 ro 608 2.395,0 57,38

HİDROLİK 34 1.520,7 6 219,0 7 12,2 116 26,8 163 1.778,7 42,62

TOPLAM 50 3.226,o n1 325, 8 292 477,1 422 145,0 771 4.173,7 100,00

V EGO Santralının taşkömürü dışında linyitle çalışan üniteleri de olduğundan 
ayrıca burada gösterilmiştir»



6.1.2 Üretim

1960 - 1975 döneminde ülkede üretilen elekt
rik enerjisinin birincil kaynaklara göre dağılımı ve yıllık 
üretim artışları Çizelge 50* de verilmiştir. Ayrıca, Çizelge 
51'de birincil kaynakların toplam üretim içersindeki oran
ları gösterilmiştir.



Yıl
lar

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

197.4

1975

50 Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Kaynaklara Güre Dağılımı
(1960 - 1975) Birim:

, . Diğer Termik Hidrolik Genel
Taşkömürü Linyit Akaryakıt Toplam Toplaır Topl&[n

1.007,7 532,5 233,0 40,5 1.813,7 1.001,4 2.815,1

1.109,9 356,9 234,7 44,4 1.745,9 1.265,2 3.011,1

1.520,3 600,0 270,6 45,2 2.436,1 1.123,7 3.559,8

969,0 554,5 292,3 63,2 1.879,0 2.104,4 3.983,4

1.412,7 975,9 317,7 96,5 2.802,8 1.648,1 4.450,9

1.253,8 965,9 455,2 98,8 2.773,7 2.179,0 4.952,7

1.363,0 1 .253,6 474,2 122,0 3.212,8 2.338,1 5.550,9

1.101,6 1.021,2 1.539,3 172,9 3.835,0 2.381,8 6.216,8

1.034,7 1.198,6 1.348,6 179,1 3.761,0 3.174,8 6.935,8

1.290,6 1.109,4 1.815,5 177,6 4.393,1 3.444,9 7.838,0

1.382,3 1.442,2 2.600,0 165,7 5.590,2 3.032,8 8.623,0

1.453,2 1.527,0 4.028,3 162,4 7.170,9 2.610,2 9.781,1

1.431,6 1.489,4 4.941,2 175,5 8.037,7 3.204,2 11.241,9

1.501,9 1.741,7 6.381,4 196,8 9.821,8 2.603,4 12.425,2

1.516,3 2.355,0 6.043,4 206,5 10.121,2 3.355,8 13.477,0

1.427,4 2.685,9 5.351,6 220,0 9.684,9 5.887,2 15.572,1
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. ' 1  GE :  51  Kaynaklara  Göre  Üret imle ! ' İ r .
Pay lar ı  i  1960  -

i a şkomj  ,  l iny i t  Akaryak ı t

1960 35 .8 18 .9 8 .3
1961 36 .9 11 .7 7 .8
1962 42 .7 16 .9 7 .5

1963 24 .3 13-9 7 .3
1964 31 .7 21 .9 7 .1
1965 25 .3 19 .5 9 .2

i  966 24  .6 22 ,6 8 .5

1967 17 .7 16 .4 24 .8
1968 14 .9 17 .3 19 .4
1969 16 .5 14 .1 23 .2
1970 16 .5 16 .7 30 .2

1971 14 .9 15 .6 41 .2
1  f i  V 12 .7 13 .3 43 .9
19  i i 12 .1 ]  4 .0 31 .3
1974 11 .3 17 .4 44 .9
İ975 9 .2 17 .3 34 ,3

op lam Üret im İç i r . lök  i

Diğer Termik Hidrolik Türkiye
Y akı t T op l am T  op lam T op lamı

1 .4 64 .4 35 .6 100.0

1 .5 57 .9 42 .  i 100.0

1 .3 68 .4 31 .6 100.0

1 .6 47 .1 52 .  9 100.0

2 .2 62 .9 37 .1 100.0

2 .0 56 .0 44 .0 100.0

2 .  ’ 57 .9 42 .1 100.0

2 .8 61 .7 38 .3 100.0

2 .6 54 .2 45 .8 100.0

2 .2 56 .0 44 .0 100 .0

1 .9 64 .8 35 .2 100.0

1 .7 73 .4 26 .6 100 .0
1 .6 n . 5 2  8 .5 100 .0
1 .6 79 .0 21 .0 10Û.0
1 .5 75 .1 24 .9 100.0

1 .4 62 .2 37 .8 100.0



Çizelge 50 ve 51 incelendiğinde; hidrolik 

enerji üretiminin, büyük ölçüde yıllık yağışlara bağlı olması 

nedeniyle, toplam içindeki paylarında yıldan yıla farklılık

lar olduğu görülecektir.

Sanayileşme hamlesinin temel girdisi olan 

elektrik enerjisinin, yurt içi talebi karşılayacak şekilde 

üretim planlamaları yapıldığı halde, öngörülen üretim sevi

yesine çeşitli nedenlerle ulaşılamamakta ve üretim artışları 

ortalama % 11 civarında kalmaktadır. Ancak, talebi karşıla

yacak yeterli olanaklar sağlanabilse idi, bu artışlar daha 

yüksek olacak ve ülkede enerji kısıtlaması yapma zorunluluğu 

doğmayac aktı.

Ülkenin ekonomik hidroelektrik potansiyeli 

75.000 x 1C6 Kwh olarak kabul edilmektedir. Buna göre hidrolik 

enerji kullanma oranları Çizelge 52'de gösterilmiştir.

ÇİZELGE : 52 Hidrolik Potansiyelden 
Yararlanma

(*)

Y ı 1 1 a r Hidrolik Enerji 
Kay. Kull. Oranı

1960 1,33
1965 2,91
1970 4,04
1971 3,48
1972 4,27
1973 3,47
1974 4,47
1975 7,85



İ ler  geçen y ı l  büyük oranlarda  ar t ı ş  gös te

ren e lektr ik  ener j i s i  gereks inmes inin  karş ı lanmasında ,  ka l 

k ınma planının  i lke ler ine  uygun o larak  öz  kaynaklar ın  değer

lendir i lmes i  prens ib inden hareket  edi lerek  ü lkedeki  h idrol ik  

potans iye l in  tamamından en k ı sa  sürede  yarar lanmak iç in  ça l ı ş 

malar  h ız landır ı lmal ıd ır .

Ülkede  k i ş i  baş ına  tüket i len  e lektr ik  ener j i s i  

miktar lar ı  ç ize lge  53 'de  ver i lmiş t i r .

Çt '  ELGE :  5  3

Psr t  Baş ına  Elektr ik  Ener j io i  Tüket i  n

Kiş i  Baş ına  Düşen 
Y ı  1  1  a  r  E lektr ik  Ener j i s i

(Kwh/K i ş i . )

1960 104

1961 102

1962 116

1963 127

1964 138

1965 149

1966 168

1967 188

.1968 207

1969 225

197ü 242

1971 270

197. 303

197) 326

1974 345

1975 389



Kişi başına elektrik enerjisi üretiminin bazı 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması ayrıca Çizelge 54'te 

gösterilmiştir.

ÇİZELGE : 54 Bazı Avrupa Ülkelerinde Kişi Başına 

Elektrik Enerjisi Üretimi (Kw^/Kişi)

Ü l k e  A d  ı  1 9  6  5 1 9  7  2 1 9  7 4

Batı Almanya 3.032 4.610 4.775

Bulgaristan 1.246 2.595 3.080

Çekoslavakya 2.414 3.546 3.687

Finlandiya 3-169 5.676 6.267

İngiltere 3.510 4.659 4.532

İsveç 6.347 8.702 9.355

Romanya 904 2.185 2.088

Yunanistan 485 1.352 1.589

Y ugoslavya 769 1.597 1.780

Türkiye 149 303 333

6.1.3. Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Tahminleri

Üretim sisteminin güvenle çalışmasını sağlamak

amacıyle kurak su yıl koşullarına göre hesaplanan belirli 

bir asgarî yedek kapasite ve toplam kurulu gücün en çok yüz

de 50'sinin hidrolik kaynaklardan karşılanması persibi dik

kate alınarak Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonunca



hazırlanan üretim tahmini Çizelge 55'te özetlenmiştir. 

Öte yandan söz konusu Komisyon raporunda yer alan talep 

tahminleri de Çizelge 56'da verilmiştir.

ÇİZELGE : 55 Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu Güç ve 

Üretim Hedefleri (1976 - 1992)

Y ı l l a r
Kuruluş Güç 

M W

Üretim Kapasitesi

GWH

1976 4.475 23.945

1977 4.900 25.725

1978 5.510 28.928

1979 6.165 32.367

1980 6.875 36.095

1981 7.650 40.163

1982 8.535 44.810

1983 9.715 51.005

1984 10.730 56.333

1985 11.860 62.265

1986 13.110 68.828

1987 14.485 76.047

1988 15.950 83.740

1989 17.550 92.140

1990 19.300 101.325

1991 21.200 111.300

1992 23.300 122.325



ÇÎZELGE : 56 Elektrik: Enerjisi Talep Tahminleri
(1976 - 1992)

Y ı 1 1 a r M H G W H

1976 3-340 18.410

1977 3.660 20.200

1978 4.110 22.700

1979 4.600 25.400

1980 5.130 28.300

1981 5.710 31.540

1982 6.370 35.150

1983 7.250 39.600

1984 8.010 43.750

1985 8.850 48.350

1986 9.785 53.430

1987 10.810 59.040

1988 11.900 64.900

1989 13.100 71.400

1990 14.400 78.500

1991 15.800 86.300

1992 17.400 95.000



Planlama, İhale ve inşa aşamasındaki üretim 

tesislerinin işletmeye giriş tarihlerinde olabilecek gecik

meler dikkate alınarak üç ayrı seçenek saptanmış (Bak. Çi

zelge 57) ve üretim tahminleri bu seçeneklere göre ayrı 

ayrı yapılarak Çizelge 58, 59 ve 60' da özetlenmiştir.

çizelge 57' de birinci sütunda gösterilen 

işletmeye giriş tafcihleri, "Elektrik Enerjisi Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu"nda ayrıntılı olarak açıklanan darboğaz

ların halledilmesine bağlı bulunmaktadır. Seçenek 1 ve 2 

sütundan ise darboğazların bir kısmının devam etmesi halle

rindeki gecikme olasılıklarına göre tahmin edilmiştir.

Çizelge 61 ve 62' de ise, Türkiye kurulu 

güç ve üretimi için yapılan tahminlerle, tüketim ve seçilen 

hedef değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.

çizelge 58, 59 ve 60 incelendiğinde, santral

lerin programlanan normal süreleri içinde işletmeye açıla

bilmeleri halinde dahi 1977 yılından itibaren ilk üç yıl 

güvenilir enerji açığı meydana gelmekledir. Seçenek 1 ve 

2'de ise bu açıklar gittikçe büyüyerek aynı zamanda seçenek 

1' de 1979 yılında, seçenek 2'de ise 1978 ve 1979 yıllarında 

ortalama enerjide de açıklar meydana geldiği görülmektedir.

Yurt içi enerji talebinin zamanında karşılana- 

mamasının kalkınma hamlesine yapacağı büyük etki gözönüne 

alınırsa, konunun ne denli önemli olduğu ortaya çıkacaktır.



ÇİZELGE : 57 İnşa, İhale ve Planlama Aşamasındaki 
Üretim Tesislerinin Zamanlaması

İşletmeye Girme Tarihleri

Üretim Tesisinin Adı
N ormal Seçenek

1
Seçenek

2

a) İnşa ve İhale Safhasındaki 
Termik Santrallar

Tunçbilek B-I (L) 3/ 77 4/77 7/77
II B-II (L) 11/77 2/78 6/78

Seyitömer III (L) 12/77 3/78 7/78
Çevrim (GT) 12/73 6/79 12/79
Soma B-I (L) 7/79 12/79 -

S oma B-II (L) 10/79 3/80 -

Yatağan I (L) 7/79 6/80 -
Beypazarı 
(Çayırhan) I (L) 9/79 12/79 3/80

Afşin-Elbistan A-I (L) 9/79 3/80 -

Yatağan II (L) 10/79 9/80 -

Afşin-Elbistan A-II (L) 3/80 9/80 -

II M A-III (L) 9/80 3/81 -

m n A-IV (L) 3/81 9/81 -

Kangal I (L) 3/80 9/80 12/80
II II (L) 4/80 12/80 6/81

Çatalağzı B (ÎK) 7/80 3/81 -

Çan I (L) 3/81 7/81 12/81
II II (L) 7/81 12/81 7/82

Orhaneli (L) 7/81 12/81 7/82
Çan III (L) 12/81 7/82 12/82

Nükleer I 3/1985 3/1985 3/1986

Erdemir Tevs. (P.O.) 1/77 _
Seka (İzmit) (P.O.) 1/77 7/77
Seka (Silifke) (P.O.) 3/77 12/77
Seka (Çay) (P.O.) 3/77 3/78

Seka (Balıkesir) (P.O.) 7/77 12/77
Petkim (Aliağa) (F.O.) 13/79 3/80



ÇİZELGE : 57 (Devamı)

İşletmeye Girme Tarihleri

Üretim Tesislerinin Adı
N ormal Seçenek

1
Seçenek

2

b) Planlama Safhasındaki 
Termik Santrallar

Beypazarı (Çayır han) A 2 (L) 1/1983 3/1983

Afşin-Elbistan B-I (L) 7/1983 3/84
II II B-II (L) 1/84 9/84
İt II B-III (L) 7/84 3/85
II II B-IV (L) 1/85 9/85

Saray (L) 3/ 85 -

M ilas (L) 3/83 3/85
T ınaz (L) V 83 3/85
H üsamlar (L) 3/83 3/85

Beypazarı ( Çayırhan) A 3 (B.Ş) 3/85 -

Bayır 3/86 -

Karlıova 3/84 3/86

Orta 3/85 3/87
Gölbaşı 3/85 3/87

Demirhanlı 3/85 3/87
Elbistan - C-I 7/85 3/87

h G-1I 3/86 7/87
1» G-III 7/86 3/88
II C-IV 3/87 7/88

Nükleer II 3/1990 -



ÇİZELGE : 57 (Devamı)

Üretim Tesislerinin Adı

İşletmeye Girme Tarihleri

Normal Seçenek Seçenek 
1 2

a) înşaa ve İhale Safh.
(Hidrolik Santrallar)

Doğankent A A 1/78 -

B 1/79
Haşan Uğurlu 1-2 7/78 12/78
Keban 5-6 1/80 -

7-8 9/80 -

Suat Uğurlu 3/80 -
Köklüce 1-2 1-4/80 -

Adıgüzel 1-2 12/80 3/81 -
Aslantaş 1-2-3 1- .3- 7/ 81 7-9-12/81
Oymapmar 1-2-3-4 1-/83 W84 1-7/85 1-7/86

b) Planlama Safh.
(Hidrolik Santr.)

H.Uğurlu 3^4 1/81 1/82
K arakaya 1-2 9/84 9/85

3-4 1/85 1/86
Tohraa 1/85 -

Karacaören 1/85
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ÇİZELGE : 58 Santralların Planlanan Tarihlerde İşletmeye Açılması Halinde 
Türkiye Üretim-Tüketim Durumu (1977 - 1992)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
( M W ) 3.660 4.110 4.600 5.130 5.710 6.370 7.250 8.010

1. Talep ( G V f h ) 20.200 22.700 25.400 28.300 31.540 35.150 39.600 43.750

2. Üretim Hedefi
( M W )

( G ' . V h )

4.900
25.725

5.510
28.928

6.165
32.367

6.875
36.095

7.650
40.163

8.535
44.810

9.715
51.005

10.730
56.333

( M W ) 4.507 4.640 5.926 7.764 9.389 9.389 9.585 11.339
3. Üretim Olanağı O r t . ( G V » h ) 21.138 23.288 26.024 32.823 41.840 47.364 49.737 57.129

G ü v . ( G ' N h ) 19.128 21.389 24.346 30.848 38.727 43.880 46.557 53.224
( t ı w ) 847 530 1.326 2.634 3.679 3.019 2.335 3.329

4. Fark ( 3-1) O r t . (G ' N h ) 938 588 624 4.523 10.300 12.214 10.137 13.379
G ü v . ( G V V h ) -1.072 -1.311 -1.054 2.548 7.187 8.730 6.957 9.474

( M W ) 23,14 12,89 28,82 51,34 64,43 47,39 32,20 41,56
5. Fark Yüzde3İ O r t . ( G W h ) 4,64 2,59 2,45 15,98 32,65 34,74 25,59 30,58

G ü v . ( G W h ) -5,30 -5,77 -4,15 9̂ 00 22,78 24,83 17,56 21,65



ÇİZELGE : 58 (Devamı)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

(MW) 8.850 9.785 10.810 11.900 13.100 14.400 15.800 17.400

1. Talep
(GWh) 48.350 53.430 59.040 64.900 71.400 78.500 86.300 95.000

(MW) 11.860 13.110 14.485 15.950 17.550 19.300 21.200 23.300

2. Üretim Hedefi
(GWh) 62.265 68.828 76.047 83.740 92.140 101.325 111.300 122.325

(M'«) 13.557 15.317 16.173 16.809 18.176 19.620 20.885 22.495

3. Üretim Olanağı Ort. (GWh) 69.067 80.991 86.429 88.634 92.003 97.697 103.293 110.705

Güv. (GWh) 64.234 75.858 80.913 82.625 85.261 90.458 94.876 100.951

(MW) 4.707 5.532 5.363 4.909 5.076 5.220 5.085 5.095

4. Park ( 3-1) Ort. (GWh) 20.717 27.561 27.389 23.734 20.603 19.197 16.993 15.705

Güv. (GWh) 15.884 22.428 21.873 17.725 13.861 11.958 8.576 5.951

(M .1) 53,18 56,53 49,61 41,25 38,75 36,25 32,18 29,28

5. Fark Yüzde si Ort. (GWh) 42,84 51,58 46,39 36,57 28,85 24,45 19,69 16,53

/
Güv. (GWh) 32,85 41,97 37,04 27,31 19,41 15,23 9,93 6,26



ÇİZELGE : 59 Seçenek 1'e GÜRE TÜRKİYE ÜRET tu- TÜKET İki DORUMU
(1977 - 1992)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19-84

1. Talep
(MW) 3.660 4.110 4.600 5.130 5.710 6.370 7.2 50 8.010
(GWh) 20.200 22.700 25.400 28.300 31.540 35.150 39.oOO 43.750

2. Üretim Hedefi
(MW)
(G'JVh)

4.900

25.725

5.510
28.928

6.165 
32.367

6.875
36.095

7.650
40.1oj

8.535
44.810

9.715
31.005

10.730

36.383

(MW) 4.207 4.640 5.041 7.314 8.939 9.389 9.085 9.685
3. Üretim Olanağı Ort. (GWh) 20.868 22.973 24.446 28.753 37.666 45.589 46.192 50.277

Güv. (GW h) 18.858 21.074 22.768 26.778 34.785 42.260 45.012 47.012

(M'ıV) 547 530 441 2.184 3.229 3.019 1.835 1.675
4. Fark ( 3-1) Ort. (G'ıVh) 668 273 - 954 453 6.126 10.439 8.592 6.5?7

Güv. (GWh) -1.342 -1.626 -2.632 -1.522 3.245 7.110 5.412 3.347

(MW) 14,95 12,89 9,58 42,57 56,55 47,39 25,31 20,91
5. Fark Yüzdesi Ort. (GWh) 3,30 1,20 -3,75 1,60 19,42 29,69 21,69 14,92

Güv. (GWh) -6,64 -7,16 -10,36 -5,87 10,29 20,22 13,66 7,65



- ir -
ÇİZELGE : 59 (Devamı)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

(UM) 8.850 9.785 10.810 11.900 13.100 14.400 15.800 17.400
1. Talep (GWh) 48.350 53.430 59.040 64.900 71.400 78.500 86.300 95.000

(m) 11.860 13.110 14.485 15.950 17.550 19.^00 21.200 23.300
2. Üretim Hedefi ( GWh) 62.265 68.828 76.047 83.740 92.140 101.325 111.300 122.325

(MW) 11.707 13.541 15.573 16.809 18.176 19.620 20.885 22.495
3. Üretim Olanağı Ort. (GWh) 58.362 70.718 80.834 8b.099 91.61} 97.b97 103.293 110.705

Güv. (GWh) 55.147 66.344 75.318 80.090 84.871 90.458 94.876 100.951

(MW) 2.857 3.756 4 • i o J 4.909 5.076 5.220 5.085 5.095
4. Park ( 3-1) Ort. ( GWh) 10.012 17.288 21.794 21.199 2o.21< 19.197 io.993 15.705

Güv. (GWh) 6.797 12.914 16.278 15.190 13.471 11.9b8 8.5 76 5.951

(MW) 32,28 38,38 44,0b 41,25 38, ı - ’ 3b, 25 32,13 29,28
5. Fark Yüzdesi Ort. (GWh) 20,70 32,35 36,91 32,66 28, 31 24,45 19,69 16,53

Güv. (G'IVh) 14,06 24,17 27,5 7 23,40 18,8b 15,23 9,94 6,26



ÇİZELGE : 60 Seçenek 2’ye Göre Türkiye Üretim-Tüketim Durumu
(1976 - 1992)

1977 1978 1979 ' 1980 1981 1982 1983 1984

1. Talep (Mi»)

(GtVh)

3.660

20.200

4.110

22.700

4.600

25.400

5.130

28.300

5.710

31.540

6.370

35.150

7.250

39.600

8.010

13.750

2. Üretim Hedefi
(MW) 4.900 5.510 6.165 6.875 7.650 8.535 9.715 10.730

(GWh) 25.725 28.928 32.367 36.095 40.163 44.810 51.005 56.333

(MM) 4.207 4.640 4.891 7.164 8.539 9.389 9.085 9.685

3. Üretim Olanağı Ort. (G'#h) 20.733 22.346 24.161 28.453 36.841 44.139 47.512 50.277

Güv. (GWh) 18.723 20.444 22.483 26.478 33.960 40.810 44.332 47.097

i m ) 547 530 291 2.034 2.829 3.019 1.835 1.675

4. Park ( 3-1) Ort. ( G'Hh) 533 - 354 -1.239 153 5.301 8.989 7.912 6.527
Güv. (GWh) -1.477 -2.256 -2.917 -1.822 2.420 5 .660 4.732 3.347

(MW) 14,95 12,89 6,32 39,65 49,55 47,39 25,31 20,91

5. Fark Yüzdesi Ort. (GWh) 2,64 -1,56 -4,88 0,54 16,81 25,57 19,98 14,92

Güv. (GWh) -7,31 -9,39 -11,49 -6,43 7,67 16,10 11,95 7,65



ÇÎZELGE : 60 (Devamı)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Talep
(M*) 8.850 9.785 10.810 11.900 13.100 14.400 15.800 17.400

1»
(Gtfh) 48.350 53.430 59.040 64.900 71.400 78.500 86.300 95.000

2. Üretim Hedefi
( t u n )

(G ıV h)

11.860

62.265

13.110

68.828

14.485

76.047

15.950

83.740

17.550

92.140

19.300

101.325

21.200

111.300

23.300

122.325

(MW) 11.107 13.541 15.573 16.809 18.176 19.620 20.885 22.495

3. Üretim Olanağı Ort. ( GWh) 56.262 69.668 79.784 86.099 91.613 97.697 103.293 110.705

Güv. (GWh) 53.047 65.294 74.268 80.090 84.791 90.458 94.876 100.951

(MW) 2.257 3.756 4.763 4.909 5.076 5.220 5.085 5.095

4. Fark ( 3-1) Ort. (GWh) 7.912 16.238 20.744 21.199 20.213 19.197 16.993 15.705

Güv. (GWh) 4.697 11.864 15.228 15.190 13.471 11.958 8.576 5.951

(MW) 25,50 38,38 44,06 41,25 38,71 36,25 32,18 29,28

5. Fark Yüzde si Ort. (G'J»h) 16,36 30,39 35,13 32,66 28,31 24,45 19,69 16,53

Güv. (GWh) 9,71 22,20 25,79 23,40 18,86 15,23 9,94 6,26



Yı l la

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1986

1989

1990

1991

1992

61  Türkiye  E lektr ik  Ener j i s i  Kurulu  Güç  Tahminler i  
i l e ,  Tüket im ve  Seç i len  Hedef in  Karş ı laş t ı r ı lmas ı  

(  1976  -  1992)

(ftf.V)

Kurul  Güç  Tahminler i

l ' e çenek  Seçenek  
1 2

Tüket im

i .  3 4 0

3 .' 60

4 .110  

4 .600  

5 .130  

5 .710  

6 . 370  

7.250 

8.010 

8.850 

9.785 

10.810 

11.900 

13.100

14.400

15.300

17.400

Hedef

4 .475  

4 . 9  0 0  

5 .510  

6 .165  

6 .875  

7 .650  

8 .535  

9.715 

10.730 

11.860

13.110 

14.485 

15.950 

17.550

19.300 

21.200

23.300

I- ormal

4 .  507

4 .640  

5 .926  

7 .764

9 .389

9 .389  

9 .585

11.339

13.557

15.317

16.173

16.809

18.176

19.620

20.885

22.495

4 .207

4 .640

5 .041

7 .314

8.939

9.389

9.085

9.685

11.707

13.541

15.573

16.809

18.176

19.620

20.885

22.495

4 .207

4 .640  

4 .891  

7 .164  

8 .539

9 .389

9.085

9 .685

11.707

13.541

15.573

16.809

18.176

19.620

20.885

22.495



ÇİZELGE :  62  Türkiye  E lektr ik  Ener j i s i  Üret im Tahminler i  İ le ,  
Tüket im ve  Seç i len  Hedef in  Karş ı laş t ı r ı lmas ı  

(  1977  -  1992)

Gvvh

Üret im Tahminler i
Yı l -,  Tüket im Hedef

Normal  Seçenek  Seçenek

1977 20.200 25.725 21.138 20.868 20.733

1978 22.700 28.928 23.288 22.973 22.346

1979 25.400 32.367 26.024 24.446 24.161

1980 28.300 36.095 32.823 28.753 28.453

1981 31.540 40.163 41.840 37.666 36.841

1982 35.150 44.810 47.364 45.589 44.139

1983 39.600 51.005 49.737 48.192 47.512

1984 43.750 56.333 57.129 50.277 50.277

1985 48.350 62.265 69.067 58.362 56.262

1986 53.430 68.828 80.991 70.718 69.668

1987 59.040 76.047 86.429 80.834 79.784

1988 64.900 83.740 88.634 86.099 86.099

1989 71.400 92.140 92.003 91.613 91.613

1990 78.500 101.325 97.697 97.697 97.697

1991 86.300 111.300 103.293 103.293 103.293

1992 95.000 122.325 110.705 110.705 110.705



6.2 Kok ve Havagazı

Ülkede kok ve havagazı, Çizelge 63' de görüldüğü 
gibi 6 kuruluşa ait 8 ayrı tesiste üretilmektedir. Demir-Çe- 

lik Sanayiindeki kok fabrikalarında üretilen kok'un büyük 
bölümü metallurji sanayiinde, üç büyük ildeki belediyelere 
ait havagazı fabrikalarında üretilen kok ise küçük sanayi ve 
ısınma gereksinmesini karşılamada kullanılmaktadır. Erdemir 
hariç, bütün kok üreten tesislerin hammaddesi yüzde 100 kokla
şabilir taşkömürüdür. Ancak Erdemir' in kok fabrikasında kokla
şabilir taşkömürüne yüzde 10 oranında koklaşmaz taşkömürü ka
tılmaktadır. Demir-Çelik Sanayiinde yalnız Karabük İşletmesi 

küçük boyuttaki bir bölüm koku diğer sanayiye vermektedir. 

Karabük İşletmesinin verdiği metallurjik kok'la havagazı fab
rikalarında üretilen teshin kokunun dağıtımı Kömür Satış Tev

zi Müessesince yapılmaktadır. Ancak Karabük İşletmesinin ver
diği kok'ta 1975 yılında büyük bir azalma görülmektedir. Öte 

yandan İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının işletmeye girme
siyle artan metallurjik kok talebinin ithal taşkömürüyle kar
şılanması zorunlu olmuştur. Kok'un özellikle Ilemir-Çelik Sanar 
yiinin ikame edilemez bir girdisi olduğu dikkate alınarak, 
hızla teshin amacıyle kullanılmasının önlenmesi ve havagazı 
fabrikalarında üretilen kok'un tümünün sanayiye verilmesi sağ
lanmalıdır.

Ülkedeki şehir gazı üretimi, Ankara'daki Güvercin
lik fabrikası hariç tamamen taşkömüründen elde edilmektedir. 
Dikey ve yatay kamaralarda ısıtılan taşkömürüne, dikey kamara
larda su buharı püskürtülmesi ile şehir gazı üretilmekte, yan



ürün olarakta kok, kok tozu ve ham katran elde edilmektedir. 

Ankara'daki Güvercinlik fabrikasında ise, Puel-Oil'den kata- 

liktik kraking yöntemiyle şehir gazı üretilmektedir.

1960 yılından sonraki dönemde ülkede üretilen 

kok, kok gazı, şehir gazı ve diğer yan ürünler, üreticiler 

itibariyle Çizelge 64'te verilmiştir. Öte yandan Çizelge 65’- 

te kok ve havagazı fabrikaları ana girdileri, Çizelge 66' da 

da Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi tarafından satılan kok mik

tarları gösterilmiştir.

Bir karşılaştırmaya olanak vermek amacıyle, bazı 

yabancı ülkelerde şehir gazı üretimi için kullanılan hammad

delere ilişkin değerler Çizelge 67'de gösterilmiştir. Çizel

ge' den görüldüğü gibi, gaz üretiminde kullanılan hammaddelerin 

başında taşkömürü ve linyit gelmektedir.

Zonguldak havzasında 1975 yılında 8,3 milyon ton 

tüvenan veya 4,8 milyon ton satılabilir taşkömürü üretilmiş

tir. Satılabilir taşkömürü üretiminin 3,6 milyon tonu kokla

şabilir niteliktedir. Söz konusu havzanın satılabilir taşkömü

rü üretimi 1977 yılında 5,8 milyon ton olacaktır. Bu üretimin 

4,2 milyon tonunu koklaşabilir taşkömürü oluşturacaktır. Hav

za, 1979 yılında, 5,85 milyon ton satılabilir ve 4,4 milyon 

ton koklaşabilir taşkömürü üretimi ile optimum üretim kapasi

tesine ulaşacaktır.
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Öte yandan, Çizelge 68' den görüleceği gibi, Demir- 

Çelik Sanayiinin 1976 yılı koklaşabilir taşkömürü talebi 3,2 

milyon ton'dur. Bu talebin 1979 yılında 4,6 milyon ton, 1982 
yılında ise 5,9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir, şehir 

gazı fabrikalarının toplam koklaşabilir taşkömürü talebi ise 
350 bin ton'dur.

Kok üretiminde en önemli darboğaz taşkömürü temi

nidir. Ülkenin bugünkü taşkömürü rezervi ve üretim olanakla

rı ancak Erdemir ve Karabük Demir-Çelik Fabrikalarının metal- 
lurjik kok gereksinmesi ile îsdemir tesislerinin gereksinmesi

nin bir bölümünün karşılayabilmektedir. Bugünkü koşullara göre 

Dördüncü Demir-Çelik Sanayiinin koklaşabilir taşkömürü gerek
sinmesi yurt içinden karşılanamıyacaktır.

1982 yılına kadar kok üretim projeksiyonu, çizel
ge 69'da 1992 yılına kadar gaz üretim projeksiyonu ise Çizel
ge 70'de gösterilmiştir.

Metallurjik kok üretimi konusunda son zamanlarda 
üzerinde önemle çalışılan yeni teknolojik yöntemlerden biri, 
kömür harmanlanmasıdır. Bilindiği gibi metallurjik kok üreti
minde bugüne kadar iyi cins koklaşabilir taşkömürü kullanıl
mış, ve bü tün dünya'da bu cins koklaşabilir taşkömürü rezerv
leri tükenmeye başlamıştır. Yine günümüzde, yüksek fırın tek

nolojisindeki ilerleme- . eskiye göre daha iyi kimyasal ve 
fiziksel özelliklere sahip kok üretimini gerektirmektedir. 

Metallurjik kok üretimi için kömürlerin harmanlanması, iyi



cins taşkömürü yanında düşük kaliteli kömürlerinde kullanılma
sını sağlayacak ve boylece koklaşabilir kömür darlığını gider
mekle kalmayıp, daha iyi özelliklere sahip yüksek fırın koku 
talebi için gerekli kömür kompozisyonunu elde etmeye de yara
yacaktır.

Bugün dünyada ileri teknolojik düzeye ulaşmış 
ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler 
Birliği ve özellikle koklaşabilir taşkömürü rezervlerini faz
lasıyla tüketmiş İngiltere' de de bu alanda çalışmalar hızla 
sürdürülmektedir. Ülkemiz koklaşabilir taşkömürü rezervleri 
güzönünde bulundurulursa bu araştırmaların önemi ve gereği 
açık olarak görülebilir.

it ok üretimi teknolojisindeki diğer bir yenilikde 
ün ısıtma işletmeleridir, ön ısıtma işlemi kok fabrikalarında 
kapasiteyi arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda daha iyi cins 
kok kömürü üretimini de sağlamaktadır. Bu tür işlemin bugün 
bizde kullanılmakta olan üstten yer çekimi ile doldurulan fı
rınlarda uygulanması şüphelidir. Bununla beraber bu yöntem pi- 
pe-line ile doldurulan fırınlarda başarı ile uygulanmaktadır. 
Yeni kurulacak kok fabrikalarında bu alandaki gelişmelerin 
gözününde bulundurulmasında yarar görülmektedir.

Düşük kaliteli koklaşmaz kömürlerin değerlendiril
mesi bakımından da kok üretimi araştırmaları büyük önem taşı
maktadır. Koklaşmaz özellikli kömürler, ilk önce karbonize 
edilip, daha sonra katran ve koklaşabilir kömür ile karıştı
rılarak briket haline getirilir. Daha sonra yüksek sıcaklıkta 
karbonizasyona tabi tutulur. Ülkemizde de bu alanda çalışma
lara başlanması; Demir-Çelik sanayii dışındaki diğer sanayii— 
Isrin kok kömürü gereksinmesini kaşılamak ve koklaşmaz taşkömür
lerinin değerlendirilmesi bakımından yararlı olacaktır.



Giderek artmakta olan küçük sanayii kok gerek

sinmesinin karşılanması, şehir gazı fabrikalarının kok üreti

minde gerekli artış sağlanmadığından yakın gelecekte dar bo

ğazlara girebilecek görünümdedir. Kok kullanmak zorunda bu

lunan diğer sanayii sektörünün kok gereksinmesini karşılamak 

için, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep tahmin

leri yapılarak buna göre Demir-Çelik Sanayiindeki mevcut kok 

bataryalarının büyütülmesi veya kurulacak olanların kapasi

telerinin yeter büyüklükte seçilmesi yoluna gidilmelidir.



ÇİZELGE : 63 Kok ve Şehirgazı Üretim Tesisleri

K u r u l u ş u n  A d ı Mülkiyeti Y e r i  A n a  M a l

1. Ereğli Demir-Çelik Fab. T.A.Ş. Özel Karadeniz - Ereğli Kok

2. Türkiye Demir-Çelik İşi. GnJVid. Kamu Karabük "

3. İskenderun Demir-Çelik İşletmesi Kamu İskenderun "

4. 4 Demir-Çelik Fab. İşletmesi Kamu Slvas "

5. E.G.O. İşletme Müessesi GnJYId. Gaz Fab. Kamu Ankara Şehirgazı

6. l.E.T.T. îşl.Gnddd. (Beyoğlu ciheti 
muvakkat gaz işletmesi) Kamu İstanbul-Beyoğlu n

7. l.E.T.T. îşl.Gn.ISd. (Kurbağalıdere 
şehirgazı Fab.) Kamu Istanbul-Kurbağalıdere "

8. Î.E.T.T. İşi.Gn.Md. (Yedikule 
şehirgazı Fab.) Kamu 1stanoul-vedikule "

9. ESHOT İşl.GnJûd. Şehirgazı İşletmesi Kamu İzmir "

2/ Kuruluş halinde.



y.ZELGE : o4 19o(-^*1975 i. 1 arında Üretilen Kok, Kok Cazı, Şehir

A_ua Mallar İ9o0 1 ?öl 19oc . ■; -'4 ... *5 öd 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Üretildiği

Yer

_ _ _ 6ö,o .40,3 3o9,8 467,3 ,7 491,1 485,7 397,1 420,7 435,3 465,4 479,8 ERDEMİB
5*9,3 >0 o,3 312,7 02*:, 8 İ 9 ' ,4 809,7 641,5 wi,5 870,2 823,2 835,4 825,5 816,2 772,9 747,5 KARABÜK

K_0_K
83.6 8,,3 34,3 79,1 "İT7 72,6 67,0 61,6 51,3 48,7 38,0 27,9 23,0 17,9 ZONGULDAK

f C i «40, t ■ i -> >4 ,4 j5,o 30,9 27,4 28,9 28,1 29,9 26,2 29,4 İ.E«T.T. x
Metalurjık V ~ K#D
ve Teshin 43,6 6c,o 71,6 : 1. ■ i.u -9,6 70,3 71,9 71,4 70,3 68,8 70,8 ö6,0 65,0 İ.E. T. T. x

103 Ton/Yıl
3o,ö -■i,1 44,c O'0,2 v § 7 ,u i 6 64 ,6 77,2 78,2 77,6 68,0 74,3 58,9 36,2 50,8

Beyoğlu 
E.0.0. x

ICf4 -1,5 11,7 İÜ, ~ ■i o, 5 Uf 5 n,5 11,4 11,8 10,5 12,6 12,4 11.9 ESHOT x
749,8 <05,2 757,1 i.005,5 l, .121,7 l*3kfta 1.430,j 1.380,5 1.454,8 1.6l5t4 1.548,0 1.460,2 1.465,9 1.451,6 1.402,1 1 .402,3 TOPLA*

kOK GİZİ _ _ 21,4 153,9 *00,5 238,9 251,7 247,1 244,4 201,5 213,6 219,7 236,5 247,0 ERDE*IR
203,5 206,1 206,3 330,9 338,7 3-3,5 320,5 249,6 277,6 347,2 334,4 334,0 329,8 317,6 -313,4 322,5 KARAnüK

106 H«3/Yıl 19,9 19,7 19,5 19,1 19,5 19,1 16,4 lo,5 16,0 14,4 13,0 ... ... ... ... ... ZONGULDAK

?
2*3,4 225,8 225,8 350,0 389,6 186,5 537,3 505,0 045,3 6 Od, 7 591,8 535,5 542,4 537,3 549,9 569,9 TOPLA*

21,9 22,6 24,0 26, d 29,9 34,4 38,3 43,5 4o,7 3 54,4 57,3 57,4 56,9 50,3 50,4 E.0.0.
- - - - - 31,9 31,4 29,3 co,9 22,6 *0,o 18,0 13,6 19,5 22,2 22,7 İ.E.T.T.

ŞEHİR CAZI I.K. - K.D.
42,0 40,4 40,9 41,4 41,9 41,2 40,1 39,6 40,3 40,2 38,9 39,2 33,8 39,4 36,6 36,6 İ.E.T.T.

İÛ6 Nm3/lıl Beyoğlu
7,4 7,7 7,7 0,6 u, * 7,1 6,5 6,6 6,6 7,1 7,2 7,1 7,0 7,4 7,2 7,6 ESHOT

93,2 9o,0 99,2 10u,4 110,9 113,6 116,3 119,5 120,5 122,2 121,1 121 6 121,8 123*2 116,3 115,9 TOPU*

- - - - 3,8 22,j 31,3 39,4 32,5 35,9 35,7 28,9 30,5 23,6 34,6 36,1 ERDEMİR
20,3 17,7 17,9 27,9 43,4 4;, 1 31,5 39,3 41,6 55,1 41,6 25,8 32,9 41,4 31,1 45.7 KARABÜK

0,6 1,3 0,8 0,9 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 ... 0,2 0,3 0,2 0,4 ZONGULDAK

KOK TOZU ‘
E.0.0. 
İ.E.T.T.

3 3 I.K. - K.D.
10J Ton/Txl _ - _ _ - - - - - • - - - - - - - İ.E.T.T.

Beyoğlu
ESHOT

*0,9 19,0 lo,7 20,d 47,3 77,4 o3,9 79,0 74,3 91,2 77,3 54,7 63, 6 70,3 65,9 62,2 TOPLA*

z Kok tozu dak .dır

... Venlemıyen yerler



ÇİZELGE : 64 '■ Devamı)

Ana Malla.- 19^0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
üretildiği

Ter

Hara Katran

1
lo t .  -  r

2o,2

2,5
1,9

25,5
4,4
2,2
2,0

25,1
4,3
2,6
1,2

2,8

45,4
3,1
2,8

1,9

3,5

3.0 
46,9
3.2
3.1
2,4

3.3

16.9
42.9 

3,0
3,3
2,2

3,5

21,2
44,4
2.7
3.7
2.3

3.3

23,4
45,9

2,6
3.8 
2,0

2.9

24,1
47,4
2,8
4,3
1.7

2.7

26,6
55,8
2,5
4.2
1.2

3,7

27,3
48,5
2,2
4.4
1,1

3.5

23.9
47.9 

1,9 
4,4

24,3
45,1

1,4
4,6

22,3
44,9

0,9
4,1

24,7
40,6

0,6
6,0

26,4
37,8

0,8
4,1

ERDEK İH
KARABÜK

ZONGULDAK
E.G.O.

l .E.T.T.
T.K. -  K.D.

l.E.T.T.
Beyoğlu
TOPLAM

0,5 0,5 0,5 0,5 0*4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0.5 0,5 0,5 ESHOT
37,2 34,6 36,5 57,2 62,3 72,4 78,1 01,3 03,6 94,6 87,5 78,5 75,8 72,7 72,4 69,6 TOPLAM
- - - - 40,6 366,3 336,1 437,6 471,1 520,9 515,1 . . . . . . . . . . . . ERDEMİR
632,0 596,0 560,0 790,8 56,5 735,2 949,6 864,3 773,2 984,4 846,4 346,2 677,9 830,2 769,8 546,5 KARABÜK
7o,2 7>0,5 76,6 75,3 75,5 71,8 08,3 64,9 60,9 ol ,8 56,1 51,2 38,5 26,9 20,7 U,0 ZONGULDAK

70-, 1.346,5 636,6 866,1 1.072,6 1.223,3 1.334,0 1.416,8 1.305,2 1.567,1 1.417,6 897,4 716,4 857,1 810,5 558,5 TOPLAM

_ _ __ _ _ 2ö4,5 156,0 274,0 324,0 332,0 392,0 202,0 250,0 273,0 337,0 383,0 ERDEMİ R
}b4,0 u70,0 56  j ,0 880,0 582,0 376,0 1 .273,0 869,0 1.178,0 1.767,0 558,0 297,5 297,5 1.569,0 1.161,5 1.261,0 KARABÜK

f .  , o ; ,  o 566,0 618,0 663,0 620,0 572,0 5^3,0 497,0 475,0 461,0 399,0 160,4 250,5 3ö,1 26,8 37,8 ZONGULDAK
,o 1.238,0 1.084,0 1.543,0 1.202,0 1.232,5 1.957,0 l .o40,0 1.977,0 2.580,0 1.349,0 659.9 798,0 1.878,1 1.525,3 1.081,8 TOPLAM

Amonyum S u . : a 4.267,0 4.095,0 6.701,0 7.309,0 6.236,0 ö.423,0 4.865,0 4.615,0 7.024,0 6.778,0 7.201,0 6.423,0 5.614,0 o.2d5,0 5*925,0 KARABÜK
‘ Ton/Yıl 4.267,0 4.095,0 6.701,0 7.309,0 6.236,0 6.423,0 4.865,0 4.615,0 7.024,0 6.773,0 7.201,0 6.423,0 5.614,0 6.285,0 5.925,0 TOPUM



ÇİZELGE : 65 1970-1975 Yıllarında Mevcut Tesislerde Tüketilen Ana Girdiler

S e k t ö r l e r
a OK FABRİKALARI ÜRE Tt.. GİRDİLERİ

Girdiler Birimi l'VJ 1Q71 1972 1971 197'.

Erdedir Tad kömürü 10 ('!'on/y. ) 732.1 o 19, 9 657.1 *76,0 72 7,6 727,7
Karabük 0 - 10 ram jö 1.094,6 1.10 3,9 1.177,6 1.238,9 1.106,1 1.075,8
Z onrul dak 10 Nemli 60,2 ‘'b, 9 47,3 33,5 28,7 23,1

T o p 1 a m 1.906,9 1.780, 7 1.382,0 1.998,4 1.862,4 1.871,6

Erdemir Sülfirik 24.,0 2-/",0 .•3 7 256,0 256,0 165,0
K arabük Ari Ton/Yıl) 7.050,7 V.53-’, 0. J-,,7 6.827,o 7.446,6 6.920,3
Z onguldak 60 • «a . . .

T o p l a m Bomc 7.. ", 7 7.-P2.Ş 7.032 ,7 7.083,6 7.702,6 7.085,3

Er de mir 37,0 75,0 66,0 5S,0 88,0 68,0
Karabük Sudkostik(Ton/Y ıl) ^0,2 1-7,3 94,0 312,7 341,7 224,4
Zonguldak ...

T o p l a m 177,2 212,3 loO, 0 370,7 499,7 292,4

Erdemir _ _ _ _ _ _
Karabük Sodyum(Torv/Y ıl) - - - - - -
Z onguldak Karbonat - - " - - "
T o p l a m - - - -

Erdemir _ _ _ _ _ _
Karabük KireçİTor^Yıl) 96,0 117,0 1*7,0 128,0 132,0 125,0
Zonguldak - - - - -

T o p l a m 96,0 112,0 107,0 123,0 132,0 125,0

GAZ FABRİKALARI ÜRETİM GİRDİLERİ

E.GK)'. (Maltepe) 111,5 107,9 115,4 90,4 54,6 71,6
İETT. (Y .Kule-K .Dere)Taçkömürü 45,5 45,3 48,5 52,7 49,5
İETT. (Beyoğlu) 0 - ıo mm. ... 103,7 94,7 106,7 97,2 97,8
ESHOT 18,6 18,0 17,6 18,2 18,1 17,9

T o p 1 a m 130,1 275,1 243,0 263,8 222,6 246,8

E.G.O. (Güvercinlik) Puel-011 10 Tor^Yll - - - 5,2 17,5 12,5

E.G.O. (Güvene ini ile) Gas-Oil 10^ ToVYıl - - - 2,4 2,8 1,5



ÇİZELGE :  66  Kömür Sat ış  ve  Tevzi i  Müesseses i
Kok Kömürü Sat ış lar ı

(T  on)

Yı l lar T oplam Teshin Sanayi

1964 640.640 558.211 83.429

1965 610.485 511.877 07.7O?

1966 574 ,5  37 463.040 111.49?

1967 '*36 .  l - ;5 310 .73? 1?5 .453

196? 17 .13 256.657 ]  ,  .  56

196 ' 4  7 . 3 . 1 359 .  .310 113.041

1970 431.  f 78ö 319.7u3 112.oı3

1971 401.754 299.539 102.215

1972 426.429 323.779 102.650

1973 410.162 280.534 129.628

1974 442.822 297.943 144.879

1975 282.788 147.860 134.928

1976 Program 200.000



ÇİZELGE : 67 1974 Yılında Yabancı Ülkelerde Yapay Gaz Üretimi İçin Kullanılan
Yakıtlar (1000 Ton)

Ü l k e l e r Taş
Kömürü Linyit Kok

Diğer 
Katı 

Y akıt1ar

Ham 
P etrol

Hafif 
P etrol 

Ürünleri

Orta 
P etrol 

Ürünleri

Ağır
Petrol

Ürünleri
Katran

Avusturya _ - - - - 3 - - -

Belçika - - - - - - - - -

Çekoslavakya - 3.055 - - - 26 - - -

Danimarka 110 - - - - 71 - - -

Finlandiya - - - - - 12 - - -

Fransa - - - - - 200 - - -

D.Almanya 2.392 6.040 14 21 - 83 - a » ’  * 88
B.Almanya 2.007 - 90 - 23 169 - - -

Yunanistan 16 - 5 - - - 0 - -
Macaristan 340 0 1 - - 2 3 - -
İrlanda ------ - - - - ■ a  a  a a  a  a -
İtalya - - - - - 68 - 2 -
Lüksemburg - - - - - - - -
Hollanda - - - - - - - - -

Norveç - - - - - 12 0 - -

P olonya 1.438 - - - - - - - -

P ortekiz - - - - - 29 - - -
1spanya 9 - - 1 - 212 - - 1
İsveç - - - - 89 22 - - -

İsviçre 56 - - - - 52 21 - 2

İngiltere 91 - a '  a  a - - 9 7 0 -

Yugoslavya - - v  •  • - - - - -

A.B.D. a  •  • a  a  a •  •  • •  a  • •  •  • . . . a  •  • . .  .



..'emir-Y'elik Saray ! .\ ok i

197c 1.180

i i 1.10b °80

1978  1 .413  . 980

1977 1. 9ü 1.47 8
1 . -69  3 .427

1081  1 .803  1 .488

1982  1 .803  1 .428

7ayk-irr.ürü Talebi

(1000 Ton) 

l:'4eifiir 4 D-Çelik Toplam

1.036 — 3.216

l.oOO - 3.786

1.600 - 3 .993

1 .600  - 4 .620

1.600 - 4 .694

1.600 - 4.8?8

1 .600  1 .108  8 .933
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(  B  in  T  on)

S e k t ö r i  i L  î R
1976 1977 1970 1979 1980 1981 1982

Er  demir 766 ,3 766,  j 854 ,6 1 .010 ,b 1 .047 ,1 1 .047 ,1 1 .047 ,1

Karabük 560 ,  b 560,  0 560 ,6 85-9 ,6 86  9 ,6 36  9 ,6 859 ,6

İ  sdemir •  •  • •  •  • •  •  • •  •  • •  •  • •  •  • • »  t

IV.  Demir-Çel ik - - - - - - -

n  «G .0 . 58 ,4 58 ,4 58 ,4 70 ,0 70 ,0 73 ,5 77

İETT (Y.kule-K. der^  30 ,9 33 ,9 37 ,9 41 ,0 45 ,1 49 ,5 54 ,5

İETT (Beyoğlu) 66 ,0 6b ,  0 66,0 66 ,0 00, 0 66,0 66 ,0

ES i  i  OT ]  3 ,6 13 ,b 13 ,6 19 ,9 19 ,9 19 ,9 26 ,6

T oplam 1.497 ,4 1 .600 ,4 1 .587 ,0 - . '  -  o  * - ,  1 3 .13b,7 7 .141 ,1 2 .168 ,8

. . .  Ver i lmeyen değer ler .



ÇİZELGE : 70 Havagazı Üretim ve Tüketim Projeksiyonu 

(1960 - 1992)

E, G. 0 î. E. T. T î. E.

Yıllar ■■ — ----------  ”
Üretim -Tüketim Üretim Tüketim frretim

1960 23,3 23,1 26,9 20,6 42,0

1961 24,4 24,3 27,3 22,5 40,4

1962 25,9 25,8 26,6 20,5 40,9

1963 29,4 29,3 31,6 22,2 41,4

1964 32,9 32, 9 32,4 22,0 41,9

1965 36,5 3«;» 31,9 25,0 41,2

1966 41,7 41,6 31,4 25,2 40,1

1967 47,6 ,47.5 29,8 22,6 39,6

1968 50,3 50,1 26,9 23,9 40,3

1969 62,1 56,8 22,6 19,9 40,2

1970 64,6 56,8 20,6 18,1 38,9

1971 68,1 60,5 19 14,0 39,2

1972 68,4 63,7 18,6 13,7 38,8

1973 67,8 62,4 19,5 14,7 39,4

1974 59,9 50,3 19,2 15,4 36,6

1975 58,3 57,7 22,7 19,5 36,6

1976 60 58,0 24,2 21,8 38,0

1977 60 58,0 26,6 24,0 41,6

1978 60 58,0 29,3 26,4 41,6

1979 69,9 64,5 31,3 28,2 41,6

1980 75,5 71,8 34,4 31,0 41,6

1981 81,6 77,6 37,8 34,0 41,6

1982 88,2 83,7 41,6 37,5 41,6

1983 95,2 90,5 51,6 47,3 52,1
1984 102,8 97,7 65,2 59,2 65,1

1985 111,0 105,5 81,5 73,3 81,3
1986 126,0 113*9 89,6 80,7 89,4

1987 126,0 123,0 98,5 88,6 98,3

1988 126,0 134,3 108,4 97,5 108,1

1989 126,0 13^,4 119,3 107,3-’ 118,9
1990 126,0 146,2 131,2 118,1 130,8

1991 126,0 157,9 157,4 141,7 156,9

1992 126,0 -170,0 178,9 160,9 191,3

T. T E .S. HOT T O P L A M

Tüketim Üretim Tüketim Üretim Tüketim

34,4 7,4 6,7 99,3 84,8

33,1 7,7 7,0 99,1 86,9

32,7 7,7 1,ı 101,1 86,7

33,4 6,6 6,0 109,0 90,9

33,6 6,7 6,0 113,9 93,8

33,0 7,1 6,4 116,7 100,9

32,1 6,5 5,9 119,7 104,8

32,0 6,6 5,8 123,6 107,9

32,3 6,6 5,8 124,1 112,1

31,9 7,1 6,4 132,0 115,0

31,9 7,2 6,5 131,3 113,3

31,8 7,1 6,4 133,4 112,7

30,4 7,0 6,3 132,0 114,1

31,2 7,4 6.7 132,8 115,0

30,2 7,2 6,5 122,9 102,4

30,1 7,6 6,4 125,2 113,7

31,0 7,6 6,4 129,8 117,2

33,5 7,6 6,4 135,8 121,9

33,5 7,6 6,4 138,5 124,3

33,5 11,0 9,7 153,8 135,9

33,5 11,0 9,7 162,5 146,0

33,5 11,0 9,7 172,0 154,8

33,5 11,0 9,7 182,4 164,4

46,8 11,0 9,7 209,9 194,3
58,6 11,0 9,7 244,1 225,2

73,2 ıı,o 9,7 284,8 261,7

80,5 11,0 9,7 309,9 284,8

88,5 11,0 9,7 333,8 309,8

97,3 11,0 9,7 353,5 338,8

107,0 11,0 9,7 375,2 359,4
117,6 11,0 9,7 399,0 391,6

141,2 11,0 9,7 451,3 450,5

172,1 11,0 9,7 507,2 512,7
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BÖLÜM 7 

DİĞER ENERJİ KAYNAKLARI

7.1. NÜKLEER ENERJİ :

Hızla artan enerji gereksinmesinin geleneksel 
doğal enerji kaynakları ile karşılanamaz duruma gelmesi 
nükleer teknolojinin birçok ülkede hızla gelişmesine neden 
olmuştur. Ülkemizde de 1990'lardan sonra enerji kaynak
larının yetersiz kalması nükleer teknolojiye biran önce 
girilmesini zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki son gelişmeler 
sayesinde nükleer teknolojinin ticari uygulama alanının 
giderek yaygınlaşması sonucu, teknoloji transferinin ve 
malzeme aliminin çeşitli ülkelerden sağlanabilme olanakları
nın doğması, belirli bir ülkeye tek yönlü bir bağımlılığı 
giderek azaltmaktadır.

7.1.1. Dünyadaki Durum :

7.1.1.1. Ham Madde Durumu :

Nükleer reaktörlerin yakıt hammaddeleri, uran
yum ve toryumdur. Uranyum bugün ticari işletmede olan reak
törlerde kullanılmaktadır. Toryum ise, henüz araştırma aşa
masınla olan reaktör tiplerinde kullanılmaktadır.





Bugün için bilinen ve ticari olarak isletilen büyük 
uranyum rezervleri, Afrika, Avustralya, Kanala ve Amerika 
Birleşik Devletlerindedir. 1975 yılı değerlerine yöre dünya
daki 1.080.000 ton görünür rezervin $ 80'ini bu ülkelerde 
bulunmaktadır. Bu, ekonomik rezerv olup 1975 yılı fiyat
larıyla üretim maliyeti 15 //lö'nin altında olan rezervdir. 
Yine aynı yılın koşullarına göre üretim maliyeti 15 ilâ 
30 %/Xa olan, görünür rezervler 730.000 ton civarındadır. 
Çizelge 71, 1975 yılı başı itibariyle görünür rezervlerin 
ülkelere ve üretim maliyetine göre dağılımlarını göstermek
tedir. Gelişmekte olan ülkelerde uranyum aramaları henüz 
yeteri kadar yapılmamış olduğundan Çizelge 71'de verilen 
rakamların kesin rezervler olduğu söylenemez.

Henüz toryum için bir pazar bulunamadı ğından, araştırma 
çalışmaları en az düzeyde tutulmuştur. Buna bağlı olarak, 
toryum için ticari bir fiyat henüz saptanamamıştır. Çizelge 
72'de çeşitli ülkelerdeki toryum rezervlerini göstermekte
dir. Toryum kullanan reaktör tiplerinin geliştirilip ticari 
işletmeye alınmaları, toryumu uranyum yanında önemli bir 
hammadde haline getirecektir.



ÇİZELGE : 71

Ü 1 k e

DÜNYA URANYUM REZERVLERİ 
( 1.000 Ton)
Ug Og Üretim Maliyeti (#/lb)

Arjantin
Avurt ralya
Brezilya
Cezayir
Kana la

r':ezi Afrika 
Cumhuriyeti

1'aniDB.rka
Fmlaniiya
Fransa
Gabon
A İmanya
Hindistan
İ talya
•j ap onya
Kore
Meksika
Nijerya
Kortekiz
in ey Afrika

İspanya
İsveç
Ingiltere
A.B.D.
Yugoslavya
Zaire
Yaklaşık Toplam

15 %/Va
9,3

243
9,7
28

144

37
20

0.5
3.4

1.1

5
40
6,9

136
10

820
4,2
1.8

1.080

15-30 %/Vo 
11.3

0,7

22

u
1.9

18

0.5
25.8
1.2
6.6
2.4
1

30

134
2,3

0/l'o

7 30



GİZELGH : 72

DÜNYADAKİ TORYUM REZERVLERİ

ÜLKELER 10° TON
Hindistan 300
Kanada 200
Brezilya 200
A.B.D. 150
Avustralya 50
Güney Afrika 15
Nijerya 15
Yeni Zelanda 15

TOPLAM 945
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ÇİZELGE : 73 

' NYUM ÜRETİM KAPASİTELERİ (Ton U/Yıl)

ülküler
MEVCUT

1974
PLANLANAN

1975
PLANLANAN TAM İN 

1978 1980
İîvIÜMKÜN

1985
y

AEİANT+N 46 60 120 600 720~

AVUSTRA LYA - - 760 3.260 5.000 2/

KANADA 4.600 6.500 8.500 10.000 11.500

DANİMARKA - - - - 1.000 -1. 500

FRANSA 1.300 1.800 2.200 3.000 3.000-3. 500

GABON 800 800 1.200 1.200 1.200

F. A T, MAN YA 250 250 250 250 250

ITAuYA _ _ 120 120
JAPONYA 30 30 30 30 30
MEKS İKA - - 210 320 1.000

NİJERYA 1.200 1.200 2.200 4.000 6.000

PORTEKİZ 90 115 130 130 300

G.AFRİKA 2.700 2.700 9.200 11.250 13.800

İSPANYA 60 144 340 680 680

İSVEÇ - - - - 1.300

A.B.D. 13.500 12.000 19.000 25.000 40.000

YUGOSLAVYA 120 180

TOPLAM 25.100 25.600 44.100 60.000 87.000

1/ Pazar koşullarının olanak verdiği ölçüde

2/ Uranyum pazarının gelecekteki büyümesine bağlı olarak üretim 
daha da genişletilebilir.



.1.1.2. Hammadde Ura t ini :

Nükleer yakıt hammadde üretim ve tüketimi, nükle
er ener,l1,ye olan gereksinmeye Dağlı olanak artmaktadır.
1273 petrol krizinden 3onra nükleer enerjiye d uyulan gereksin
me hızlanmıştır. Buna ve birçok ticari nedenlere oaylı ola
nak la uranyum hammadde fiyatı hızla artın kaydetmektedir, 
çizelge 73 çeşitli ülkelerdeki uranyum üretim kapasitelerini 
.■•o s te rme k t ed ir.

Bu günkü koşullara göre 1980'lerin başında 
üret im-tüketim dengesinin bozulacağı ve uranyum sağlanmasın
da bir darboğazın ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bunun
la birlikte nükleer enerjiye hızla duyulan gereksinme ve 
hammadde çıkarılmasında artan kârlılık, rezerv aramalarının 
yoğunlaştırılmasını düşük tenörlü rezervleri işlenebilir 
hale getirecek tekniklerin geliştirilmesini, tabii uranyum 
gereksinmeleri daha az olan ve toryum kullanan reaktör tiplerinin 
bir an önce ticari işletmeye alınmasını ve bugünün ticari 
reaktörlerinde plütonyumun ve toryumun kullanılmasını zorunlu 
kılmaktadır.

Bütün bunların gerçekleştirilebilme oranına 
göre 1980'lerin başında olabilecek darboğazın birkaç yıldan 
daha uzun süraiyeceği düşünülebilir.



7.1.1.3. Uranyumun Zenginleştirilmesi :

Uranyum doğada 99.7 U ^38 VQ c:o J ^35
235halinde, oksit ( UO ) olanak bulunur. u 'm nötron3 o

oombardımanı sonunda zincirleme reaksiyon ile pançarlanmasıy-
233le yeni nötronlar ve fisyon ürünleri ortaya çıkan. ^ 'in 

böyle bir özelliği yoktur. Sadece nötron bombardımanı sonun
da bir ölçüde plütonyuma dönüşür, Nükleer reaksiyon, ortamda 

olmasına bağlı olarak devam eder. Hafif su soğutmalı
reaktörlerde nükleer reaksiyonun devamı, yakıt içinde orta-

235lama ^3,3 oranında U olmasına bağlıdır. Ağır su soğutmalı
ve moderatörlü reaktörlerde böyle bir şart yoktur. Tabii

235 Ij235uranyumun ihtiva ettiği U oranından daha fazla ih
tiva eden uranyum elde edilme işlemine zenginleştirme denir.

235 238Bu işlem U ve U izotoplarının farklı
atom ağırlıklarına sahip oluşundan yararlanılarak iki yön
temle yapılmaktadır.

- Gaz difüzyon yöntemi
- Santrifüj yöntemi

Her iki yöntemdede, zenginleştirme işlemi büyük 
kapasitelerde ekonomik olan ve büyük yatırımlar gerektiren
tesislerde yapılmaktadır.



7.1.1.4. Nükleer Santral Tipleri :

Nükleer Reaktörler soğutucu akışkan ve modera- 
tör cinslerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar.

- Hafif su soğutmalı ve moderatörlü reak
törler. (L'.VR)

Ağır su soğutmalı ve moderatörlü reak
törler. (PHWR)

Gaz soğutmalı ve grafit moderatörlü reak-r 
törler. (1AGN0X)

- Sıvı metalik soğutmalı reaktörler.

Ağır su moderatörlü ve hafif su soğutmalı 
reaktörler. (HWLWR)

Yukarıdaki tiplere bir kaç tip daha eklene- 
bilirsede, bugün için ticari işletmeye girmiş veya üzerinde 
araştırma yapılan reaktör tipleri yukarıdaki gruplar için
dedir. Halen yukarıda ilk iki gruba giren reaktörler kendini 
kanıtlamış tiplerdir, ve enerji üretiminde büyük yer tutmakta
dır. Bu reaktör tipleri, kaynar hafif su soğutmalı ve modera
törlü, (BWR) basınçlı hafif su soğutmalı ve moderatörlü (PWR) 
ve basınçlı ağır su tipi (PH'.VR) reaktörleridir.

Üçüncü gurup reaktör tiplerini ise iki gurup
ta incelemek mümkündür.



- Gaz soğutmalı reaktörLer,

- Yüksek sıcaklıklı gaz (helyum) soğutmalı 
reaktörler.

Gaz soğutmalı reaktörler, İngiltere ve Fransa- 
da geliştirilmiş MAGNOX adı ile anılan ve ticari dönemlerini 
kapamış reaktörlerle İngiltere'de kurulan Geliştirilmiş Gaz 
(AGR) tipi reaktörlerdir. Yüksek sıcaklıklı reaktörler ise 
üzerinde henüz araştırma ve geliştirme programları sürdürü
len ve toryum kullanan reaktörlerdir. Bu reaktörlerin (MTGR)
1995 yıllarından sonra enerji üretim bakımından ticari iş
letmeye alınması bu reaktör üzerinde araştırma yapan ülke
lerce açıklanmıştır. Bununla beraber bu tip reaktörlerde 
elde edilen çok yüksek sıcaklıktaki helyum gazının (9Û0-1100°c) 
endüstride (çelik üretimi gibi alanlarda) kullanılması için 
başta Federal Almanya olmak üzere bir çok ülkede yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır.

Dördüncü gurup reaktörler ise reaktör tekniği
nin ikinci aşaması sayılan hızlı üretken reaktörleridir.(FBR).
Bu reaktörlerde moderatör bulunmamakta, meydana gelen ısı 
erimiş sodyum metali tarafından reaktör kalbinden taşınmakta 
ve eşanjönlerde ikinci devredeki sıvı metale, ve daha sonrada 
üçüncü devredeki suya verilmektedir. Belirli bir süre Nükleer 
reaksiyon sonunda, tabii uranyum içinde oluşan plütonyum mik
tarı, reaktörde yano.n fisil uranyum veya plütonyum miktarın
dan fazladır. Bu özellik, bu tip reaktörlere "hızlı üretken" 
(fast breeder) denmesine neden olmuştur. Hızlı reaktörler 
henüz prototipler halinde kurulmakta olup, 1990-1995 yılla
rından itibaren ticari üniteler halinde kurulmaya başlanması 
beklenmektedir.



Beşinci gurup reaktörler ise hafif ve ağır 
suyun aynı anda soğutucu ve raoderatör olarak kullanıldığı 
reaktörlerdir. (SGH'.VR) İngiltere'de üzerinde yoğun çalışma
lar yapılan bu reaktör tipinde hafif su kaynamakta ve türbini 
döndürecek buhar üretmektedir. Bu tiplerde de henüz ticari 
ünitelerin kurulmasına başlanmamıştır. Özetle, halen geliş
mesini tamamlamış ve ticari üniteler olarak kurulan nükleer 
santrallar, hafif (PVR, B'.VR) ve ağır su (PH'.VR) tipi reak
törlere dayanmaktadır.

1976 yılı ilk yarısı itibariyle dünyada 65.000 
Mü"e kurulu güç işleriıalde 340.000 M.V'e lik güç inşaat halin
de olmak üzere toplam 405.000 ICV'e kapasite, mevcuttur. 
Çizelge 74, IAEA üye ülkelerindeki nükleer enerji santral- 
larını, Çizelge 75 ise, dünyadaki reaktörlerin tiplerine 
göre dağılımını göstermektedir.

1/ IAEA: Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı



ÇİZELGE : 74

MIA ULKILERİNBEKÎ SVV.ı *7.® SANTRAMLA» 

1972 1973 1974 197b 197b

345

»RLZİLYA

BULGARİSTAN 405 405
KANADA 230 758 508

ÇEKOSLAVAKYA 104

FİNLANDİYA

FRANSA 1694 515 540 238

E.ALMANYA 937 1270 100 1146 -S'ö

D.ALMANYA 70 365

Macaristan

HİNDİSTAN 20C 202 202

İRAN

İTALYA 610 840

JAPONYA 827 439 -'.70 784 1221 1541 2326

KORE 

MERS1 LA

HOLLANDA 51.5 471

PAKİSTAN 126

FtLİPl.NLEB

İSPANYA 153 440 486

İSVEÇ lu 450 ' 762 1982

İSVlg»: 359 656

IaYLAND

İNGİLTERE 4013 850 . 254 1242

RUSYA 1554 820 '2170 2İ 40 1000 2000

YUGOSLAVYA

ABD 6767 2074 3-64 A0 5 5  1C826 7696 7761

Cüç '.7477.5 6261 75b6 10417 17264 i ;• i 2 0 1 •< i  3

î#plaa 17-77.5 23788.5 31304.3 41721.5 5B°S3.5 ,. 94;-.. g.



ÇİZELGE : 75

DÜNYADAKİ REAKTÖRLERİN TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI
(Adet)

PWT: PVvP. AGR,Magnox HWTv FBP HTG

Arjantin - - - 1 - -
Belçika - 3 - - -
P ulgaris tan - 1 - - - -
Kanada -• - - 7 - -
Çekoslavakya - - - 1 - -
Fransa - 1 0 1 1 -
Almanya 5 3 - 2 1 2
n..£u Almanya - 2 - - - -
Hindistan 2 - - 1 - -
İtalya 1 1 1 - - —
J aponya 6 A 1 - - -
Hollanda 1 1 - - - -
Norveç - - 1 - -
Pakistan - - 1 - -
İspanya I 1 1 - - -
İsveç u - - 1 - -
İsviçre 1 2 - - - -
Taiwan : - - - - -
lnpiltere - 26 1 1 1
USA 27 32 - - 2 2
USSR 2 6 13 - 2 -

TOPLAM 50 57 50 17 7 5



7.1.2. TÜRKİYEDEKİ DURUM 

7.1.2.1. Yapılan Çalışmalar

Türkiye'de bugüne değin nükleer enerji sahasın
da yapılmış çalışmalar aşağıdaki kuruluşlarca gerçekleştiril
miştir.

- Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
(AEK)

- Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)

- Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)

3u kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmaları 
gözden geçirmek, Türkiyede'ki nükleer alanda yapılan çalış
maları inceleyebilmek ve nükleer enerjinin Türkiyede'ki 
rolünü anlamak için yararlıdır.

Başbakanlık Atom Enerjiai' Komisyonu Tarafından
Gerçekleştirilen Çalışmalar :

yılında 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Başbakanlık u-um Enerjisi Komisyonu, iki araştırma ve eğitim 
merkezi ve Genel Sekreterliği aracılığı ile Türkiye'deki 
bilimsel, ekonomik, teknik ve idari bütün nükleer faaliyet- 
L: in koordine-;vonundan, desteklemesinden ve denetlenmesin
den sorumlu v.
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Teknik, Güvenlik ve İdari Yardımcılıkları ile
çalışmalarını yürütmekte olan Genel Sekreterlik Merkezi,
nükleer güç üretimine ilişkin çalışmalarında özellikle Güven
lik ve Lisans işlerine ağırlık vermektedir. Ülkemizde lisans 
çalışmaları yer, inşaat ve işletme lisansı şeklinde üç kademe
de oluşmakta olup, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu tara
fından ilk nükleer güç santralı için halen birinci kademe 
geçilerek TEK*e Yer Lisansı verilmiştir. Ayrıca bu konuda 
gerekli tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasına da devam 
edilmektedir.

Ankara civarında, üniversite ve TEK, MTA gibi 
kuruluşlara iş başında eğitim olanağı verecek, belirli zaman , 
aralıkların i.a nükleer güç santralı karakteristiği gösteren 
bı- eğitire, araştırma ve radyoizotop üretim reaktörü kurul
ması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Istanbul-Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezinde bulunan 1 MWlik havuz tipi araştırma reaktörüne 
5 MW'lik ikinci bir1 ünite eklenmesine ilişkin çalışmalar da 
ihale aşamasındadır.

Teknik çalışmaların yanında, nükleer güç 
üretimine ilişkin ilgili kuruluşların elamanların: da kap
samına alan yurt dışı eğitim çalışmaları ve ilgili kuruluş
lara yurt dışından uzman ve teçhizat sağlanması gibi eğitime 
dönük çalışmalarda sürdürülmektedir.

1962 yılında işletmeye giren 1 MWe'lik havuz 
tipi araştırma reaktörü ile Çekmece Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi, Nükleer Fizik, Nükleer Kimya, Radyobiyoloji,



Nükleer Mühendislik, El ktronik, Sağlık Fiziği, Reaktör 
İşletmeciliği, Radyoizotop Üretimi ve Reaktör Güvenliği 
konularında lisans üstü araştırma, geliştirme ve eğitim 
faaliyetleri yapmaktadır.

Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,
Genel Sekreterliğe bağlı ikinci merkezdir. Endüstride Radyoizo
top Uygulaması, Nükleer Kimya, Nükleer Fizik, Elektronik,
Tarım ve Biyoloji ve Sağlık Fiziği konularında araştırma, 
geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapmaktadır.

MTA Enstitüsü Tarafından Yürütülen Çalışmalar

MTA Enstütüsü tarafından yapılan çalışmalar 
başlıca iki kademede yürütülmektedir :

Radyoaktif cevher aranması,

Bulunan cevherlerin teknolojik değerlendirmesi,
Cevher arama sırasıyla ;

i) Uçakla havadan etüd, 
ii) jeolojik harita, 
iii) Geiger ve sintillometraletle detay prespek- 

s iyon lan, 
iv) jeolojik verilerin alınması,
v) jeoşimi ve sondaj, 
vi) Numune alma ve analizleri 

gibi çalışmalardan luşmakta ve son yıllarda elde edilen olanak
larla en modem uygulama düzeyine getir lmektedir.



Sn st i tünün bugline 

cevheri rezervleri şöyledir;

Salihli - Köprübaşı 

Uşak-Güre-Fakı lı 

Çanakkale-Ayvacık 

Aydın - Koçarlı 

Giresun Şebinkarahisar 

T O P L A M

kadar saptayabildiği uranyum

3000 ton U3°8
550 İt II

250 »t II

500 İt II

300 II »1

4600

Köprübaşı, Kula ve Afyon Bölgelerinde arama

lar devam ettiğinden kesin bir rezerv hesaplanmasıyla yukarı

da. verilen değerlerin, artacağı şüphesizdir.

Bulunan cevherlerin değerlendirilebilmesi için 

3. Beş Yıllık Planda öngörülen uygun labaratuar ve pilot 

tesis kurulmuş bulunmaktadır. Labaratuar testlerinin uranyum 

çözülürlüğü için saptanan koşullar Salihli-Köpröbaşında kurul

muş pilot tesislerde daha kesin veriler için denenmektedir. 

Aralık 1974sden beri Köprübaşı-Kasar cevheri üzerine yapılan 

testler sonucu üretim maliyetinin aynı tip cevherin dünyadaki 

geçerli maliyeti civarında olacağı saptanmış ve 20ü kg. kadar 

Mg, U.,0 (Sarı pasta) üretilip depolanmıştır. Kesin rezervin 

sap tanmasmdan sonra, rezervin boyutlarına göre : plan döne-

.; i r y d 3 0 0  ton UıO-Zvıl kapasite Ih ranv : esi - • " i n  p r o j e l e n -  3 b -
e s i  yapılacaV ;xr ,



MTA'ca yürütülen diğer bir ar ma çalışması da 
toryum için gerçekleştirilmiş ve Eskişehir Beylikahır civarın
da toryum yataklarına rastlanmıştır. Halen ortalama tenörü 
1o 0.235 olan 128.000 ton Th 02 rezervi saptanmış olıçı bölge
de arama ve rezerv saptama çalışmaları sürdürülmektedir. Aynı 
zamanda Ce, la, Nd, Y gibi nadir toprak metallerini (toplam 
1.300.000 t n metal-rezerv) içeren bu cevher üzerinde 1975 
martından beri teknolojik testler yapılmaktadır. 4. Plan döne
minde pilot tesis kurulması için ön çalışmalar tamamlanacak
tır.

TSK Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar

Türkiye Elektrik Kurunu, ülkede elektrik ener
jisi üretimi, nakli ve üretim tesislerini (Hidroelektrik 
santrallar hariç), planlayıp gerçekleştiren bir kurumdur.
Kurun 19 70 yılında kurulmuş ve 1971 yılı sonunda kurulan Nük
leer Enerji Etüd, Projs ve Tesis Dairesi Türkiyede kurulacak
ilk Nükleer santral için çalışmalara başlamıştır.

Aslında, Nükleer Enerji santralı için yapılan
çalışmalar TEK'in kur luş döneminden önce, 1965 yıllarında 
başlar.

1965 yılından itibaren SİE ve İTÜ Nükleer 
Enerji Enstitüsü işbirliği halinde ilk çalışmaları yapmış
lardır. Daha sonraları 1967-1970 arasında EİE'nin yabancı 
müşavirlik grubuna hazırlattığı fizibilite etüdlerine göre; 
1977 yılında işletmeye girecek şekilde 300-400 MWe gücünde 
tabii uranyumlu yakıta dayanan "ağır su" tipi bir nükleer 
santralın kurulması öngörülmüştür. Fakat yer seçiminde



karşılaşılan güçlükler ve reaktör tipi üzerindeki tartışma

lar nedeniyle projenin gerçekleşmesi mümkün olmamıştır.

1970 yılı sonlarında Türkiye Elektrik Kurumu 

Kanununun yürürlüğe girmesi ile nükleer enerji santralı ile 

ilgili işler TEK'e devredilmiştir. 1971 yılı sonunda oluş

turulan Nükleer Eîıerji Etüd Proje ve Tesis Dairesi evvelce 

yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmiş* fizibilite etüd- 

leri değişen şartlara göre revize edilmiş ve şu sonuçlara 

r^lmıştır.

- 1971 yılında kuruluşuna başlarsa - . i e  ! 77 

yılına kadar ilk nükleer santralın devreye girmesi mümini*., 

olmayacaktır. Genel ol rak nükleer santralların ihale üauır- 

lıkları, yer ve kuruluş lisanslarının alınması 3-4 yıl,k rulu: 

6 yıl ve deneme iş etmesi 1 yıl aldığından ilk nükleer sant

ra m ancak 1983-1.984 yıllarında güvenil ir ene y’ üretimü-r

-s layabileceği görülmüş tür.

- Konvansiyonel santrallarla kaı laş tırıl

•: ■ ir ekonomiye sahip olabilmesi için üniat güçler i t r, ■■ 

veya daha yüksek olmalıdır. Türkiye gibi toplaş» kap a s •; 

uk olan sistemlerde yedek güç ve sistem stabilitesi •• im- 

• -yrik güçlü üniteler kumaya yitmek mümkün - «

' 't ' - ■ 900-1300 ;.c lik nükleer '■niteler s tan

g tiği i' İde Türk, gibi gelişmekte olan ülke .İt. uuu

11 alt sınırlarda seçim yapmak zorunda kalmaktadırlar,



Tabii uranyumlu yakata dayanan "ağırsu" tipi 

santrallar sadece Kanada tarafından imal edilmektedir. Oysa 

diğer gelişmiş ülkelerin hepsi genellikle zenginleştirilmiş 

uranyumla çalışan "hafif su" tipi santra11ara yönelmişlerdir. 

"Ağır su" tipi santrallarda; ağır su*yun yalnızca bir ülke 

tarafından imal edilmesi ve hassas bir teknolojiye dayanması 

üzerinde dikkatle durulması gereken hususlardır. Buna karşı

lık, yakıtı ucuzdur ve temininde güçlük beklenmemektedir.Öte 

yandan, "hafif su" tipi santrallarda dünya ölçüsünde büyük 

bir tecrübe birikimi olmuştur ve daha az hassas bir teknolo

jiye dayanmaktadır. Buna karşılık, yakıtı pahalıdır ve özel

likle yakıt zenginleştirmesinin bir darboğaz teşkil etmesi 

endişesi vardır. Daha geniş bir pazar ve rekabet şartları 

altında her iki tipe de açık olarak alınacak tekliflerin 

incelendikten sonra en elverişli tipin seçilmesi uygun ola

cağı görülmüştür.

Varılan sonuçların ışığı altında santralın 

kuruluş yerinin belirlenmesi amacıyla yoğun çalışmalara 

girilmiştir. Ülkemizde Elektrik enerjisi tüketimininin büyük 

ölçüde Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yoğunlaşması, buna karşı

lık büjrük üretim tesislerinin Fırat ve Elbistan havzasında 
• bulunması enterkonnekte sistemde büyük dengesizliklere neden 

olmakta frekans ve gerilim düşmeleri ile arızalara yol açmak

tadır. 1000 km. uzunluğa kadar varan yüksek gerilimli enerji 

nakil hatları büyük yatırım gereksinmeleri yanında sistem 

kayıplarının da yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu neden-^ 

lerle, yer bakımından kaynağa bağlı olmayan nükleer santralın 

öncelikle Kuzey-Batı veya Batı Anadolu'da kurulması uygun bir 

çözüm olanak gözükmektedir. Öte yandan nükleer santralların



500 tonu bulan parçalarının taşınabilmesi ve konvansiyonel 
santrallara kıyasla $ 50 fazla olan soğutma suyu gereksinme
sinin karşılanabilmesi için deniz kıyısında kurulması gerek
mektedir. Buna dayanarak, Marmara Bölgesinde çeşitli yerler 
incelenmiş, fakat bazı bölgeler stratejik nedenlerle kabul 
edilmemiş, diğer bölgelerde de çok aktif deprem fayları 
gözüktüğündaı sakıncalı bulunmuşlardır. Sonunda Orta Karadeniz 
ve Akdeniz Bölgelerinde yeni yerlerin aranması yoluna gidil
miştir.

Bütün bu çalışmaların sonucunda; Üçüncü Beş 
Yıllık Planda yer alan Nükleer Elektrik Santralı Projesi" 
ile ilgili çalışmalar hızlan ınlmış, 1975 yılı sonunda 
sözleşme yapılan Müşavir-Mühendislik grubu ile TEK ortaklaşa 
olarak ön proje ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına baş
lanmıştır. İş programına göre, 1976 sonunda ihaleye çıkarıla
caktır. Diğer taraftan yer seçimi ile ilgili çalışmalar tamam
lanmış, 600 MWe lik ilk nükleer santralın Akdeniz kıyılarında 
Silifke yakınlarında Akkuyu mevkiinde kurulmasına karar veril
miş ve yer ile ilgili lisans AEK' dan alınmıştır.

Bütün bu çalışmalarda yerli mühendislik hiz
metlerine öncelik verilmiş, yabancı mühendislik hizmetlerin
den mümkün olduğu kadar az yararlanılmış, AEK, Üniversiteler, 
MTA gibi ilgili Devlet Kuruluşları ile sıkı bir işbirliği 
yapılmıştır.



7.1.2.2.. Türkiye'de Yerli Yakıt Üretimi Olanakları

1990'larda yoğun olarak nükleer enerji'den 
yararlanma durumuna gelindiğinde yakıt yapımı işlemlerinin 

bir kısmının veya tamamının ülkede yapılabilmesinin dışa 
bağımlılığı azaltacağı şüphesizdir.

Nükleer Santrallarm Yakıt Çevrimleri

Uranyum cevherinin topraktan çıkartılıp, 
yakıt elemanı haline getirilişinden, reaktörde aktif hale 
getirilip enerji üretmesi ile reaktörden çıkarıldıktan sonra 

yeniden arıtma işlemlerine tabi tutulmasına kadar olan işlem
ler dizisine Nükleer Yakıt Çevrimi denir halen ticari işlet
mede olan ve gelişmesini tamamlamış hafif su soğutmalı (LWR) 

ve ağır su soğutmalı (HWR) reaktörlerinin yakıt çevrimleri 
birbirlerinden farklıdır.

LffR Yakıt Çevrimi :

Uranyun cevheri topraktan çıkartılıp arıtıldık
tan sonra sarı pasta (UgOg) adını alır. Sarı pastanın zengin
leştirme işlemine tabi tutulabilmesi için UTV bileşimi haline 
getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle LWR yakıt çevriminde 
ikinci adım sarı pastanın florlaştırılmasıdır.



UFg haline getirilen uranyum, zengin eştirme 

tesislerinde zenginleştirildikten sonra, yakıt elemanı fab

rikasyonu tesislerine gönderilir. Burada önce U02 ya dönüş

türülen uranyum, tabletler haline getirilir ve zirkonyum 

boruları içine doldurulur. Zirkonyum borularının demetler 

haline getirilmesiyle yakıt elemanı elde edilmiş olur. LWR 

yakıt elemanları, reaktörde bir süre yandıktan sonr , kulla

nılmış yakıt içinde tabii uranyumun dönüşmesiyle plütonyum,
23 5 23 8

az miktarda U , fisyon arttıkları ve U*" İhtiva eder,

u238, Pu, U235 in yanmış akıt elemanından çıkarılması için

yakıt elemanları yeniden arıtma tesislerinde kimyasal işleme
23 8 23 5tabi tutulurlar. Elde edilen U , Pu e ü tekrar yakıt

elemanı fabrikasyonunda kullanılabilirler.

HffR Yakıt Çevrimi

LWR yakıt çevriminde old &u gibi san pasta 

elde edilir. Ağır su soğutmalı reaktörlerin zenginleştiril

miş yakıt istememeleri nedeniyle sarı pastadan doğrudan UO^ 

elde edilmesi işlemine geçilir. İkinci adım sonunda elde edi

len tJO2 yakıt fabrikasyonu tesislerine gönderilir. Burada 

tabletler haline getirilen U02 zirkonyum borulara doldurulur. 

Boruların yalat demetleri haline getirilmesiyle HWR yakıtı 

elde edilir. Beaktörde yanan, HWR yakıtı içinde plütonyum 

oluşur. Ancak plütonyumun yakıttan ayrıştırılması işlemi için 

çok fazla yakıtın kimyasal işlemlerden geçirilmesi gerektiğin

den henüz dünyada HWR yakıtını arıtan ekonomik yeniden işleme 

tesisleri kurulmamıştır. Reaktörden çıkartılan yakıt yeniden 

işleme tabi tutuluncaya kadar depolanır.



Uranyumun Madenden Çıkarılışı ve Sari Pastaya

Geçiş

Yukarıda anlatıldığı gibi Uranyum arama ve 

cevherin teknolojik değerlendirilme işlemleri MTA tarafın

dan yürütülmektedir. Şu ana kadar bulunan rezervler toplam 

4600 ton U-j08 ' ® ulaşmıştır.

Dünyada kurulmuş ve planlanan, cevherden Uran

yum an t ma işlemini yaparak san pasta imal eden tesislerin 

ömürleri 10 yıl olarak planlanmakta ve tesislerin kapasitesi 

10 yılda cevheri tüketecek şekilde sap lanın ktadır. Bunun 

için, ekonomik ticari tesis kapasitesi en az 100-200 ton 
U^Og/yıl olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de bulunan re ervleriıı kapasiteleri 

dünya standartlanyla karşılaş tın lac ak olursa, rezervlerin 

çok küçük olduğu görülür. Salihli-Köprübaşi depozitelerinin 

kesin miktarlannın bulunması için başlatılan çalışmaların 

1977 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır. 1978-1979 yıl
larında rezervin ke3in olarak saptanmasından sonra 300 ton/yıl 
kapasiteli ticari tesislerin kurulup kurulmamasına karar ve
rilebilir.

Olumlu sonuç alınması halinde 1978 yılında 
bavlıyarak yatakların ticari işletmeye alınabilmesi için 
gerekli fizibilite etüdlerinin yapılması, e’eman yetişti

rilmesi, tesislerin kurulması ve işletmeci kuruluş organizas

yonu gibi işlerin tamamlanması 1985 yılını bulacaktır.
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Böyle bir tesis, taşıma problemlerinin ortadan kaldırılması 

bakımından, sarı pasta arıtma tesisinin yanında veya ona 

bağlı olarak kurulabilir.

Zenginleştirilmiş Uranyum îçin U^Og- UFg

gevrimi

Halen dünyada Amerika, Kanada, İngiltere,

Fransa ve Rusya'da U^Og —*» UFg çevrim tesiieri vardır.

Bu ülkelerden yanlız Amerika ve İngiltere ticari ölçüde 

üretim yapabilecek tesislere sahiptir. UgOg—> UFg tesisleri 

ilk yatırımları oldukça fazla ve ancak büyük kapasitelerde 

ekonomik olabilen tesislerdir. Bu bakımdan diğer devletler 

UgOg-*-UFg çevrim işlemi için kendi ülkelerinde tesis kurmak 

yerine çevrim işlemini yukarıdaki ülkelere yaptırmayı ekonomik 

nedenlerle tercih etmektedirler.

Yukarıda belirtilen ülkelerde işletilmekte, 

kurulmakta ve planlanmış olan tesisler, bütün dünyada kurul

muş ve kurulacak hafif sulu reaktörlerin yakıtları için gerek

li UFg temin edecek kapasiteye sahiptirler. Esasen, ancak 

çok yüksek kapasitede ekonomik olabildiğinden, Türkiye de 

kurulacak nükleer santrallar hafif sulu tipte olurlarsa 

UgOg—>-UFg çevrim tesisinin kurulması ekonomik görünmemekte

dir. Diğer ülkeler gibi çevrim işlemini yurt dışında yaptır

mak en uygun yol olacaktır. Ancak belirli bir tüketim kapa

sitesine (3000 ton/Uyıl) erişildikten ve flor gazı üretimi 

sağlandıktan sonra UFg çevrim tesisleri kurulabilir.



Zenginleştirme İşlemi :

Zenginleştirme tesislerinin

- Çok fazla yatırım ve işletme harcamaları 

gerektirdiği,

- Çok hassas ve ileri teknoloji istemesi göz 

önünde bulundurulursa,

bu tesislerin Türkiye'de yakın bir gelecekte kurulması ihti

mali yoktur. Bununla beraber Avrupada'ki uygulamalara benzer 

bir şekilde uluslararası kuruluşlara katılmabilineceği gibi 

yeni bir kuruluşa da ortak olunabilir.

Yakın Fabrikasyonu :

Yakın performansı reaktör işletmelerine doğru

dan doğruya etki eden bir faktördür. Bu bakımdan yakıt 

imalatı hassas bir teknoloji ve tecrübe isteyen ve uzun bir 

deneme süresi gerektiren bir işlemdir.

Başlangıçta ilk birkaç yıllık yakıtın reak

törü yapacak firma tarafından temin edilmesi olağandır.Zira:

-Reaktörü yapan firma, reaktörün belirli bir 

sürede belirli bir enerji üretimine ulaşabilmesini ancak kendi 

yakıtının veya kabul ettiği bir firmanın yakıtının kullanıl

ması şartıyla garanti eder,



- Yakıt imal eden fabrikalar, bu günkü teknolo
jik durumlarına 1955 lerden beri sürdürdükleri çalışmaların 
sonunda erişmişlerdir; böyle olmakla beraber, zaman zaman 
bazı firmaların imal ettikleri yakıtlarda birçok aksaklıklar 
çıkmaktadır. Bu nedenle, ne derecede güvenilir olabileceği 
saptanmamış yakıtın reaktörde kullanılması reaktörün yakıt 
arızalanması dolayısıyla sık sık kapatılmasına veya düşük 
verimlerde çalıştırılmasına yol açar. Bu ise enerji üretimi
nin dar boğazlara girmesi demektir. Küçük kapasitedeki bir 
pilot tesis için :

- Fizibilite etüdieri
- Personel yetiştirilmesi
- Yer seçimi
- Finansman sağlanması bakımından yapılacak 

çalışmaların 1978 yılında başlaması uygun olacaktır. Tesis, 
ilk prototip yakıt elemanlarının fabrikasyonu, test ve reak
törde kullanılması dönemlerinin başarıyla geçilmesinden sonra 
gonişletilebilir. Ancak bundan sonra, reaktörlerin yakıt ge
reksinmesi yurt içinden karşılanabilir.

Tesis kapasitesi ve tipi, kurulacak reaktör
lerin tipleri belli olduktan sonra saptanabilir. Eğer ağır 
sulu reaktör sistemleri geçilirse, fabrikanın yılda önceleri 
100 ton/yıl ... ikinci reaktörün kurulmasından sonra 200 ton/"
yıl'ı kapasitede bir tesis olması bugünkü koşullarda, ekono- 
aik olabilir,
1/ 600 MWe•lik HWR sistemleri için gerekli yıllık yakıt mik

tarı 100 ton/yıl dır.



Kurulacak ilk reaktörlerin hafif sulu tipte 
olmaları kararlaştırılırsa;

(i) Tesisin UFg Ü02 çevrimini de yapabile
cek bir üniteye 3ahip olması gerekir.

(ii) Kurulacak asıl fabrikasyon tesisinin ka
pasitesi, yalnızca tek bir reaktörü, besleyecek şekilde olur
sa ekonomik olmayabilir (600 MWe lik LWR reaktörünün yıllık 
yakıt ihtiyacı 16-17 ton zenginleştirilmiş uranyumdur.) Bu 
bakımdan pilot tesisin üç veya dört LWB kurulduktan sonra 
tam kapasiteye çıkarılacak şekilde genişletilmesi ve etüd- 
lerin buna göre yapılması gereklidir.

Ağır ve hafif sulu reaktörler için yakıt 
imal eden fabrikasyon tesislerinin ortak özelliklerinden 
biri de yakıt zarfı imalinde kullanılacak zirkonyumdur. Bu 
meteryal için de 1978 cien sonra dünya piyasası etüd edilmeli 
ve kurulacak fabrikasyon tesisi için gerekli zirkonyum için 
anlaşmalar yapıİmalıdır.

Yakıt Fabrikasının ;

- Ambalajlama ve dikkatli taşıma gerekliliğini 
ortadan kaldırması,

- Taşınacak maddenin nükleer yakıt olması 
itibariyle gerekli emniyet kurallarının taşıma ücretlerini 
arttırabileceği



- ithaL edilecek yalat elemanlarının zarflan

dığı zirkonyum boruların ek taşıma işlemlerini ve harcamak

larını kaldırabilmek için reaktörün bulunduğu yerde kurulması 

uygun olur»

7*1.2 .3 .  Ekonomik Karşılaştırmalar s

1985 başında ticari işletmeye açılacak ilk 

nükleer enerji santralı için ön maliyet tahminleri yapıl

mıştır. Çeşitli kapasite ve ünitelerde kurulmakta olan ter

mik s an trallar m eldeki bilgilerine göre ekonomik karşılaş

tırmaları yapı Ijelş tır.

Nükleer Enerji Alt Komisyonu Raporunda ayrın

tılı olarak belirtildiği gibi; dört ayrı hesap yöntemine 

göref birim üretim maliyetlerinin karşılaştırılması; nükleer

santrallarm linyit san tr allarıyla karşılaştırılabilir bir

ekonomiye sahip olduğunu ve fuel-oil santrallarmdan kesin

lik! daha lüşuk - .i/atlarla enerji üretilebileceğini göster

mektedir .



7.2. GÜNEŞ ENERJİSİ :

7.2.1 Güneş Enerjisi ve Yararlanma Alanları

Tükenme niteliğine haiz konvansiyonel enerji kay
nakları yerine önerilen altennatif enerji kaynakları arasında 
güneş enerjisi, iletim, dağıtım gibi sorunlarının olmaması, 
çevre kirlenmesine olanak vermemesi nedenleriyle üstünlük ta
şımaktadır. Güneş enerjisinden yararlanma çalışmaları, 1973 
yılı sonunda Dünya Enerji krizinin başlamasından sonra daha 
da hızlanmıştır. Bazı gelişmiş ülkeler 2000 yıllarının başın
da, tüm enerji tüketimlerinin dörtte birini güneş enerjisiyle 
karşılamayı hedef alan planlar üzerinde çalışmaktadırlar. 2050 
yıllarında dünya enerji tüketiminin en az # 10 veya % 15'nin 
güneşten karşılanacağını gösteren bilimsel tahminlerede rast
lamak mümkündür.

Güneş enerjisi konusunda halen Dünyada iki büyük 
uluslararası örgüt çalışmalarını sürdürmektedir.

- Amerika'daki "International Solar Energy Society" 
(ISES) (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu)

- Akdeniz ülkelerini içine alan ve Türkiye'nin de 
üye olduğu "Coop&ration Möditerran^enne Pour 
Energie Solaire- COMPLES" (Uluslararası Akdeniz 
Güneş Enerjisi İşbirliği Teşkilatı)



Dünyadaki güneş enerjisi kullanım alanları toplu . olarak 

şöylece özletlenebilir ;

(i) Isıtma ve soğutmada (sıcak su temini, ısıtma için 

buhar veya sıcak hava üretimi, yapı ısıtması, klime soğuk havada - 

poların çalıştırılması vs.)

( i i )  A c ı  ve tuzlu suların tatlılaştırılması, (distilas- 

yon), deniz suyundan mineral elde olunması.

( i i i )  özel su pompalarının güneş enerjisi ile çalıştırıl

ması .

( i v )  Küçük güçlerde (radyo, televizyon-haberleşme gibi) 

elektrik gereksinmesinin güneş enerjisinden karşılanması (foto- 

voltaik çevirimi güneş pilleri)

(v) Güneşli termek elektrik santralları.

( v i )  Güneş enerjisi kullanarak sudan hidrojen üretimi.

( v i i )  Kimyasal ve biyolojik işlemlerde güneş enerjinin 

kontrollü olarak kullanılmasıyla yapay yakıt üretimi.

1950'lerden bu yana yapılan çalışmalar sonucunda güneşli 

su ısıtıcıları piyasaya çıkarılmış, güneşle ısınan ilk deneme 

evleri inşa edilmiştir. Uzay çalışmaları güneş ışığından yarar

lanarak elektrik üreten fotosel hücrelerin (güneş pilleri) ge

liştirilmesini sağlamıştır. Yapay pejkleriie başlayan bu uygu
lama daha sonraları yeryüzünde de uygulanma alanı bulmuştur.



Çeşitli ülkeler güneş enerjisinden yararlanma konusunda 
ciddi adımlar atmışlardır. Avustralyada fabrikalarda, oteller
de ve daha çok evlerde sıcak su gereksinmesinin karşılanması 
için güneş enerjisinden yararlanan üniteler geliştirilmiştir. 
Hükümet politikası olarak gelecek yıllarda tüm resmi binala
rın ve hastanelerin sıcak su ve ısıtma gereksinmelerinin gü
neş enerjisi ile karşılanması kabul edilmiştir. Ayrıca kırsal 
konutlarda güneşli su ısıtıcılarının kullanılması zorunlu tu
tulmuştur.

Kanada1 da ise güneş enerjisi, tüm enerji politikası için
de alternatif bir kaynak olarak yer almıştır. Araştırmalar 
sürdürülmektedir. $ 60 sıcak su ve $ 50 ısıtma gereksinmesini 
karşılayan bir güneş evi dört yıldar başarı ile çalışmaktadır. 
Ayrıca 3 tane güneş evi demonstrasyon projesi ve 2 tane hava 
ile ısıtılacak ev proje çalışmaları yürütülmektedir. Kanadada 
güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda da uzun vadeli 
bir plan hazırlanmıştır.

Hindistanda da güneş enerjisi konusundaki çalışmaları 
y: nJondirmek amacıyla resmi bir organizasyon kurulmuştur. Kır- 
u i kesimler, köyler ve ufak şehirler ve endüstriyel bölgeler 

k üzere ülke 1e üc ayrı kesimde ele alınması planlanan ki
vi uzun vade.ı . ,hJ vşraalar değişik termal uygulamaları kap

samaktadır.

Güneş Afrjl <,d .'üneşli su ısıtıcıları ve pişirme cihaz
ları oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Elektrik üretimi uzun 
vadade düşünülmektedir.



Japonyada ise, güneş enerjisi konusunda bir "Milli Çalış
ma Programı" geliştirilmiş ve 1974 yılında uygulamaya konul
muştur, Program sıcak su sağlanması binaların ısıtılması ve 
soğutulması, foto-voltaik çevrim ve solar, termik çevrim konu
landa çeşitli araştırmaları kapsamaktadır. Güneşli su ısıtı
cıları teknolojisi çok gelişmiştir ve 1950 lerden beri köyler
de dahil olmak üzere yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir 
termal güneş evi projesi tamamlanmış olup, konutların, apart
manların ve büyük ticari binaların ısıtılması konusuna 1976 
yılında hız verilmiştir. Elektrik enerjisi üretimi konusunda 
10 KW gücünde bir solar-termik ünitesi protatip olarak geliş
tirilmiştir. 1980 lerden önce 100 MW gücünde bir güneş santra
lı kurülması ve ayrıca foto-voltaik sistemlerde yüzde 50 ye 
varan maliyet düşürülmesi hedef alınmıştır.

İsrallde güneşli su ısıtıcıları kullanımı çok yaygındır. 
Toplam yakıt tüketimi içerisinde halihazırda elektrik enerji
sinden tasarruf oranı # 1.2 civarındadır. İsrailde yapılan
su ısıtıcıları halen ihraç da edilmektedir. İsrail, kişi ba-

2şına düşen 0.15 m kollektör yüzeyi ile bu alanda dünyanın en 
ünde gelen ülkesidir. Bir güneş evi dizayn aşamasında olup 
güneşli kurutucular, güneşle pişirme ve seraların ısıtılması 
konularında çalışmalar sürdürülmektedir. Güneş pompaları ima
latı ise ticari aşamaya ulaşmıştır. Elektrik üretimine iliş
kin olarak foto-çevrim (güneş pikleri) konusunda bilimsel ça
lışmalar ilerlemektedir.
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İngiltere1 de güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar 1950' 
lerden beri sürdürülmektedir. Güneşli su ısıtıcıları evlerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 20 yıl önce inşa edilmiş olan 
güneş evleri başarı ile çalışmaktadır. Foto-voltaik çevrim 
konusunda çeşitli endüstri grupları yıllardır çalışmakta olup 
uygulamalı çalışmalarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 1961 
yılından beri bazı deniz fenerlerinde güneşli piller kullanıl
maktadır.

Fransa'da güneşli su ısıtıcılar ve ısı iepolayıcılar ol
dukça yaygın bulunmaktadır. Güneş pompaları imal edilmekte ve 
ihraç edilmektedir. Yüksek sıcaklık uygulamaları amacıyla in
şa edilen güneş fırınında çalışmalar devam etmektedir.

Batı Alman.yada güneşli su ısıtıcıları imal edilmekte olup 
sıcak su gereksinmesinin $ 50 oranında sağlayacak olan su ısıt
ma sistemleri ürerinde çalışılmaktadır. Güneş enerjisinin çe
şitli uygulama alanlarındaki yararlanma çalışmaları sürdürül
mektedir. (ısıtma, soğutma, havalandırma, güneşli pompalar, 
foto-voltaik çevrimler vs.) Ayrıca 10 KW gücünde prototip bir 
güneş generatorü yapımı tamamlanmak üzeredir,

Amerika Birleşik Devletlerinde güneş enerjisinden yarar
lanma çalışmaları yirminci yüzyılın ilk yıllarında başlamış
tır. Güneşli su ısıtıcılar 1950 lerden beri yaygın bir şekil
de kullanılmaktadır. Bugün her alanda gelişmiş bir güneş ener
jisi teknolojisi mevcut olup ABD, gerek uygulamalı çalışmalar 
gerekse bilimsel araştırmalar yönünden dünyanın en önde gelen 
ülkesi durumundadır. Amerikada ERDA liderliğinde bir Milli

1/ ERDA : Enerji Araştırma Geliştirme Ajansı
(Eski Atom Enerjisi Komisyonu Araştırma Bölümü)



Güneş Enerjisi Programı geliştirilmiştir. Programın ana amacı 
milli enerji gereksinmesinin önemli ölçüde güneş enerjisinden 
karşılanabilmesi için ekonomik ve rekabet edici sistemlerin 
geliştirilmesi ve bir an önce uygulama alanına konulmasıdır. 
Güneş enerjisi "araştırma-geliştirme" ve damonstrasyon proje
leri için 1976 yılı bütçesine 100 Milyon dolar konmuştur. Top
lam enerji gereksinmesinin 1985 lerde $ 1, 7000 yılında 'a 7 ve 
2020 yılında $ 25 inin güneş enerjisinden elde edilecek enerji 
üretimi ile karşılanması hedef alınmıştır. Halen $ 75 soğutma 
ve $ 100 ısıtma ve domestik sıcak su gereksinmesine karşıla
yan çok sayıda güneş evi işler haldedir. Deneysel ve analitik 
araştırmalar güneş enerjisi ile sıcak su temini ve binaların 
ısıtılmasının pek yakında ülkenin birçok yöresinde elektrik 
enerjisi ile rekabet edici hale geleceğini göstermektedir. 
Bugün, binaların solar ısıtma ve soğutma teknolojisi incelen
diğinde 2000 yıllarında toplam elektrik enerjisi gereksinme
sinin i» 2 sinin ve ısıtma/soğutma gereksinmesinin ise # 10'u- 
nun güneşten karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Tarımsal uygu
lamalar ve endüstriyel ısı projesi oldukça yaygın bulunmakta
dır. Endüstriyel enerji gereksinmesinin 1985 yılında 1, 2000 
yılında ise $ 10 oranında güneş enerjisinden karşılanacağı 
planlanmaktadır. Solar termik elektrik üretimi konusunda amaç 
elektrik üretimi yanında, artık ışıdan sıcak su ve buhar üre
tilmesini sağlayacak güç santralların geliştirilmesidir. 1 MW 
gücünde bir ünitenin kurulmasını 1976 yılında başlanacaktır.
5 MW gücünde diğer bir ünitenin dizayn çalışmaları bitmiş olup 
test çalışmaları 1977 yılında bitecektir. 10 117/ gücünde bir 
ünitenin 1980 yılında, 100 M'.V gücünde bir demonstrasyon üni
tesinin ise 1985 yılında kurulması planlanmaktadır.



Öte yandan komşu ülkelerde güneş enerjisine ilişkin ça
lışmalar sürdürülmektedir. Suriye'de güneş enerjisine ilişkin 
hazırlanmış olan programın gerçekleştirilmesi için bir Araş
tırma Merkezi kurulmuştur. Üzerinde çalışılan belli başlı 
projeler; modular distilasyon, su ısıtıcılar tarımsal amaçlı 
uygulamalar, binaların ısıtılması-soğutulması vs. İran1da 
bilimsel güneş enerjisi çalışmaları termal uygulamaları kap
samaktadır. (Sıcak su elde edilmesi, binaların ısıtılması, 
meyve ve sebzelerin kurutulması vs.) Dört adet güneş evi ya
pılması planlanmıştır. Ayrıca bilimsel araştırmalar sürdürül
mektedir. Yunanistan1da ise solar distilasyon (deniz suyundan 
tatlı su elde edilmesi) çalışmaları geniş ölçüde devam etmek
tedir. Ege denizindeki adalarda yedi adet ünite işler halde
dir. Ayrıca bir güneş enerjisi araştırma merkezi bulunmakta
dır. Önemli projeler arasında su ısıtıcıları, binaların mer
kezi olarak ısıtılması, klima cihazları gelmektedir. Sovyetler 
Birliğinde güneş teknolojisi oldukça gelişmiş durumdadır. Gü
neş soğutucuları, solar distilasyon, güneş pilleri önemli ge
lişmeler göstermiştir. Bulgaristan1da güneş enerjisinden elek
trik üretimi konusunda bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir. 
Ayrıca güneşli su ısıtılcıları ile ilgili uygulamalar vardır. 
Kıbrısta1da güneşli su ısıtıcılar yaygınlaşmıştır. Evlerin 
üçte ikisinde sıcak su gereksinmesi bu yolla karşılanmaktadır.

TÜRKİYEDE, güneş enerjisi konusunda ilk çalışmalar 1960 
yıllarında başlamıştır. Çalışmalar çeşitli Üniversitelerce ve 
Araştınna Kurumlarmca sürdürülmektedir. Ayrıca bu konuda bu 
güne kadar çeşitli sempozyumlar kongreler düzenlenmiştir. 1973 
yılında Türkiyenin de üyesi bulunduğu COMPLES ve UNESCO’nun 
işbirliğiyle Paris'te "Güneş Enerjisi İnsanlık Hizmetinde" 
adlı enternasyonal bir büyük kongreyi takiben; Türkiye'deki



güneş enerjisi çalışmalarını koordine etmek ve yönlendirmek 
amacıyla yetkili bir organ olarak çeşitli Bakanlık temsilcile
rinin de katılmasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bün
yesinde bir "Güneş Enerjisi Koordinasyon Kurulu" kurulmuş olup 
çalışmalarını halen sürdürmektedir. 1964 yılında İstanbul'da 
bir firma tarafından ilk güneşli su ısıtıcılar (düzlem kollek- 
törlü) imal edilmeye başlanmış ve buna 1975 yılında Ankara, 
İstanbul ve Mersin'de olmak üzere güneşli su ısıtıcılar imal 
eden başka firmalar eklenmiştir.

7.2.2 Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bölgelere
Göre Dağlımı :

Dünyanın güneş radyasyon intensitesi en bol ve gü
neşleme müddetinin en uzun olduğu bölgesi kuzey ve güneş en
lemleri arasında kalan kuşağıdır. 36-42° kuzey enlemleri ara
sında bulunan Türkiye Coğrafi konumu açısından güneş enerjisin
den yararlanmaya elverişlidir. Türkiye'nin bütün yüzeyine yılda 
isabet eden güneş enerjisi miktarı, diğer bir deyişle güneş 
enerjisi potansiyeli 1,2 x 1011 ton taşkömürüne eşdeğerdir.

Türkiyenin Güneş Enerjisi Potansiyeli :

1955-1967 yılları meterolojik kayıtları istatistiksel 
yöntemlerle değerlendirilerek, Türkiye'nin aylara göre ortala
ma güneşleme müddeti Çizelge : 76'daki gibi saptanmıştır.



Çizelge : 76- Aylara Göre Ortalama Güneşlenme Müddeti

Aylar
Mutfak Güneşleme 
Müddeti (Saat)

Bağıl Güneşlenme 
Müddeti ( ’fc)

Ocak 109,0 4,2
Şubat 111,5 4,3
Mart 154,5 5,9
Nisan 198,6 7 , 6
Mayıs 263,8 10,1
Haziran 321,1 12,3
Temmuz 361,8 13,9
Ağustos 351,4 13,5
Eylül 271,4 10,4
Ekim 217,7 8,3
Kasım 149,9 5,3
Aralık 97,8 3,7

TOPLAM 2608,8 100,0

Türkiye coğrafi bölgeler yönünden ele alındığında Güneş

Doğu Anadolu bölgesinin güneşleme bakımından en yüksek değere

sahip olduğu görülmektedir. Bölgelere ait 

Çizelge : 77'de verilmiştir.

güneşleme müddetleri

Çizelge : 77- Bölgelere Göre Güneşleme Müddetleri

Bölgeler Yıllık
Temmuz 
(Saat) Aralık

Güney D. Anadolu 3 0 1 5 , 8 4 0 7 , 2 1 2 6 , 1
Akdeniz 2 9 2 3 , 2 3 6 0 , 4 1 3 0 , 9
Ege 2 7 2 6 , 1 3 7 1 , 3 9 6 , 4
I ç  Anadolu 2 7 1 1 , 5 3 8 1 , 3 9 7 , 6
Doğu Anodulu 2 6 9 2 , 5 3 7 2 , 5 1 0 5 , 2
Marmara 2 5 2 5 , 7 3 5 1 , 3 8 b  , 6
Karadeniz 1 9 6 5 , 9 2 7 2 , 5 8 2 , 4



1967 sonuna kadar yapılan aktinograf ölçmelerine ait so
nuçların değerlendirilmesi ile aylara göre Türkiye'nin ortala
ma radyasyon intensitesi Çizelge : 78'deki gibi bulunmuştur.

Çizelge : 78- Türkiye'nin Güneş Radyasyonu İntensitesi

Aylar
Radyasyon İntensitesi 

Ly/gün
Ocak 150.01
Şubat 189.01
Mart 265.30
Nisan 358.93
Mayıs 428.57
Haziran 485.23
Temmuz 503.13
Ağustos 457.16
Eylül 375.26
Ekim 269.09
Kasım 179.06
Aralık 132.04

Ortalama 316,07 ly/gün
2Not : 1 ly= 1 kal/cm

7.2.3 Türkiye'de Güneş Enerjisinden Yararlanabilecek 
Alanlar :

Ülke koşullarında, teknolojik ve ekonomik olanaklar 
ölçüsünde, alternatif kaynak olarak önemi de gözönüne alınarak 
güneş enerjisinin kullanılabileceği yerler, öncelik sırasına 
göre; kısa, orta ve uzun süreli olarak aşağıdaki gibi sıra
lanabilir.



Kısa ve orta sürede ;

1. Su ısıtıcıları
2. Hava ısıtıcıları (Tarımsal, endüstriyel)
3. Seracılık
4. Pişirme ve konservecilik
5. Binaların ısıtılması
6. Distilasyon
7. Pompaj

4

8. Sabit tesisde mekanik enerji temini
9. Güneşli soğutucular; klima üniteleri 
10. Güneş pilleri

Uzun Sürede ;

1. Güneş fırınları
2. Büyük termik güç üretimi
3. Foto+Kimyasal ve foto-biyolojik çevrimler
4. Termo-Kimyasal işleme, sudan hidrojen ve metan üretimi

Kısa orta ve uzun sürede olmak üzere öncelik sırası belir
lenmiş olan bu kullanım yerleri üzerinde açıklık getirmek ama
cıyla şu özetleme yapılabilir.

( i) Su Isıtıcıları :

Güneşli su ısıtıcıları kentlerde, köy ve çiftlik
lerde, turistik tesislerde, fabrikalarda, endüstriyel uygula
malarda, hastanelerde vb. yerlerde kullanılabilir. Ülkede bu 
alanda yerli teknoloji doğmuştur ve gelişmektedir. Harhangi 
bir (know how) sorunu yoktur. Yerli olarak yapılan ısıtıcıla
rın piyasaya sürülüp yaygınlaştırılmasında kamu sektörü ve 
özel sektörün birlikte görev yapmaları gerekmektedir.



(ii) Hava Isıtıcıları :

Kısa sürede, hava ısıtıcı kollektörlerin tarımsal 
ve endüstriyel kurutmada ve yardımcı ısıtmada kullanılması 
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunların yapımı sorunla
rı ve yaygmlaştırılmalarıyla ilgili sorunlar, güneşli su ısı
tıcılarının sorunlarına benzemektedir.

(iii) Seracılık :

Sera tarımında üretilen enerjinin yarısından çoğu, 
ısıtma ihtiyacının karşılanmasına gitmektedir. Özellikle Akde
niz sahil şeridinde yoğunlaşan seracılık tarımında ve Bge şe
ridinde yapılan sera uygulamalarında bitkiler için ısısal çev
re koşulunun sağlanması ve kritik anlarda dondan korunma önem
li oranda ısıtmaya gerektirmektedir. Seracılığın yoğun olduğu 
yöreler de, güneşe göre yönlendirilmiş ve güneşli ısıtma ekip
manlarıyla donatılmış seralarda ısıtma sorununun çözümü olduk
ça kolaylaşmaktadır. Seracılık yapan çiftçinin yakacak talebi 
de ortaran kalkmış olmaktadır. Bu tür ısıtılan seraların yay
gınlaştırılması, güneşli ısıtma yönteminin tanıtılmasını ve 
sera çiftçisine kredi verilirken bu tür ısıtmaya özendirici 
önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

(iv) Pişirme ve Konservecilik :

Konservecilik gibi çeşitli pişirme işlemlerini ge
rektiren iş yerlerinde mandıra tesislerinde proje üzerine kredi 
verilirken, enerji ihtiyacının karşılanmasında güneş enerjisinin 
bir değerlendirme kriteri olarak ele alınması sağlanmalıdır.



(v) binaların Isıtılması__

Kullanılan ısıtma sistemlerinin güneş enerjisiyle 
desteklenmesi yoluyla enerji tasarrufunun sağlanması, binala
rın yerleşim yeri planlarının güneş enerjisinden yararlanmayı 
maksimum düzeyde tutacak şekilde yapılması, bütünüyle güneşle 
ısının özel güneş evleri ve güneş toplu konutlarının inşaası 
işin girşimlerde bulunulması, bazı resmi binaların yapımında 
örnekler oluşturabilmek işin güneşle ısıtmaya gidilmesi güneş
li, yapı ısıtma projelerinin desteklenerek uygulamaya sokulma
sı yararlı görülmekterir.

Ülkede, güneşle ısınan yapıları gerçekleştirebile
cek yerli mimarı ve mühendislik gücü ve yerli teknolojik olanak
lar mevcut tur.

(vi) Distilasyon :

Güneş enerjisiyle acı ve tuzlu suların distilasyonu 
için pil t tesisler kurulması, içecek sudan yoksun yerlerde, 
bu yöntemle içecek su sağlanması, içme suyu sağlanması politi
kası içerisine, güneşli distilasyonun da sokulması, ayrıca, 
deniz suyu distilasyonu ile mineral tuzları ve magnezyum gibi 
maddelerin ürütimine gidilmesi yararlı görülmektedir.

(vi i) Pompaj (Güneşli Su Pompaları) :

Güneşli su pompajından yararlanmak için ön çalışma
lara girişilmeli, ülke koşullarına uygun, termodinamik işlemle 
mekanik enerji veren güneş motorları ve buna akuple derin kuyu 
pompalarının geliştirilmesi, bu konuda kamu öncülüğünde çalış
maların yoğunlaştırılması, gerekirse, teknolojisi gelişmiş ya
bancı ülkelerle bu amaçla bilimsel ve mühendislik işbirliğine 
girişilmesi sağlanabilir.



(viii) Güneşli Soğutucular, Klima Üniteleri :

Çeşitli kapasitelerde güneşli soğutucuların ve kli- 
matizasyon tekniğinin geliştirilmesi için küçük soğutucuların 
yanısıra, özellikle büyük soğutma depolarında absorpsiyonlu 
soğutma prensibine dayanan güneşli soğutucuların kullanılması 
uygun görülmektedir.

(xi) Güneş Pilleri (Fotovolta.jik Celi)

Güneş ışığının elektrik enerjisine direkt olarak 
çeviren bu pillerin yapısı, semikondüktörlerden oluşmakta olup, 
esasen transistora benzer yapıdadırlar. Küçük güçlü aydınlatma 
araçlarında, haberleşme araçlarında, sinyal veya işaret lamba
ları gibi yerlerde, radyo ve televizyon alıcılarında elektrik 
üreticisi olarak kullanılabilirler. Traneietör endüstrisiyle t
birlikte bu Endüstrinin de oluşturularak maliyeti düşük pille
rin yapımı üzerinde durulmalıdır.

Öte yandan uzun dönemde, özellikle metalürji endüst
risinde maden ergitme gibi işlemlerde kullanılacak büyük güçlü 
yüksek sıcaklık veren güneş fırınlarının yapılması ve fosil ya
kıtlarla çalışan termik santrallarda yakıttan tşsarrtof sşjğlayııcak 
şekilde, termodinamik devrelerine yardımcı ısı kaynağı olarak 
güneş enerjisinden yararlanılması mümkündür.

Güneş enerjisinin fotokimyasal ve f^tobiyolojik 
çevrimlerle kullanılması konuları üzerinde de ilgili enstitü
lerde çalışmalara başlanması ve uzun dönemde bu tür kullanımın

x

da gerçekleştirilmesi, sudan hidrolojen üretiminde termokimya- 
sal çevrimle güneş enerjisinin kullanılması üzerinde denemelere 
girişilmesi, böylelikle hidrojen yakıtı üretimi ve metan gibi 
diğer yakıtların yapımı konusuna el atılması gerekmektedir.
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7.2.4 Güneş Enerjisinin Alternatif Kaynak Olarak Önemi :

Güneş enerjisini kullanmaya başlamak ve uygulamala
rı yaygınlaştırmak ülkeye aşağıdaki yararları sağlayacaktır.

(i) Isıtma ve güç üretimi amaçlarıyla kullanılan, fuel- 
oil talebinde önemli düşmeler görülebilir.

(ii) Bina ısıtması için kullanılan kömür talebindeki ar
tış azalabilir.

(iii) Odun ve tezek gibi ekonomik olmayan yakıtların ya
kılması büyük ölçüde önl nerek büyük ekonomik kazançlar sağla
nabilir.

(iv) Bugün için kentsel yörelere oranla, kırsal yöreler
de büyük enerji açığı vardır. Güneş Enerjisinin kontrollü kulla
nımının bu açığı kapamada önemli katkısı olabilir.

(v) Bir kısım endüstriyel enerji k ebinin güneşten kar
şılanmasıyla, petrol ürünlerinden ve elektrik enerjisinden ta
sarruf sağlanabilir.

Özetle güneş enerjisi; dışardan ithal edilen ham 
petrole, üretimi yeterli düzeye çıkarılmamış olan kömüre, kul
lanılmaması gereken odun ve tezeğe karşı tükenmez bir alterna
tif kaynak olacaktır.



7.2.5 Glineg Kaynaklı Üretim Tahminleri :

Türkiye için güneş enerjisi üretim tahminleri, veri 
eksikliği ve bu konudaki çalışmaların yeterli düzeyde olmaması 
nedeniyle bir başka ülke programı gözönünde bulundurularak ben
zetme yoluyla yapılmaya çalışılmıştır. Hesaplar tamamen matema
tikseldir ve ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılık gözö
nünde bulundurulmamıştır. Tahminlerde A.B.D. modeli kullanıl
mış, ancak aynen alınmayarak Türkiye'ye uyum sağlamak amacıyla 
bir oranlamaya gidilmiştir. Çalışma sonucunda bulunan güneş 
kaynaklı enerji üretim tahminleri çizelge 79'da verilmiştir. 
Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik elde edilmesinin ancak 
1990 yıllarında mümkün olabileceği varsayımı benimsenmiş ve 
üretim hızı A.B.D. modeliyle aynı alınmıştır.

ÇİZELGE : 79- Güneş Kaynaklı Enerji Üretim Tahminleri

Yıllar

Isı
Uygula
maları
103 TET

Elektrik 
Uygula
maları 
103 TET

Güneş 
Enerjisi 
Üretimi 
103 TET

Genel 1/
Enerji 
Tüketimi 
103 TET

Güneş 
Enerjisi 
Katkı Yüzdesi

(*)
1977 10,00 - 10,00 54.428,00 0,018
1978 20,00 - 20,00 59.599,00 0,034
1979 30,00 - 30,00 65.261,00 0,046
1980 45,00 - 45,00 71.461,00 0,063
1981 52,50 - 52,50 78.250,00 0,0671982 62,50 - 62,50 85.684,00 0,073
1983 75,00 - 75,00 93.824,00 0,079
1984 85,00 - 85,00 102.737,00 0,083
1985 93,60 - 93,60 112.497,00 0,0831986 182,52 - 182,52 123.184,00 0,148
1987 271,44 - 271,44 134.886,00 0,201
1988 360,36 Küçük 360,36 145.500,00 0,248
1989 449,30 M 449,30 156.200,00 0,288
1990 538,20 32,70 570,90 171.400,00 0,333
1991 627,12 187,76 814,88 190.500,00 0,428
1992 716,04 341,64 1.057,68 220.000,00 0,481
1/ Eski tahmin değerleri



Güneş enerjisinin ısı olarak binalarda, tarımda ve endüst
ride kullanılma miktar ve yüzdeleri ise Çizelge : 80'de veril
miştir.

ÇİZELGE : 80- Güneş EnerjiBi Uygulamasının Sektörel Dağılım 
Tahminleri

Bina Isıtması Tarımsal Uygulama Uygulama 1̂ 
Yıllar 103 TET (#) 103 TET (#) 103 TET (#)
1977 8,50 85 0,80 8 0,70 71978 17,00 84 1,60 9 1,40 7
1979 25,50 82 2,40 10 2,10 81980 36,45 81 4,95 11 3,60
1981 42,00 80 6,30 12 4,2 81982 49,38 79 8,13 13 4,99 8
1983 57,75 77 10,50 14 6,75 91984 64,60 76 12,33 14 8,07 91985 70,20 75 14,40 15 9,36 10
1986 129,60 71 32,85 18 20,07 11
1987 187,29 69 48,86 18 35,29 131988 245,04 68 68,47 19 46,85 131989 305,52 68 85,37 19 58,41 131990 363,29 68, ■ 102,26 19 72,65 131991 423,31 68, > 122,29 19 81,52 131992 479,75 67 143,21 20 93,08 13

7.2.6 Güneş Enerjisi Maliyetleri :

Çeşitli yabancı ülkelerde güneş enerjisi ile su ısıt
ma maliyeti için yapılan hesaplar birim enerji fiyatının 6-49,0 
krş/kvdı arasında değiştiğini göstermektedir.

Güneşli su ısıtıcılarının ekonomik olup olmadıkları
nı onlamak için diğer enerji birim fiatlarını incelemekte yarar 
vardır. Elektrikli ısıtıcılardaki fiat 25-66 krş/kwhf gazla ça
lışanlarda ise 10 krş/kwh olmaktadır. Bu rakamları karşılaştı
rabilmek için şu soruyu sormak lazımdır. "Şayet eldeki



konvansiyonel su ısıtıcı, güneşli ısıtıcıyla değiştirilirse 
yatırı» fiatını karşılaması için kaç yıl lazımdır ?" Bu soru
ya verilen ortalama cevap ise elektrikli için 8 yıl, gazlı 
için 7 yıl olmaktadır.

Türkiye'de imal edilen bir güneşli su ısıtıcısı üzerinde 
yapılan maliyet hesabında ise enerji birim fiatı 52 krş/kvdı 
olarak hesaplanmıştır. Bu hesapta kapasitesi 150 litre olan,
3 metrekarelik, 15 yıl ortalama ömürlü ve suyu ortalama 40°C 
üzerinde veren 9200 TL. satış fiyatlı bir güneşli su ısıtıcısı 
örnek alınmıştır.

Güneş enerjisi ile ev ısıtma maliyetleri konusunda bazı 
yabancı ülkeler için yapılan hesaplar şu sonuçları vermiştir.

Çeşitli araştırmalarda evlerin enerji gereksinmelerinin 
yüzde 30-95 inin karşılanabildiği görülmüştür. Bu miktar sene
lik 825-2500 TL. arasında net yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 
Maliyet hesapları sırasında 20 yıl esasına göre yüzde 5 amor
tisman, yüzde 6 faiz, yüzde 2 bakım, vergi, sigorta v.b. oran
ları kullanılmıştır. Senelik kazancın yüzde 10'u kadar yatırım 
yapılabileceği hesaba katılırsa senelik kazanç için 2500 TL.' 
lık ilave yatırım yapılabilir. Halihazırda bu yatırım miktar
ları bu değerlerin oldukça üzerindedir, fakat yakın gelecekte 
bunların altına düşebileceği talimin edilmektedir.

2140 m lik bir deneme evinde elde edilen ayrıntılı maliyet
2hesabı şöyledir, 72 m’ lik kollektör alanı için 81 250 TL. ve 

güneşli tesisin diğer kısımları için 18.000 TL.'lık harcama ya
pılmıştır. Böylelikle tesisin toplam yatırım maliyeti 99 5Ö0 TL



olmuştur. Evdeki konvansiyonel tesis maliyeti ise 70 000 Ti.' 

dır. ilave sistem konvansiyonel sistemin İ<- 142' si kadar tut

muştur. Sonuç olarak ısıtma tesisine yapılacak harcamanın 2-2 

kat arttırılmasıyİa sistemi güneşli duruma sokmak mümkündür. 

Tesisin amortisman süresi içinde bu artış karşılanabiliyorsa, 

tesis ekonomik sınırlar içerisine girer. Petrol ve elektrikle 

yapılan ısıtmalar için bu sınırın altına inilmiştir. Fakat kö

mürle ve doğal gazla yapılan ısıtmadan daha pahalı olmaktadır.

Türkiye'deki kırsal alanlar için düşünülen projeler ise, 

Fransa'da denenmiş ve güneye bakan duvarların ısıtılması saye

sinde toplam ısı gereksiminin 2/3'si ve 3/4'ii güneşten karşı

lanmıştır. Güneye bakan duvarların güneş enerjini toplaya!ile-
2

cek hale getirilmesi için gerekli harcama 670 T;./iîT civarında

dır. Yüzde 12'lik amortisman oranına göre beher metrekareye 

düşen yıllık maliyet 80 Tl. kadardır. 500-600 kw elde edebilen 

bir duvarın enerji fiyatı 17 kr/kw olmaktadır. Bu değer elekti- 

rikle ısıtmadan 2-3 kere daha ucuzdur.

Güneş enerjisinden termik yöntemle elektrik elde edilişi 

konusunda yabancı ülkeler için bir maliyet hesabı yapılmıştır. 

Böyle bir hesap henüz Türkiye için yapılamamaktadır. Ancak 

ileride Türkiyedede güneş enerjisinin elektrik üretiminde kul

lanılması söz konusu olduğundan, bir fikir vermesi araacıyle 

bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Termik yöntemle elektrik elde edilmesini iki ayrı bölümde 

ele almak yararlı olacaktır. Bunlardan birincisi kilovvatt, di

ğeri megavvatt mertebesindeki üretimlerdir. Bu iki ayrı boyut

taki üretim gözönüne alınacak olursa, aralarında büyük



farklılıklar olduğu görülür. M'.V mertebesindeki üretiminde, bi
linen elektrik dağıtım zorlukları meydana çıkar. MW üniteleri 
çok geniş kollektör alanları gerektirmektedir, ve gelişmiş tek
nolojiye gerek duymaktadır. Zaten gelişmiş ülkeler elektriği 
ucuza mal ettiklerinden bu ekonomik değildir. Gelişmemiş ülke
lerde ise teknolojik zorluklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ener
ji depolama problemleri oldukça güçtür. Halbuki;KW mertebesin
deki ünitelerdebu tip sorunlar söz konusu değildir. MW ünite
lerini ancak konvansiyonel termik santrallarma ilave olarak 
düşünmek doğru olur. Örneğin 100 MVV’lık bir güneş termik sant
ralı için kuruluş gideri 12.500-33 .000 TL./kw düzeyindedir.
Yakıt fiatlarının devamlı artması, ek güneş enerjisi takviyesi
ni elverişlilik sınırları içine sokmaktadır. 500 D£.V'lık kulla
nılabilir güneş enerjisi kapasitesi olan bir güneş/fosil yakıt 
termik santralı için yakıt fiatlarına bağlı olarak 660-825x10^ 
TL.'lık bir ek yatırımın ekonomik olabileceği anlaşılmıştır.

KW düzeyindeki üretimlerde ise, ısı makinalarmın düşük 
verimle çalışması bir dezavantaj olduğu için, daha yüksek yatı
rım yapılması gerekir. (33.000-115.500 TL./Kw.) Buna rağmen 
fiat/KW. düşüktür. Bu boyuttaki ünitelerde elektrik fiatı 
82,5-231 k.rş/kwh'dır.

Örneğin 150-200°C da İ» 15-20 verimle çalışan türbinlerle,
İo 40 verimle çalışan ve fiyatı 330 TL./m olan parabolik kollek- 
törler kullanılan bir ünitede elektrik 82,5 krş/kvvh' e elde edil
mektedir. (l 6 faiz ve 6 yılLık amortisman kullanılmıştır. (15 
yılLık amortisman kullanıldığında fiyat 33 kş/kwh olmaktadır.)

izole bölgelerde, güneşle çalışan ufak ünitelerin oldukça 
ekonomik olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.



Güneş enerjisinden direkt yöntemle elektrik elde ediliş 
maliyeti;

Piller ortalama İ° 13 verimle çalışan, güneş enerjisini' 
doğrudan doğruya elektriğe çeviren aygıtlardır. Bu pillerden 
elde edilen elektriğin maliyeti normal elektrik maliyetinin 
100 misli kadardır. Fakat bu maliyet devamlı düşmektedir. 1960 
senesinde fiyatları 250-500 dolar/w olan piller 1976 senesinde 
2-70 dolar/w düzeyine düşmüştür.

KW mertebesindeki elektrik gereksinmelerini karşılamak için 
levha haline getirilmiş silikon piller kullanılmaktadır. Böyle 
durumlarda maliyet 0.25-1010 dolar/w düzeyinde olmaktadır.
100 vvatt'lık sistemlerde ise bu miktar&p.OOOdolardır.

1976 yılında piyasada iki tip pil satılmaktadır. Bunlar 
silikon kristalli ve Cu^S/CdS polikristalli güneş pilleridir.

7.3- JEOTERMAL VE DİĞER ENERJİ KAYNAKLARI

7.3.1 Jeotermal Ener.ji :

İeotermal enerji, yer kabuğu içerisinde yer alan 
aşırı derecede ısınmış suların içerdikleri bir enerji türüdür. 
Bu enerji, sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sıcaksu, yaş buhar 
veya kuru buhar türlerinden birisine bağlı olarak elde edilip 
kontrol altına alınabilmektedir. Bu alışkanların içerdikleri 
mekanik enerji, türbojeneratörlerde elektrik enerjisine dönüş
türüldüğü gibi termek enerjileri de bina, toprak ser vb. 
yerlerin ısıtılmasında, kurutucu ve soğutucu tesislerde değer- 
lendirilebilmektedir.



Diğer yeni enerji kaynakları gibi jeotermal enerji de 
konvansiyonel enerji kaynaklarını destekleme açısından önem 
taşımaktadır.

Arzın merkezindeki ısı enerjisi, kötü bir iletken olan
yer kabuğundan gayet yavaş bir kandüksiyonla yeryüzüne doğru
akmaktadır. Bu yavaşlığa rağmen arzın, her yıl ısısından 

1525x10 Kcal. kadarını bu yolıa kaybetmekte olduğu tahmin edil
mektedir. Kaybedilen bu ısı enerjisinin 35,7 milyar ton taşkö- 
mürüne eşdeğer olduğu, bu miktarın ise dünyanın yıllık enerji 
tüketiminin 5-7 katı mertebesinde bulunduğu hesaplanmıştır.

Diğer taraftan dünyadaki toplam jeotermal enerji potansi-
20yelinin 5x10 ton taşköraüre eşdeğer olduğu tahmin edilmekte

dir. Ancak bugün için ekonomik bakımdan işletilebilir maksimum 
derenlik olan 3 km. içerisinde, yer kabuğu bu potansiyelin pek 
küçük bir bölümünü içerir.

Dünyada jeotermal akışkanlardan elde edilebilecek toplam 
enerji miktarının, (1970-2050) yılları arasındaki dönem için 
en az 100 milyon ton taşkömürüne eşdeğer olacağı tahmin edil
mektedir.

1972 sonları itibariyle dünyada var olan jeotermal elek
trik santrallerinin toplam kurulu gücü 1011 KW civarındadır.

Halen dünya enerji gereksinmesinin yaklaşık olarak % l'i 
kadarı je termal enerjiden karşılanmaktadır.



Jeotermal enerjinin kullanım alanları aşağıda verilmiştir;

a) Elektrik enerjisi üretiminde»

t>) Serleri ısıtarak turfanda sebzecilik, meyvacılık ve
çiçekçilikte,

c) Binaları, semtleri ve hatta illeri merkezi sistemle 
ısıtmada,

d) Binalarda sıcak kullanma suyu şebekesinde,

e) Yollardaki kar ve buzları eritmek amacıyla cadde, 
sokak vb. ısıtılmasında,

f) Kaplıca, yüzme havuzu ve diğer turistek tesislerde,

g) Tavuk, domuz vb. hayvan yetiştirme çiftliklerinin 
ısıtılması suretiyle verimin arttırılmasında,

h) Tropikal bitki, hayvan, balık vb. yetiştirilmesinde,

i) Sulama suyunun ısıtılmasında,

j) Yiyeceklerin vb. kurutulmasında»

k) Binalardaki soğuk hava sisteminin kurulmasında ve
diğer soğutucu tesislerde,

h) Deniz suyundan tatlısu ve kimyasal maddeler elde
edilmesinde,

ra) jeotermal akışkandan kimyasal tuzlar, tatlısu, 00^
buzu» ağır su (= B20), asit borik, nadir element vb. üreti
minde  ............ kullanılabildiğine dair dış ülkelerde çe
şitli örnekler mevcuttur.



jeotermal enerjinin diğer konvansiyonel enerji kaynakla
rına göre bazı üstünlükleri vardır. Bunlardan en önemlileri, 
(bazı şartların ^ yerine getirilmesi koşuluyla) tükenmez ni
teliğe sahip bulunuşu, maliyet yönünden gerek elektrik üreti
minde ve g rekse ısıtmada diğer kaynaklara oranla $ 50 ye va
ran bir ucuzluk arzetmesi ve çevre sorunlarına neden olmaması
dır.

Dış Ülkelerde İeotermal Enerjinin Gelişmesi :

1961 yılında bütün dünyada jeotermal enerji kurulu güçle
ri toplamı 420 MW iken bu değer 1970 de 675 MW'a, 1971 de 860 
MW'a ve 1972 sonlarında 1011 MW'a çıkmıştır.

Dünyada jeotermal akışkandan elektrik üretimi ilk defa 
İtalya'da 1912 yılında 250 KW gücünde bir türbojeneratör kurul- 
masj.yle başlamıştır, jeotermik santral sayısı 1975 e kadar 
20'ye çıkmış, yılıık üretim 4 milyar Xwh'a, toplam kapasite 
417,6 MW1 a ulaşmıştır.

Birleşik Amerika'da ilk jeotermik santral 1960 yılında 
12,5 MW kapasitede kurulmuştur. 1978 yılında santrallerin 
toplam kurulu gücü 676 MW'ı bulacaktır.

Yeni Zelanda'da jeotermal enerji üretimi yeni kurulan bir 
santral ile 1,5 milyar kvvh'ı aşmaktadır. Bu miktar Yeni Zelan
da'nın elektrik enerjisi gereksinmesinin $> 20 sine denktir.

1/ Ayrıntılı bilgi ilgili Alt Komisyon raporunda yer almıştır.
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İaponyada jeotermik santrallar toplam kurulu gücü yeni 
yapılmakta olanlarla birlikte 468 MW'i bulacaktır.

İzlanda'da halen 100.000 nüfuslu başkent tümüyle jeoter- 
mal enerji ile ısıtılmaktadır. Toplam jeotermal enerji potan
siyelinin 500 M'.V civarında olduğu hesaplanmıştır.

Meksika'da jeotermal enerji potansiyeli 1000 MW olarak 
hesaplanmış ve ilk olarak 3,5 MW lık bir santral kurulmuştur.

Çili1de jeotermal enerjinin öncelikle deniz suyundan tat
lı su elde edilmesine, ayrıca elektrokimya ve mineral ekstrak- 
siyon endüstrisine verilmesi planlanmıştır.

Endonezya, Pilipinler ve El Salverdor’da jeotermal sant
rallar kurmayı planlamaktadır.

Pransada jeotermal akışkan, konut ve il ısıtılmasında 
değerlendirilmektedir.

Iviaoaristanda 4 00.000 di‘ yi aşkın yüzeyde tarımsal serler 
ısıtıl.' i tadır. Ayrıca s j e ged ilinde 1200 adet bine yine jeo
termal akışkanla ısıtılmaktadır.

Türkiye'deki İeotermal Enerji Kaynakları

Türkiyede jeotermal enerji kaynağı bakımından zengin ül
keler arasında sayılabilir. Coğrafi olai'ak yapı, zengin jeoter
mal alanların oluşmasına elverişli durumdadır. Batı Anadoluda 
Denizli-Kızılders, İzmir-Seferihisar, Aydm-Germencik, Çanak- 
kale-Tuzla, Afyon-Gecek, Manisa, Balıkesir, Orta Anadoluda



Kızılcahamam ve Kozaklı dolaylarında jeotermal enerji olanak- 
ları saptanmış olup, Kız lidere, Seferihisar ve Geçek'te jeo- 
termal alışkan sondajlarla yeryüzüne çıkarılmıştır.

Kızıldere'de jeotermal akışkandan elektrik üretimi proto
tip olarak gerçekleştirilmiş olup, ayrıca çevrede kurulan pi
lot bir serin ısıtılması da sağlanmış ve olumlu sonuç alınmış
tır. Daha sonra bu sahada brüt İŞ MV; kurulu güçte bir santral 
için gerekli fizibilite etüdler T.E.K. tarafından yapılmaya 
başlanmıştır.

öte yandan, Afyon-Gecek1te sondajlara sağlanan jeotermal 
akışkan ile Afyon ilinin bir bölümünün ısıtılmasının mümkün 
olabileceği fizibilite etüdleriyle saptanmış durumdadır.

1992 yılına kadar yapılan planlamaya göre jeotermal ener
ji üretim kapasitesine ilişkin projeksiyon çizelge 81'de ve
rilmiştir.

ÇİZELGE : 81- SAHALARA GÖRE MUHTEMEL JEOTERMAL ENERJİ KURULU 
GÜÇ VE ÜRETİM PROJEKSİYONLARI

Yıl
Saha 1982 1937 1992

Kızlidere 15 30 45
Tuzla (Çanakkale) 15 30
Seferihisar 15 30
Kozaklı (veya Dikili) 15 15
Kızılcahamam 15
TOPLAM 15 75 135
Üretim Gvdı 105 525 945



Maliyet açısından jeotermal santral irdelenecek olursa, 
yapılan hesaplara göre 15 MW lık bir ünitenin ilk yatırım ma
liyeti yaklaşık 110-120 milyon Tl. düzeyindedir. Özgül maliyet 
ise yaklaşık 11 krş/k'.vh olarak hesaplanmıştır.

7,3.2 BİYOGAZ (GÜBRE GAZI, BATAKLIK GAZI)

Biyogaz, organik artıkların (hayvan ve insan dışkı-» 
sı, bitkisel artıklar v.b. gibi) oksijensiz ortamda fermante 
olması sonucunda oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Bataklık, 
lağım, çukuru gibi organik artıkların bulunduğu su birikintile
rinde doğal olarak oluşan bu gaz, çağımızda giderek artan nüfus 
ve buna bağlı olarak artan enerji gereksinimi karşısında bir 
potansiyel olarak önem kazanmaktadır.

Organik artıkların oksijensiz ortamdaki fermantas
yonunun iki basamakta oluştuğu sanılmaktadır.

(i) Organik artıkların bir grup bakteri tarafından par
çalanarak, içlerindeki uzun zincirli moleküler yapılan, daha 
küçük zircirli moleküllere dönüşmektedir. Bu dönüşüm süreci 
içinde alkoller, organik asitler ve esterler oluşmakta, aynı 
zamanda CO^ ve gazları ortaya çıkmaktadır.

Birinci basamakta ortaya çıkan ürünler, başka bir 
bakteri grubu tarafından CH^ ve CO^ den oluşan biyogaza dönüş
türülmektedir .



Organik aktıkların oksijensiz fermantasyonu sonu
cunda "oldukça teniz bir gaz yakıt üretilmektedir. :'ermante 
edilmiş organik artıklar, içlerindeki N0 ve P miktarları aynı 
kaldığı için, gübre olarak değerlerinden biç bir şey yitirme
dikleri gibi, mikroorganizmalar tarafından parçalanıp daba kü
çük yapılı moleküllere dönüştükleri için bitkiler tarafından 
daha kolaylıkla kullanılabilmekte, kısaca gübre değeri eskisi
ne oranla kat kat artmaktadır.

fermantasyon sırasında, ortamda doğal ayrım esası
na dayalı bir mikroorganizmal ekesisbem oluştuğundan, zararlı 
parazit ve patojen mikroorganizmaların üremesi olanaksızlaş
makta, bu şekilde artık ortamının çevre sağlığını tehdit etme
si önlenmekte ’1", 'lynca, fermantasyon işlemi sonucunda orga
nik artıkların biyolojik oksijen istemi azaldığından, artıkla
rın hava kirlenmesine neden olması söz konusu olmamaktadır.

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalardan elde edi- 
len sonuçlar gaz bileşimininsabit olmayıp, ortam sıcaklığına, 
su miktarına, asiditesine (pH) ve kullanılan gübrenin bileşimi
ne göre değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar bir spektrum 
halinde açıklanabilir. Buna göre karışımın yapılmasında :

Jfc 55-70 C'H4

</> 30-45 C02

1» 0-3 N2

1“ 0-1 H2

i» 0-1 • H2S

bulunmaktadır.

(Hacım yüsdesi olarak
£ t! II I»
( ” M H

£ I? II I»
( II II H



Gaz bileşiminden görüldüğü gibi biyogazm yakıt değeri ta
mam iyi e bileş imindeki yanıcı Metan (Cii.) gazından ileri gelmek
tedir.

Tm^ CH gazının yakıt değeri 8ŞOO K. Cal. olduğuna göre, 
biyogazm yakıt değerinin 5000-6000 K.Cal/ıa olduğu ortaya 
şikar.

4

Hindistan ve Pakistan'daki uygulamalrdan, 20°C da çalışan 
bir biyogaz üreticisinin gaz veriminin, 80 i su olan 1 Kg. 
yaş gübre başın 50-60 litre olduğu anlaşılmaktadır.

Pu ülkelerde kullanılan aygıtların, ön yatırımlarını 
olabildiğince düşük bir düzeyde tutmak amacı ile, çok ilkel 
bir şekilde inşa edildikleri göz önüne alınırsa, geliştiril
miş bir sistemde gaz veriminin daha yüksek olabileceği sanıl
maktadır .

Bivogazın Jygulama Alanları :

Isıtma,
Aydınlatma,
Yemek Pişirme,
Soğutma,
Gaz yakıtla çalışan tüm aletlerde.

DİP ÜLKELERİ)3 BİYOGAZ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER :

Biyogaz; Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gi- 
1bi endüstride gelişmiş ülkelerin yanısıra kalkınmakta olan

Hindistan, Pakistan, Kore ve. Cezayir gibi ülkelerde de geniş 
ölçüde üretilmektedir.



Hindistan'da :

500 nüfuslu ve 250 büyükbaş hayvana sahip 100 hanelik 
bir köyde, günde 130 m“’ biyogaz üretilmektedir. Bir günde üre
tilen gaz 650 KW. lık elektrik enerjisine eşdeğerdir. Bu ener
ji 10 adet pompa, ve 5 küçük el tezgahının çalıştırmakta, aynı 
zamanda her evin aydınlatma ve yemek pişirme gereksinmelerini 
karşılayabilmekt edir.

Daha küçük ölçüde bir örnek vermek gerekirse; 5 inek dış
kısı ile çalışan ev tipi bir biyogaz üreticisi, kötümser bir 
tahminle, günde 15 000 K.Cal. lık enerji sşğlamakta ve bu ener
ji ailenin yemek pişirme, soğutma ve aydınlanma gereksinmeleri
ne karşılak verebilmektedir.

Ayrıca büyük kapasiteli üreticilerden elde edilen gaz, 
elektirik jeneratörlerinde kullanılarak, daha pratik bir ener
ji şekline dönüştürülebilmektedir.

Bu ülkede, 1962 yılında 8500 biyogaz üreticinin yapımı 
için 1.93 milyon dolar yatırım yapılmıştır. 1974-1978 yılları 
içinde de 9,6 milyon dolar, 16000 yeni üreticinin yapımına 
ayrılmıştır.

Birleşik Amerika'da ;

Dünyanın 2. büyük biyogaz türbini A.B.D.'nin Kaliforniya
eyaletinde kurulmuştur. Bu türbin 1000 KW enerji üreten bir
jeneratöre bağlıdır. Bu türbinden çıkan egzoz gazları saatte
5670 Kg. \>ühar üreten bir ısı geri kazanımı (heat recovery)
sistemini çalıştırmaktadır. Elde edilen buhar ise 300 K.V'lık 
enerji üretmektedir. Yani sistemin toplam enerji üretimi 
(1000+300) KVV'tır.



İngiltere'de :

Biyogaz Plant Ltd. isimli bir firma, sentetik kauçuktan 
yapılmış portatif biyogaz üreticileri geliştirmiş ve piyasaya 
sürmüştür. Bu üreticilerin kapasiteleri 7,5/500/30 000 galondur.

TÜRKİYE'DE BİYOGAZ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR :

İlk düzenli çalışma A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültür Teknik 
Kürsüsü tarafından 1964-1967 yılları arasında yapılmıştır. Bu 
çalışmaların sonucunu gösteren özet aşağıda verilmiştir.

- İki yıllık denemeler sonucunda Koy Aile Tipi Biyo
gaz Tesisi ve modeli geliştirilmiştir. Geliştir 1" iş olan bu 
prototip tesis, üçüncü yılda Ankara köylerinden üçünde deneme 
tesisleri olarak uygulanmıştır,.

Ankara şartlarında yaz aylarında her hangi bir 
tecrit tedbirine ihtiyaç kalmadan çevre sıcaklığı şartlarında 
Biyogaz elde edilmesi mümkündür. Sonbahar ve kış aylarında ise 
sıcaklığın düşmesi nedeni ile tankların etrafının ve üzerinin 
taze gübre ile kapataiması, tank içi sıcaklığının uygun seviye- 
5 e tutulmasına ve devamlı gaz üretimine olanak vermektedir.

Sürekli ve yüksek bir Biyogaz üretimi için ferman
tasyon tanklarının her 40 günde bir yeni ham madde ile doldu
rulması gerekmektedir. Bu şartlar altında ortam sıcaklığının 
30oC'ıri üzerinde olduğu günlerde fermantasyon tankı, hacmi 
18.75 r:~ olan mevcut tesisten günde ortalama 6.2 m^, sacaklı- 
ğır. 20-8' C arasında olduğu günlerde 4.1 mJ gaz elde edilebi
lecek:: -anmıştır.



— A.Ü. Ziraat Fakültesindeki Biyogaz tesisinin ranta- 
bilitesinin (fayda/masraf oranı), üretilmekte olan Biyogazm 
eşdeğer havagazı, benzin, elektrik ve odun fiyatları ile tesis 
ösarHuön 15, 20, 25 yıl kabulü hallerine göre 0,53 ile 1,15 
değerleri arasında değişmekte olduğu saptanmıştır.

— A.Ö. Ziraat Fakültesindeki mevcut tesisten elde 
edilmekte olan 1 m Biyogazm maliyeti, Biyogazın eşdeğer ha
vagazı fiyatına göre hesaplamalar yapıldığında tesis ömrü 15
yıl kabul edilirse 0,20 TL./m̂ , 20 yıl kabul edildiğinde 0,06

, 3
TL./m olanakta ve tesis ömrü 25 yıl olarak kabul edildiğinde

e

masrafsız olarak gaz elde edilebildiği görülmektedir.

Gübrenin Biyogaz üretildikten sonra tarlaya veril
mesi halinde elde edilen değer artışı aşağıdaki oranlara uy
gun olmaktadır.

Gübrenin tezek olarak yakılması halinde değeri 100 
kabul edilirse, ahır gübresi olarak kullanılması halinde 266, 
Biyogaz elde edilerek gübre olarak kullanılması halinde 415 
olmaktadır.

— Araştırmada elde edilen tecrübelerden, denemelerde 
başarı ile Biyogaz üretimi sağlamış bulunan geliştirilmiş Bi
yogaz sisteminin, henüz geniş çapta ve Türkiye'nin bütün böl-

ı
geierine yayılması için teknik ve özellikle ekonomik yönler
den yeterli olmadığı görülmektedir. İlk yatırım masraflarının 
çiftçi aile işletmelerinin yatırım güçlerinin üstünde oluşu 
Likit üretiminin artışı ve kullanılmasında belirli ve sı
nırlayıcı bir ilk yatırımı gereksinmesi göstermemesi, likit gazıı 
»iyogasm gelişmesini önlediği söylenebilir.



3u özet incelenirken çalışmaların 1964-1967 yılları ara
sınla yapıldığımı hatırlatmak doğru olur. İçinde bulunduğumuz 
yılda diğer enerji kaynağı yakıtlarının fiyatları sözü geçen 
(1964-1967) yıllarını oranla kat kat artmıştır.

TÜRKİYE'33 BİYOGAZDAN SLDS EDİLEBİLECEK ENERJİNİN
MİKTARI :

Üretia-TUketim Çalışma Grubu raporunda, 1977 yılı için 
hayvan gübresi üretimimizin 9.986.000 ton olacağı tahmin edil
miştir.

Yaş gübre içinde 75 su bulunduğu var sayılırsa; 1977 
yılı yaş hayvan gübresi üretimi :

9.986.000 x 4 = 39.944.000 Ton Yaş Gübre/Yıl

1 ton jraş gübreden 60 m3 gaz elde edildiğine göre, üre
tilecek toplam gaz miktarı :

39.944.000 x 60 = 2,4 x 109 m3 gaz/yıl

Biyogazm yakıt değeri ortalama 5500 K.Cal/m3 alınırsa 
1 yılda elde edilen gazın ısı değeri :

2,4 x 109 m3/yıl x 5500 KCal/'m3 = 13,2 x 1012 Kcal/yıl
Enerji cinsinden yazılırsa :
13.2 x 1012 Kcal/2500 KCal/KWH = 5280 x İO6 Kwh

Yukarıdaki teorik hesaplamalardan görüldüğü gibi yalnızca 
hayvan gübresi kullanılarak bir yılda 5280 milyon Kwh enerji
üretilebilir.



1 yılda elde edilebilecek enerjinin taşkömürü eşdeğeri
ise :

Görüldüğü gibi 1 yılda l,890milyon tan töşkömürüne eşle
ğe - enerji üretmek mümkündür. Fermante edilecek organik artık
lar arasına bitki ve insan artıkları da katılacak olursa bu de
ğer birkaç kat büyüyecektir.

Elde edilecek enerjiden ayrı olarak, fermante edilmiş or
ganik artıkların gübre olarak değerlerinin'arttığı da göz önüne 
alınırsa, ek olarak bir gelir artışının da sağlanacağı açıktır.

7.3.3 GRİZU GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ :

yapılırken sık sık karşılaşılan bir gaz olup işletmecilikte 
işleri aksatıcı bir rol oynar. Bunun yanısıra yanıcı ve patla
yıcı olması nedeniyle de tehlikeli olup büyük çapta güvenlik 
önlemlerini gerektirir.

Taşkömürü ocaklarından çıkan grizu gazının zararsız hale 
getirilmesi ve değerlendirilmesi için uzun zamandan beri ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar özellikle Macaristan, 
Belçika, Polonya, Fransa, Rusya, Almanya ve Çekoslavakya gibi 
grizusu gazla taşkömürü ocaklarına sahip ülkelerde sürdürül
mekte olup özel havalandırma sistemleri, metan drenajı ve 
drene erilmiş gazın değerlendirilmesine ilişkin yöntemler ge
liştirilmiştir.

1 3 , 2 x 10 KCal/Yıl 1,89 x 109 KET/Yıl 
1.890.000 TET/Yıl1dır.

7000 KCal/Kg Taşkömürü

Grizu (Metan) gazı, taşkömürü havzalarında üretim
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Saf grizunun kalorifik değeri 8850 E Cal/m̂  düzeyinde olup 
değerli bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle adı geçen ülkelerde 
grizu aydınlatmada ve santrallarde değerlendirilebildiği gibi 
"kraking" usulü ile naylan, perlon v.b. gibi sentetik maddeler 
yapılmasınla da kullanılabilmektedir.

Türkiye'de Zonguldak havzası Kozlu Bölgesinde taş kömürü 
üretimi esnasında ton aşına 25 m̂  kadar grizu çıkmaktadır. Ya
pılan hesaplara göre Kozlu Bölgesinde bir yılda çıkan grizu mik
tarı 57»5 milyon olup bu miktar kalorifik değer bakımından 
72.696 ton taşkömürüne eşdeğerdir.

Zonguldak havzasındaki diğer işletme bölgelerinde aç-g5- 
çıkmakta olan grizu gazları da göz önüne alınırsa, bur>urın 
irene edilip yararlanılabilir hale getirilmesi ile anerji açı
ğımız kısmen giderilebileceği gibi kimy anayiine de önemli 
bir hammadde sağlanmış olacaktır.
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BOLÜM 8

ENERJİNİN RASYONEL KULLANIMI 
VE TASARRUF

Ham petrol fiyatlarındaki büyük artışların başlattığı 
enerji bunalımı, özellikle petrol ithal eden ülkelerde, ener
ji kaynaklarının optimum düzeyde değerlendirilmesi ve enerji 
kullanımında tasarrufa gidilmesi için gerekli önlemlerin hız
la alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye'nin genel enerji dengesi ile ilgili değerlen
dirme gözönüne alınırsa, hızlı artmaya devam etmesi beklenen 
enerji talebine karşılık enerji arzının aynı hızda artmasının 
olanak dışı olduğu görülecektir. Bu bakımdan enerji kaynakla
rının rasyonel kullanımı ve tasarruf konusunda etkili bir uygu
lama sağlanabildiği takdirde enerji kaynakları üzerindeki bas- 
.1 büyük oranda azalabiiecektir.

Türkiye gibi kalkınmakta olan ekonomilerde enerji ta
sarrufu "enerji talebini kısarak ekonomik gelişmeyi köstekle
mek değil, üretimi olumsuz yönde etkilemeden israfı önlemek" 
olarak ele alınmalıdır. Amaç, iktisadi ve sosyal hayata zarar 
vermeden kıt olan enerjiyi daha iktisatlı olarak kullanmaktır. 
Burada enerjinin rasyonel kullanımı önem kazanmaktadır. Ener
jinin rasyonel kullanımının yanısıra, Türkiye'nin enerji denge
sinde yapısal değişiklik yapılması, yerli kaynakların optimum 
üretime geçilmesi, yeni kaynakların aranarak ithal petrole 
olan bağımlılığın azaltılması önemle gözönünde bulundurulmalı
dır.



Enerjinin nihaî kullanmanda sağlanacak rasyonalizas- 

yon ve tasarrufla önce, kaynaktan tüketiciye gidene kadar her 

aşamada verimliliğinin arttırılması ve ekonomisi konusu üze

rinde durmak gerekmektedir.

8.1 ENERJİ KAYNAĞININ TÜKETİM AŞAMASINA KADAR

VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Enerji verimliliği iki şekilde tarif edilebilir;

Fiziksel açıdan enerji verimliliği, enerji kul

lanan bir faaliyette, enerji girdisinin, elde edilen kullanı

labilir enerji hasılasına oranı olarak tarif edilebilir. Ter

modinamiğin birinci kanununa göre, enerji kaybolmaz. Ancak 

termodinamiğin ikinci kanununa göre enerji bir daha kullanıla

mayacak şekilde ziyan edilebilir. Şu halde fiziksel açıdan 

enerjinin yalnız miktar olarak değil, kalite olarak da ele 

alınması çok önemlidir.

- Kullanım açısından enerji verimliliği, enerji 

girdisinin, üretilen hizmet hacmına oranı olarak tarif edile

bilir. Bu hizmetlerin enerji cinsinden ifade edilip edilmeme

si önemli olmamaktadır.

Enerjinin verimliliği şu aşamalarda ele alınmak

tadır;

Enerji çıkarımı, enerji değişimi ve üretimi, 

enerji taşınması ve dağılımı.



Enerji kaynaklarının çıkarıma, sırasında kayıpla- 

rır olması doğaldır. Bu kayıpların minimuma indirilmesi rasyo- 

nalizasyon açısından çok önemli olmaktada.ro Kömür kaynakları

nın çıkarımında, son tekniklerin uygulanması ve mekan izasy on 

kaynak ziyanının önüne geçilmesini ve toynak randıman faktö

rünün yükselmesini mümkün kılabilecektir.

Kömür madenciliğinde randımanın yükseltilmesi 

ancak açık ocak madenciliğinin gelişmesi» kalın ve ince damar 

madenciliğinde yeni yöntemlerin uygulanması emniyet topukla

rının minimuma indirilmesi ve uzun-ayak çalışmalarına gidil

mesi ile mümkün olabilmektedir. Ancak bütün bunlar hem zaman,
t 

T

hesaSe yatırım ger eks indirmektedir.

Petrol üretiminde de yeni tekniklerin ve yöntem

lerin uygulanması randımanı arttırmaktadır. (Örneğin wa:ter- 

flooding, hydro-fracfuring, acidizing) Ancak petrolde randı

manı arttırmak için gerekli yatırım maliyeti çok yüksek olmak

tadır. Bu nedenle yeni sahaların üretime açılması, denizler

deki petrolün değerlendirilmesi, petrol şeyli ve tarsands sa

halarının taranması daha ekonomik olabilmektedir.

Ekonomik hidrolik potansiyelin daha yüksek oran

larda değerlendirilmesi için de önlemlerin alınması gerekmek

tedir.

Ayrıca enerji kaynaklarının proses ve çevirimi 

sırasında kayıpların minimuma indirgenmesi için yeni teknikle

rin uygulanması gerekmektedir. Kömür kalitesinin yükseltilmesi



petrolün dağıtılması, birincil enerji kaynaklarının ikincil 

enerjiye çevirimlerinde yeni teknolojilerin adaptasyonu daha 

çolc rasyonalizasyon açısından önemli olmaktadır. y

Taşıma, Dağıtım ve Depolama işlemlerindeki ve

rimlilik daha çok kayıplar ile ilgili olmaktadır. Türkiye' de 

kömür taşımalarında, özellikle linyit taşımacılığında karayo

lu ağırlık kazanmaktadır. Bu durum demiryolu taşıma kapasite

lerindeki sınırlandırmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ka

rayolu taşıması hem kömürün aşınmasına, yıpranmakma ve ka

yıplara hem de maliyetin çok yüksek oranlarda artmasına yol 

açmaktadır. Demiryolu ulaşımının hem linyit hem taşkömürü ta

şımacı lığında daha geniş rol oynaması için önlemler alınmalı

dır.

Petrol taşımalarında karayolları yerine boru hat

larının kullanılması, tasarruf açısından çok yararlar sağlaya

bilecektir. Özellikle yeni kurulacak prafinerilerin tüketim 

bölgelerine boru hatları ile bağlanması şimdiden planlanmalı

dır. Ayrıca, karayolu taşımacılığının pahalı olması yanında 

bölgeler arasında büyük fiyat farkları oluşmaktadır.

Petrol taşımalarının karayollarından boru hatla

rına kaydırılmasının çeşitli yararlarının yanısıra, ulaşım 

sektöründe petrol ürünleri tüketimi açısından belirli bir ta

sarruf gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca boru hattı taşımacılığı 

ile ürün nakliyesinde İ° 60 tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Bu, maliyet açısından düşünülünce oldukça büyük meblağlar or

taya çıkmaktadır.

konuda ayrıntılı bilgi "Enerjinin Rasyonel Kullanımı ve 
o arr,.fu" Çalışma Grubu Raporunda verilmiştir.



8.2 ENERJİ TÜKETİMİNDE TASARRUF VE RASYONALÎZASYON

Enerji tüketiminde Tasarruft yönünden büyük bir 

potansiyel mevcuttur. Enerji kullanımında tasarruf, başlıca 

tüketici sektörler olan sanayi, konut ve ulaştırma sektörle

rinde ayrı ayrı incelenecektir.

8.2.1 SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE RASYONEL

KULLANIMI

(i) Sanayi Sektöründe Verimlilik;

Sanayi sektörü, bugün kalkınmış ekonomiler- 

:e enerji tüketen en büyük sektör olmaktadır. Bu sektördeki 

çeşitli, sanayiler yapıları gereği değişik oranlarda enerji 

tüketmektedirler. Sektörel düzeyde talebin hemen hemen 1“ 50'- 

sini, yüksek derecede enerji yoğun olan üç sanayi talebi oluş

turmaktadır; demir-çelik, kimya ve alüminyum. Diğer 50 çe

şitli sanayilerce talep edilmektedir. En önemli; çimento, se

ramik, cam v.s.

Sanayi sektöründe, enerji talep paternl» 

enerji yoğun olan üç sanayiinin proses teknolojilerinden et- 

kilenmekt e dir .

Sanayi sektöründe kullanılan enerjinin ve

rimliliği İ° 45-50 civarında olmaktadır. $ 50-55' e varan kayıp

ları, sektörün enerji talebinin fiyat elastikiyetinin çok dü

şük olmasına, seçilen teknolojiye ve insan faktörüne bağlana

bilir.



Kısa vadede özel teşvik tedbirleri o. l- 

sızın sektörel düzeyde enerji verimliliğinde değişikli1 cina

sı beklenmemektedir. Gerekli tedbirler alındığı takdirde kısa 

vadede verimlilik İ° 10 oranında artabilecektir.

üzün vadede verimlilik artışı çok daha tü- 

yük olmaktadır. Yapılan hesaplar # 25 verimlilik artışının 

teknik olarak mümkün olduğunu göstermiştir; kayıp ısının değer

lendirilmesi, total enerji sistemleri, güç arzının bilgisayar

la kontrolü, teçhizat dizaynının daha iyileştirilmesi, yeni 

teknolojelerin uygulanması ve yeni kurulan fabrikaların enerji 

tasarrufuna yönelik dizaynı.

{ iij Sanayi Sektöründe Enerjini-; Hasyonel Kul

lanımı - Tasarruf

Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, 

sanayi sektöründe enerji tasarrufu konusunda büyük bir potan

siyelin varlığını ortaya koymuştur. Sanayide enerji verimli

liğinin arttırılması birçok faktörün etkisi altında olmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre sanayide birim üretim başına ortalama 

enerji tüketim seviyesinin asgariye indirilmesi ile, demir- 

çelik ve petrol ürünleri sanayiinde $ 50, kâğıt sanayiinde 

1° 30, alüminyum sanayiinde ise # 70 civarında bir tasarruf 

sağlanmaktadır.

Yükselen fiyatlar gözönünde tutulduğunda 

sanayici, "enerji"yi de içeren üretim girdilerinde maksimum



ekonomiyi sağlamayı gözetecektir. Sanayide kullanılan enerji

den tasarruf etme konusunda hükümetlere büyük görev düşmekte

dir. Hükümet ile sanayi arasında karşılıklı işbirliği kaçınıl

maz olmaktadır.

Birçok ülkede faaliyet gösteren Hükümet 

veya özel teşebbüsçe organize edilmiş "Yakıt verimliliği ser

visleri", sanayiye enerji kullanımının teknik yönleri konusun

da öneriler vermektir.

Özet olarak, sanayi ve hükümet, yakıt eko

nomisinde gelişme ve uygulama için işbirliği yapmalıdır. Hü

kümetin sanayiye yapacağı katkılar arasında; araştırma, tek

nolojik gelişmelerle ilgili bilgi dağıtımını, yayımını sağla

ma, genel sanayi tedbirleri yoluyla üretim proseslerinin da

ha iyi entegrasyonunu sağlamak, kayıp ısınm tekrar değerlen

dirilmesi konusunda önlemler almak, sayılabilir. ^

Burada önemli diğer bir enerji tasarrufu 

olarak, elektrik enerjisi ve ısı üretiminin beraberce bir 

arada yapılması söylenebilir. Bu özellikle büyük sanayi komp

lekslerini, rafinerileri, termik güç santralları ve bölgesel 

ısıtma sistemlerini içermektedir.

Enerji girdilerinde bir kaynağı diğer kay

nakla ikame edebilmek amacıyla esneklik sağlanması gerekmek

tedir. Hükümetler bu konuda, örneğin, çift ateşleme teçhizat 

adaptasyonu konusunda tavsiye vermeli hatta bazı mali tedbir

lerle finansman kolaylıkları ile bu teşebbüsleri destekLemelidir.

V Millî Prodüktivite Merkezi ve TÜBİTAK gibi kuruluşlar bu 
işlerin yapılmasında görev olabilir.
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Sanayi sektöründe, programlı olarak ener

ji tasarruf hedefleri belirlenmeli ve uygulamaya geçilmelidir. 

Demir-Çelik Alüminyum ve diğer demir dışı metal imalâtları 

çimento, kâğıt ve kâğıt hamuru gibi enerji yoğun sanayiler, 

özellikle kalkınmış ülkelerde ulusal enerji tüketimi içinde 

büyük yer tutmaktadırlar. Ancak Türkiye gibi kalkınma handesi 

içinde olan ülkeler, ileride çok büyük meblağlara ulaşacak 

olan sanayi enerji tüketimini bugünden çok daha kolay ve daha 

az masraflı olarak kontrol altına alabilirler.

Sanayi sektörü içinde önemli olan enerji ıs- 

ısrafınm nerede oluştuğunun saptanması ve bu israfın en eko

nomik olarak nasıl azaltılacağının belirlenmesidir. Burada ge

niş bir eğitiri/enformasyon kampanyasının önemi ortaya çıkmak

tadır. Bu kampanyalarda, sanayide enerji tüketimi ile ilgili 

el kitaplarının, broşürlerin, filmlerin, yayım, seminerlerin 

düzenlenmesi, enerji verimliliği yüksek teçhizatların yenr sa

nayilere adaptasyonu sayılabilir. Ayrıca bunlara ilâveten yar- 

kıt verimlilğini konusunda eğitilmiş bir uzmanlar kadrosunun 

geliştirilmesi ve bunlanın sanayi kuruluşlarını tek tek ziyar- 

ret ederek yakıt verimliliği konusunda sanayicileri aydınlat

maları önemli bir faktör olmaktadır.

Bütün bunların dışında, hükümet, enerji 

tasarrufuna yönelik sanayilere bu çabalarında finansman yö

nünden yardımcı olabilir.



Halihazırda Türkiye'de sanayi sektörü Top
lam Birincil Enerji'nin fi 25'ini kullanmaktadır. 1982-1992 dö
neminde bu oranın fi 35'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu 
bakımdan anayi sektöründe enerjinin rasyonel kullanımı çok 
önemli olmaktadır. Enerji kıtlıklarının, fiatlardaki büyük ar
tışların sanayi üretimini kösteklememesi için bugünden önlem
lerin alınması gerekmektedir.

8.2.2 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE
RASYONEL KULLANIMI

Ülkemizde Ulaştırma 3ektörü, toplam birincil 
enerjinin yaklaşık $ 15'ini direkt olarak kullanmaktadır. Di
ğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu oranın oldukça yüksek 
olduğu izlenebilir. Petrol gereksiniminin ise fi 39'u ulaştır
ma sektörü tarafından talep edilmektedir. Bunlar ulaştırma 
sektöründe direkt yakıt talepleri ile ilgili değerlerdir. Bu
na, sektördeki dolaylı enerji gereksinmesi de eklenecek olur
sa Ulaştırma sektörünün enerji tasarrufu açısından önemi daha 
belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Dolaylı enerji kullanımı 
(alt yapı, üretim, idame) konusunda çalışmalar diğer ülkelerde 
de yeni olarak başlamıştır. Bununla ilgili, miktar olarak de
ğerler henüz geliştirilmemiştir. Yapılan son hesaplara göre 
ulaştırmada kullanılan dolaylı enerji, toplam birincil enerji
nin yaklaşık fi 18' i düzeyindedir. Bu değerler ulaştırma, sektö
ründe enerji tasarruf potansiyelinin büyük değerlere ulaştığı
nın göstergeleri olmaktadır.



Ulaştırma sektöründe kullanılan en önemli birin

cil enerji kaynağı "Petrol Ürünleri" (benzin, dizel ve gazya

ğı) olmaktadır. Sektör talebinin hemen hemen 1° 85-90'ı petrol 

ürünleri ile geri kalan kısmı ise kömür ve elektrik ile karşı

lanmaktadır.

Ulaştırma sektöründe enerji talebinin büyük bir 

kısmını verimliliği düşük olan özel otolar, otobüs, ve kamyon

lar oluşturmaktadır. Geri kalan bölümü demiryolları, deniz ve 

havayolları taraflından talep edilmektedir. Bu paternin 1990'- 

lara kadar değişmeyeceği tahmin edilmektedir.

Ulaştırma sektörünün yukarıda değinilen patern 

içinde enerji verimliliği çok düşüktür. Ulaştırma sektörüne 

giden enerjinin ancak 1° 20-25' i yararlı hale gelmektedir. Tü

ketici sektörler içinde en düşük verimlilik burada sözkonusudur. 

Bunun nedeni benzinli araçları çok yaygın olması ve performan

sının da İ> 25 - 1° 15 ve hatta şehir trafiği içinde çok daha 

düşük olmasındandır. Diğer çeşitli ulaşım araçlarının enerji 

verimlilikleri gözönüne alındığında, durumun ciddiyeti daha 

çok anlaşılabilir. însangücü ve yük taşımacılığında, en az 
verimli araçlar tercih edilmektedir. Ancak burada daha başka 

faktörler de rol oynamaktadırlar; esneklik, kayıp ve kaza ria- 

ki, hız, maliyetler, güven v.s. gibi. Ayrıca verimliliği az 

olan bu araçlardan daha verimli araçlara toptan kayma zaten 

olanak dışıdır. Ancak kayma parça parça olabilir.



Ülkemizde insangücü ve yük taşımacılığında, ya

kıt bakımından en masraflı araç olan karayolu taşımacılığı 

tercih edilmektedir. Yük taşımacılığının İ° 74,2' si karayolu 

ile # 25,8'i demiryolu ile yapılmaktadır. (Dünyada bu oranlar 

karayolu için 1° 28,7, demiryolu için $ 71,3' dür) 1 ton yükün 

1 km. taşınması için tüketilen yakıt miktarları taşıt cinsine 

göre Çizelge 82'de verilmiştir.

ÇİZELGE : 82 Taşurıada Yakıt Verimi

Taşıt Cinsi Kcai/ton- km. E n d e k s

Demiryolu (Dizel) 161 1.0

Karayolu (Kamyon) 393 2.4
Denizyolu 125 0.8
Boru Hattı 210 1.3

Çizelge 82'den açıkça görüldüğü gibi yakıt tü

ketimi yönünden en masraflı araç karayolu taşımacılığı olmak

tadır.

1 yolcunun 1 km. taşınması için tüketilen yakıt 

miktarı ise Çizelge 83'deki gibi sıralanabilir.



ÇİZELGE : 83 Yolcu 'Taşımasında Yakıt Verimi

Taşıt Cinsi Kcal/Y ol-km. E n d e k s

Demiryolu (Dizel) 107 1.0

Karayolu (Otobüs) 130,5 1.2

Karayolu (Otomobil)
c
c

om

2.9

U ç a k 7 8 6 7 . 3

Görüldüğü gibi yakıt tüketimi cinsinden karayo

lu taşımacılığı demiryoluna nazaran daha masraflı olmaktadır. 

Uçak taşımacılığında yakıt tüketimi çok yüksek oranlarda ol

masına karşın esasen ülkemizde havayolu taşımacılığı çok yay

gın olmamaktadır.

Şehirlerarası yolcu taşımaları oranları ülkemiz

de Çizelge 84' deki gibi gelişmiştir:

ÇİZELGE : 84 Yolcu Taşımacılığı

Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu T oplam

1955 73,1 24,0 2,5 0,4 100,0

1972 93,0 5,7 0,3 1,0 100,0

Fark İ° 19,9 -18,3 -2,2 0,6 ıoo, p

Çizelge 84' den görüldüğü gibi bazı sistemlerde 

önemli düşmeler olurken aşırı enerji tüketen sistemlerde artış

lar sözkonusudur. Çeşitli kararlarla ülke yararlarına uygun 

olmayan bu tür ayırım değiştirilebilir.



Öte yandan kısa orta ve uzun vadede taşıt verim

liliklerinde birçok önlemlerin alınması gereklidir. Bunun 

içinde;

Teknolojik gelişmeler,

İşlemsel ve ekonomik değişmeler, ve

Uzun vadeli tüketici talep politikaları gözö-

nüne alınmalıdır.

Teknolojik gelişmeler: Otomobil motorlarının ve

rimliliklerinin arttırılması, arabaların rüzgar dirençlerinin 

azaltılması, demiryollarının elektrifikasyonu, ve diğer bazı 

ulaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi. İşlemsel ve ekono

mik tedbirler ise başlıca hız limitleri, insangücü ve yük top

lu taşımacılığı, trafiğin düzenlenmesi, daha yüksek benzin 

fiatları, toplu taşıma için sübvansiyon, insangücü trafiği

nin karayolu ve havayolundan, demiryoluna kayması, küçük ve 

hafif arabaların tercihi, dizelli motor kullanımının yaygınlaş

ması söylenebilir.

Uzun vadeli tüketici politakalarma ilişik ted

birler ise, şehir gelişmelerinin gözönüne alınması, şehir mer

kezlerinin canlılıklarına kavuşturulması, telekomünikasyonun 

taşıma yerini alması, ve ulaştırma ihtiyacını azaltmayı sağ

layan diğer tedbirler, olarak sıralanabilir.

Bütün bu tedbirler verimlilikte, kısa vadede 

"h 10-15, orta vadede 15-20 ve uzun vadede İ° 20-30 yükselme 

sağlayabilecektir.



Ulaştırma sektöründe enerji tasarrufu konusunda 

enerji krizin başlamasından bu yana alınan en önemli tedbir 

"hız limitleri" olmaktadır. Ancak bugüne kadar çeşitli ülke

lerde alınmış tedbirlere rağmen bu sektörde halâ kullanılma

mış bir tasarruf potansiyeli mevcuttur. Bu sektörde, yukarıda 

kısaca değinilen tedbirleri uygulamaya koymak yakıt tüketi

mini düşürmek, bir sanayi sektöründe enerji tasarrufuna gide

rek enerji tüketimini azaltmaktan çok daha kolaydır ve bunur. 

iktisadi kalkınmanın kösteklenmesi ve istihdam sorunu gibi 

ekonomik krizlere meydan vermeden gerçekleştirilmesi mümkün

dür.

Enerji tasarrufu konusundaki uzmanlar, hız limit

leri, belli günlerde yakıt satışlarının yasaklanması, uçak 

sefer sayılarının azaltılması gibi tedbirlerden ziyade, yakıt 

fiatlarmın belli seviyelerin üstüne çıkarılmasının çok daha 

etkili bir tedbir olduğu konusunda birleşmektedirler. Ancak 

benzin fiatlarmın çok yüksek oranlarda arttırılmasının ülke 

açısından ne denli geçerli olabileceği, ekonomi üzerine yan 

etkilerinin neler olabileceği tartışılabilir. İkinci olarak, 

benzin, vergilerinin arttırılması bu yolla benzin tüketiminin 

düşebileceği önerilmektedir.

Az yakıt tüketen küçük araba kullanımının, özen

dirilmesi, motorlu taşıt sanayiinde teknolojik gelişme ile 

taşıtlarda yakıt verimliliğinin arttırılması, araba vergile

rinin arttırılarak özel araba satışlarının kontrol altına 

alınması, taşıtlarda artan vergi sisteminin uygulanması başlı

ca öneriler arasında gelmektedir.



Ayrıca yakıt verimliliği yüksek, dizel yakıtı 

kullanımına teşvik edilmesi de önemli bir öneri olmaktadır.

Bütün bunların dışında kamu taşımacılığı gelişti- 

4 İmeli Demiryolu taşımacılığına önem verilmeli, demiryolu ağı

nan geliştirilmesi için önlemler alınmalıdır.

Ulaşım sektöründe ülke açısından yakıt tasarruf-t*- 

nıu amaçlayan önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

( i) Çeşitli araçların yakıt tüketimini en aza 

indiren optimum hızlar hesaplanarak kent içi ve kent dışı yol

larda bu hızlara uyulması sağlanmalıdır.

( ii) otomobillerde daha az güçlü motorlar geliş- 

tirilerek daha az yakıtla aynı işi yapan araçlar üretilmeli

dir.

( iii) Kentlerde ülke çıkarlarına ters düşen dol

muş sisteminin düzenlenmesi için gerekli çalışmalar başlama

lıdır. Yeni taşıma sistemi olarak etkin bir otobüs sisteminin 

yanında, nüfusu 500.000'den fazla olan kentlerde metro, ban

l i y ö  trenleri; nüfusu 300.000 ile 500.000 arasında olan kent- 

rde tramvay ve treleybüs yapımına gidilmelidir.

( i v )  Yük ve yolcu taşımacılığının karayolundan 

ı Tİryoluna kaydırılması içm önlemler alınmalıdır.



8.2.3 KONUT SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE
RASYONEL KULLANIMI

Konut sektörünün enerji talebi toplam enerji 
talebinin gelişmiş ülkelerde yaklaşık $ 30'unu oluşturmaktadır. 
Ülkemiz için bu oran, ticarî olmayan yakıtlar gözönüne alın
madığında $ 20 civarında olmaktadır ve diğer sektörlere oran
la yüksek bir değerdir. Konut sektörü enerji talebi genel olar- 
rak geçmiş senelere oranla bazı faktörlerin etkisi altında 
gitgide artmaktadır. Bu faktörlerden en önemlileri; şehirleş
me hızı, yaşama düzeyinin yükselmesi, merkezi ısıtma sistemi
nin yaygınlaşması v.s. olarak sayılabilir. Uzun vadede bu sek
törün enerji yönünden önemi, bu eğilim sürdüğü takdirde daha 
da artacaktır. Konut sektöründe enerji daha çok ev ısıtması 
şeklinde kullanılmaktadır. Bu da iklime, evlerin izolasyonuna, 
konfor seviyesine, yakıta, ısıtma tekniklerine v.s. bağlı ol
maktadır. Konut sektöründe kullanılan enerjinin yaklaşık 
İ° 70-90' ı ev ısıtması amacıyla kullanılmaktadır. Aydınlatma 
İ° 2-3' V» geri kalanda alet ve sıcak su üretiminde kullanıl
maktadır .

Sektör verimliliğinin halihazırda İ° 43 düzeyinde 
olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu verimliliği kesin olarak 
saptamak imkânsız olmaktadır. Konut sektöründe enerji verim
liliğini arttırma konusunda büyük bir potansiyel mevcuttur.
Bu potansiyel şu şekilde değerlendirilebilir:

- Kayıp ısının değerlendirilmesi : Yalnız bina
ların değil aynı zamanda ev aletlerinin, boruların, sıcak su 
depolarının izolasyonu; duvarların, yerlerin, çatıların,



pencerelerin geçirgenliğinin azaltılması, eski evlerde 

İ° 10-20, enerji kullanımı yönünden dizayn edilmiş yeni evler

de 1° 30-40 enerji tasarrufu sağlayacaktır.

- Ev aletlerinin verimliliklerinin arttırılması; 

Normal lambaların, florensan ile ikame edilmesi lamba tipine 

ve ışıklandırma gücüne göre $ 30-75 arasında tasarruf sağla

maktadır. Sar yapmayan buzdolaplarının klasik buzdolapları 

yerine ikamesi ise $ 60 enerji tasarrufu sağlayacaktır. Daha 

iyi ve yüksek verimli sobaların kullanılması, mutfak ocakla

rının, televizyonların tasarrufa yönelik dizaynı; deterjan 

kalitesinin yükseltilmesi ile çamaşır makinalarmın daha dü

şük ısıda çalışması, belirli oranlarda enerji tasarrufu sağ

lanmasına yardımcı olacaktır.

- Kayıpların ortadan kaldırılması : Odaiçi sı

caklıklarının düşürülmesi, kullanılmayan odaların ısıtılma- 

ması, apartmanlarda ısı tüketimlerinin ayrı sayaçlarla sap

tanması, termostat kullanımının yaygınlaştırılması, genel 

ışıklandırma yerine direkt ışıklandırmanın ikamesi, ev ve 

apartmanların enerji tasarrufuna yönelik blarak dizayn edil

mesi, bireysel ısıtmadan merkezi ısıtma sistemine kayılması 

kayıpların azaltılması bakımından önem taşımaktadır.

Bütün bu tedbirlerin 1° 30-40 civarında enerji 

tasarrufu sağlayabileceği tahmin edilmektedir; tasarrufun 

büyük bir yüzdesi bina izolasyonlarına bağlı olmaktadır. Bun- 

-arı gerçekleştirmek büyük yatırımları gereksindirmekte ve 

naliyetli olmakta ise de kısa bir sürede bu masraflar
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kend in i  ödeyeb i lmek ted i r .  Bu  sek tö rde ,  #  10-15  kadar  ve r im

l i l ik  a r t ı ş ın ın  1980 '  l e rde ,  1“ 15 -20 'n in  1990 '  l a rda  ve  dp 30  

ve r iml i l ik  a r t ı ş ın ın  1990 ' l a rdan  sonra  ge rçek leşeb i l eceğ i  

t ahmin  ed i lmek ted i r .

Kor . j t  s ek tö ründe ,  ene r  j i  ku l l an ımında  t aoa r ru f  

ı . ;  -  s ı  n . l an  f - .ö  îönu ı .  :  ı l ı nma ,  u  ge reken  en  dne  ra  L  i  nok ta ,  konu t l a— 

• 'm t i  andan  i  t  ı .  n  '  . .  ı r r  . f  <onu  sun- . r .  ro  ; r  ı  ;  u  L  un-  

lu ru -ma . :  ı  o lmak* . ;  l en f ,  e  i  an  l amala r ın ıe t . e r  .  a s ı r ru fu

gözünüm:  a l ınmak  ' l i r e t iy l e  yap ı lmas ı  ge rekmekted i r .  B i l ind iğ i  

g ib i  i l kemizde  şen  i r  i l an la r ı  i l l e r  Bankas ın ın  so run lu luğu  

a l t  ir. d i - ,  u  1  ınmak  t ad ı  r . .  Yen .  ye rLeşmeLer le  :  Lg i  L i  p  l an  L ıma-  

l a r ’ .n ,  i l ime  bağ ıml ı  o l a rak  ene r j i  r . üke '  m  inde  sasa r r ı f a  

yöne . . .  . ön  .  ‘me l .k i  e r  in  f  e  L i ş t  i r  i lmes i ,  d i a  göre  yap ı lmas ı  

ge rekmekten :  r .  Ayr  .  : a  me"  tu t  İmar  Y  öne  tme  1 . ;  k  l e r  i  m  i  ze  inuaa  

ed i l e rek  t ev .  o  in  i  1  a r l a  i lg i l i  o l a rak  ene :  j \ t a sa r ru f -na  yö

ne l ik  maude ıe r  konu lmal ıd ı r .  (Ça t ı  ve  du ,a r  i zo lasyon la r ı ,  

ç i f t  cam,  ç i f t  kap ı  v . s . )

Bu  konu la r l a  i lg i l i  a ra ş t ı rma la r  ü lkemiz le  mev

cu t  a raş t ı rma  kuramla r ına  en  k ı sa  zamanda  yap t ı r ı lma l ıd ı r .  

Örneğ in ,  Türk iye  B i l imse l  ve  Tekn ik  Araş t ı rma  Kurumu-Yapı  

Araş t ı rma  Ens t i tüsü  "Gerek  t ek  b ina la rda ,  ge rek . f i  ye r l e şmele r 

de ,  ene r j i  t : :  " a l  mı  enaza  ind i rmek  ve  en  ok  ene r j i  t a sa r ru f  

ede»  i  ime*  i ,  i n ,  . eh  i r e  i l  i k  ve  imar  yöne ' .me l ik  i  e r  i  ne  g i r eb i l e 

cek  ı . .  t e  i  i k t ek  i  p  Lan  l ama  t edb i r l e r in i  sup  t .  ama"  konusun la  gö

re  ■  ' . end i r  i l en i l  i  r .  :  ı  ku rum,  t ine r  j i  / e  u iu l  1  â aynak  l a r  Bakan l ı  

ğ ı ,  imar  ve İ skân  Bakan l ığ ı ,  Bay ınd ı r l ık :  - akan l ig i  ve  t i l e r  

Bankas ı  i l e  i şb i r l iğ i  yaparak  bu  ça l ı şmay ı  ge l i ş t i r ab i l i r .  Bu  

ve  Duna  benze r  t edb i r l e r in  i c ra  p lan la r ımızda  yer  a lmas ı ,  c id 

d i  b i r  ene r j i  t a sa r ru f  po l i t ikas ı  i ç in  zo run ludur .



Mevcut binaların izolasyonları konusunda hükü
metçe teşvik tedbirlerinin alınması, programlar hazırlanması 
gerekmektedir. Örneğin, izolasyon için vergi indirimleri uy
gulanabilir.

Hükümetin konut sektöründe tasarruf konusunda 
en büyük katkısı "tamimler" yoluyla olabilir. Bu tamimler, 
müesseselere ışıklandırmaları, ısı dereceleri, kamu binalar 
rınm izolasyonu v.s. konusunda direktifler verebilir. Genel 
tamimler dışında malzeme ve cihaz imalâtları ile ilgili kuru
luşlara, enerji tasarrufu yönünden özel tamimler verilebilir.

I

Hükümetin bu konudaki programı tam olarak uygu
laması halinde enerji tasarrufu $ 9-24 civarında gerçekleşe
cektir.

Konut sektöründe enerji tasarrufu konusunda 
özet olarak şunlar söylenebilir:

( i) İmar planlarının, şehir planlarının bina 
kod ve standartlarının, ısı ve aydınlatmada verimlilik sağlaya
cak şekilde ayarlanması gerekmektedir. İzolasyon ve ışıklandır
ma için genel kodların kabulu gerekmektedir.

(ii) Mevcut binalarda ısı izolasyonunu teşvik 
için tedbirler alınmalıdır. Özel fonlar ve vergi indirimleri 
uygulanmalıdır. Gerektiğinde sübvansiyon yapılmalıdır.

(iii) Resmi kuruluşlardaki enerji tüketimi kont
rol altına alınmalıdır. Tamimler ve hükümler vasıtasıyla resmî 
daireler enerji tasarrufu konusunda kendilerine düşen görevi 
yerine getirmelidirler. Isı kontrol altına alınmalıdır. Resmî 
oto kullanımı azaltılmalıdır.





BÖLÜM 9

ENERJİ SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ORGANİZASYON 
MEVZUAT VE EĞİTİM SORUNLARI
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ZKERJl İLE İLGİLİ CîiGALİZASYOK, MEVZUAT, EvlTİM
v r. .'_Lı_r. ^ DOGAa . uVRu SOL .KLAHI:

9*1. C :-. 1 Aİ.ÎZA3YÛN VE MEVZUAT:

"isemizde enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, 

oun.1 arın rasyonel olarak kullanılmasını sorunlu kılmaktadır»

Mevcut enerji kaynaklarının tüm potansiyelini 

ayrıntılı oir şekilde ortaya çıkarak bunların optimum de-ter- 

lenıdirilmesinin yapılması, yeni enerji kaynaklarının araş

tırılıp değerlendirilmesi teknolojik gelişmelerin yakından 
izlencesi ve birincil enerji kaynaklarının sektörlere tahsisi 
konusunun bilimsel bir kurul tarafından yapılması ulusal eko- 
erci açısından çok önemli bir konu haline gelmiştir.

Görevleri çatışan çeşitli kuruluşlar arasındaki 

anLaçmazlıkların zaman kaybına yol açması, enerji konusunun 
merkezi bir kuruluş tarafından ele alınarak bu alanda çok 
yönlü ve etkin çalışmaların yapılması gereğini ortaya çı
karmaktadır .

9.1*1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıg ile 
Ba£lı ve İlgili Kuruluşların Enerjiye ilişkin Mevzuatı :





Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ;

Enerji ve Tabiî Kanaklar Bakanlığı ilk defa 
25.12.1963 tarihinde kurulan Bakanlar ^urulu listesinde yer 
almış, 4951 sayılı yasa uyarınca söz konusu Bakanlxğm ku
rulduğu Başbakanlığın 7*2.1964 tarihli yazısında belirtil
miştir. Aynı yazıda Sanayi Bakanlığı merkez kuruluşu olan 
Enerji ve Maden Dairelerinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlandığı ifade edilmiştir.

Bağlı Kuruluşlar ;

- Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ;

6200 sayılı yasayla 1953 yılında kurulmuştur.
Taşkın koruma, sulama tesisleri, bataklıkla

rın kurutulması, sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer 
kaynaklardan enerji istihsali, şehir ve kasabaların içme 
suyu kanalizasyon, kasaba-akarsuların ıslahı gibi işlerin 
yapılması için her türlü rasat, araştırma, etüd ve proje
lerini hazırlamak veya hazırlatmak inşaatlarını gerçekleş
tirmek ana görevleridir.

- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlüğü ;

2804 sayılı yasayla 1935 yılında tüzel kişi
liğe sahip ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir kurum olarak 
kurılmuştur.



Türkiye maden envanterinin çıkarılması, yeraltı 
servetinin aranıp bulunması, rezerv kalite ve teknolojik 
özelliklerinin saptanması ve değerlendirme olanaklarımı 
araştırılması, madenlerin daha verimli bir şekilde işletil
mesine ilişkin yöntemlerin incelenmesi ve ülkenin jeolojik 
yapısının ortaya çıkarılmasıyla ilgilenmekte ve bu konularla 
çalışacak Türk Mühendis, Teknisyen, Uzman ve işçilerinin 
yetiştirilmesi hizmetlerini yürütmektedir.

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Direktörlüğü :

2819 sayılı yasaya göre 1935 yılında tüzel 
kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı olarak kurıl- 
muştur.

Ülkede mevcut enerji kaynaklarını etüd edecek 
bunların sağlayacağı olanakları meydana çıkarmak ve bunlar 

arasında elektrik enerjisi politikasına uygun olanlarını 
saptayarak Türkiye'nin elektriklendirme plânlarını hazırla
mak, plâna giren tesislerin projelerini düzenlemek, elek
trikle ilgili istatistikleri tutmakla görevlendirilmiştir.

15-7*1970 tarihinde yürürlüğe giren 1312 sa
yılı TEK yasası ile Eoî.E. İdaresi tarafından yapıla gel
mekte olan elektrik plânlaması ve istatistikle ilgili bazı 
hizmetler TEK 1 e devredilmiştir.



- Petrol işleri Genel Müdürlüğü :

Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1954- tarih ve 

6.526 sayılı Petrol Yasasını değiştiren ve 18 Nisan 1975 ta
rihinde yürürlüğe giren 1702 sayılı "Petrol Reformu Yasası" 
nıin 5» maddesiyle kurulmuştur.

Aslında bu kuruluş Reform Yasası'nm yürür- 

Lüğe girmesinden önce Petrol Yasası'nı uygulamakla görevli 

b.ulunan "Petrol Dairesi Reisliği" nin ismi değiştirilmiş ve 

fonksiyonu genişletilmiş bir devamından ibarettir.

Genel Müdürlük Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı, tüzel kişiliği sahip, katma bütçeli bir 
kuruluştur. Görevi hem petrol yasası hem de bu yasanın dı*-_ 
şında kalan akaryakıt mevzuatını uygulamaktır. Bu çerçeveye, 
petrol ameliyelerini kontrol etmek, petrol sicili tutmak; 
yabancı sermaye tesbit ve tescili; petrol, malzeme, nakil 
ve hak ithal ve ihraç müsaadeleri vermek; ham petrol fiyat
larının uygunluğunu incelemek; devlet hak ve hisselerini 
tesbit, tarh ve tahakkuk ettirmek; Türkiye petrol kaynakla
rının milli menfaatlere uygun şekilde işletilmesini sağla
mak; petrol ürünlerinin dahili perakende fiyatlarını tesbit; 
her türlü petrol ürününü ithal, ihraç, tüketim, ikmal ve 
stoklanmasmın planlanması ve bunların takip ve intacı;
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petrol ürün standartlarını tesis; tağşişi akaryakıt istik
rar fonu tesis ve kontrol işleri; devletin petrol politika
sına yararlı her türlü bilgileri derlemek ve dünya petrol 
pareketlerini takip ve dokümantasyon arşivleri kurmak gibi 
çeşitli konular girmektedir.

İlgili Kuruluşlar ;

-Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü :

15 Temmuz 1970 tarihinde kabul edilen 1312 sa
yılı yasayla kurulmuştur.

Türkiye Elektrik Kurumu elektriğin üretim, ile
tim, dağıtım ve ticaret için (su kaynaklarından elektrik 
üretimi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi hazır
lama ve bu projelerin inşaası hariç) gereken her türlü etüt 
ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak veya yaptırmak, 
istatistik bilgiler toplamak köy elektriklendir!lmesi fonu
nu yönetmekle görevlendirilmiştir.

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü :

697/t- sayılı yasayla 1957 yılında kurulmuştur.



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu taşkömürü, linyit,
tur-p gibi kömür madenlerini aramak ve işletmek, bunlardan 
kok:, briket ve bilcümle tali maddeler imal, istihsal ile 
kömıür tevzi ve satışını yapmak ve Mahrukat Yasası'nın ver- 
diğji ıgörevleri yerine getirmek, Bakanlıkça çıkarılmış Yönet
melik esasları içinde özel sektör kömürlerini satmak gibi 
hiz.metlerle yükümlüdür.

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel
Müdürlüğü :

6326 sayılı Petrol Yasasına dayanılarak 6327 
sayılı yasayla kurulmuş, 15.12.1954- tarihinde faaliyete 
geçmiştir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Petrol 
Yasası dahilinde Türkiye'de petrol ve gereğinde petrol ürün
lerinin alım, satım ve dağıtımını yapmak ve faaliyet konu
suna giren işler için her türlü ticari muamelelere girişmek
le görevlendirilmiştir.

- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü :

12.2.1941 tarihinde 3780 sayılı Milli Korunma 
fanununa istinaden K6103 sayılı koordinasyon heyeti kararı 
Lle kurulmuştur.



Petrol Ofisi petrol ve ürünleri satın almak, 
depolamak ve satmak görevi ile yükümlüdür.

9.1.2. Yürürlükteki Mevzuatın Yarattığı
Darboğazlar :

Bölüm 9.1.1.'de Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili enerji konu
sunda görevli kuruluşların kuruluş yasaları ve görevlerine 
değinilmişti. Sözkonusu bölümün incelenmesinden de görüle- 
ği üzere kuruluşundan itibaren aradan onüç yıl gibi uzun 
bir süre geçmiş olmasına karşın Enerji ve Tabiî Kaynaklar ’ 
Bakanlığının hanüz ktrtünş yasası çıkmamıştır. Yasanın yokluğu, 

Bakanlık bünyesinde zaman zaman teşkilât değişiklerine yol 
açmakta ve bu durum hizmetin sürekli olmasını engelliyerek 
hizmette kopukluklar yaratmaktadır.

Bakanlığın kanunla kurulmuş ve ka
nunla faaliyet gösteren Daireleri, Bakanlığın kuruluşundan 
önce Sanayi Bakanlığına bağlı olan Enerji ve Maden Dairele
ridir. Enerji Dairesi kurulurken Genel'Müdürlüklerin üstün
de bir statüde kurulmuş ve görevi itibariyle de enerji ko
nusuyla meşgul olan Genel Müdürlüklerin çalışmalarını kont
rol ve koordine etmesi, enerji konusunu bir bütün olarak 
plânlaması öngörülmüştür. Enerji işleminin bir bütün olarak 
ele alınması ve plânlama aşamasından işletme aşamasına ka
dar tümünün takibinin Enerji Dairesinde toplanması gerekir
ken, uygulamada hizmet dağılmıştır.



Diğer taraftan, bazı kuruluşların 
1935 yılında çıkarılan yasalarla faaliyetlerini sürdürdük
leri hatırlanırsa, hizmetin günün koşullarına uygun olarak 
yürütülmesinin güçlüğü anlaşılır. Bu arada, son yıllarda 
çıkmış olmasına rağmen istenen açıklık ve çalışma düzenini 
getirmeyen kuruluş yasaları da vardır.

Organizasyon, Mevzuat ve Eğitim çalış
ma Grubu Raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, kuru
luşlarla ilgili önemli darboğazların, yapılması zorunlu yasa 
değişikliklerinin yanı sıra, birçok kuruluşun yine mevzuat 
yönünden ortak olan somaları aşağıda belirtilmiştir.

- Teknik Personel Sorunu :

657 sayılı Personel Yasasının tek
nik personel aleyhine getirdiği hükümler dolayısiyle teknik 
personelin kamu sektöründe tutulması olanağı kalmamıştır. 
Personel Yasası; katsayıların günün koşullarına uygun olma
ması ve söz konusu yasaya bağlı yan ödemeler kararnamesin inde 
yetersiz olması nedeniyle, beklenen sonucu getirmemiştir.



- Gümrük Mevzuatı :

Ülkenin gümrük mevzuatı, günün ko
şullarının gerisinde kalmıştır. Bu nedenle teçhizatın güm
rüklerden çekilmesi çok zaman almakta, bu durum bazen teç
hizatın teknik özelliklerinin kaybolmasına neden olmakta, 
bazen de hayati parçaların gümrüklerde gecikmesi nedeniyle 

tesislerin zamanında öretime açılmasını olanaksızlaşmak
tadır.

o 1 i
J Dünyada Enerji Konusunun Ele Alınış

Şekli :

Enerji konusu çeşitli ülkelerde doğ
rudan bir bakanlığa bağlı bulunmaktadır. Bu, Federal Al
manya'da Ekonomi Bakanlığı, Kanada'da Enerji, Maden ve Kay
naklar Bakanlığı, Fransa'da Sanayi Bakanlığı, İngiltere'de 
Enerji Bakanlığı olabilmektedir. Fakat hemen nepsinde özel 
bir enerji teşkilâtı bulunmaktadır. Bu teşkilât bazı dev
letlerde genel müdürlük, bazılarında ise genel sekreterlik 
veya müsteşarlık seviyesinde bulunmaktadır.

OECD ülkelerinde yapılan bir araştır
mada örnek bir enerji organizasyon şeması geliştirilmiştir. 
Bu şema;



Bakanlar Kurulu
Başbakan Planlama Komisyonu
Bakan
Müsteşar

Bölüm (Enerji) 
Kömür Petrol Diğer Yakıtlar Elektrik Gaz

olarak öngörülmektedir.

Burada bölüm denilen kısım ülkenin 
özelliğine göre Genel Müdürlük, Enerji Sekreterliği veya 
Müsteşarlık olabilmektedir.

9.1.4. Türkiye'de Enerji Konusunun Nıe Şe
kilde Ele Alınması Gerektiği :

Enerji konusunda halen yürürlükte 
bulunan mevzuat, bu mevzuatın yarattığı darboğazlar nede
niyle ve dünyadaki uygulamalar da gözönünde bulundurula
rak, Türkiye'de de enerji konusunun bir merkezde toplanma
sının zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Son yıllarda önemi gittikçe artan 
en«rji konusunun üst kademe stratejisinin saptanmasında 
danışma görevi görecek bir Enerji Şurası, enerji ile ilgili 
kurmay ve icra görevlerini görecek bir Enerji İşleri Genel



Müdürlüğü ve enerji ile ilgili araştırma, geliştirme görev
lerini yürütecek, araştırma hizmetlerini yapacak Enerji İş

leri Genel Müdürlüğüne bağlı bir Enerji Araştırma Merkezi 
kurulmasında yarar görülmektedir.

Enerji Şurası’nın, enerji ile ilgili 

kamu teşekkülleri, enerji tüketimi yapan büyük sanayiler, 

enerji konusuyla ilgili meslek odaları, enerji ile ilgili 

cemiyet ve dernek temsilcilerinden oluşan, ülkenin enerji 

sorunlarının görüşüleceği normal olarak yalda bir kez veya 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının davetiyle toplanan 
bir kurul olması uygun olacaktır.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün ;

.■51 - Etüd ve Plânlama
- Katı Yakıtlar

- Sıvı ve Gaz Yakıtlar
- Elektrik

:‘İ - Diğer Enerji Kaynakları
- / İ - Çevre Sorunları

'daireleri ile,
t

- Hukuk Müşavirliği
- Muamelât Müdürlüğü'nden

j . i
|Oluşması düşünülmekte ayrıca bir Enerji Araştırma Merkezi 
de öngörülmektedir.



9.2. EĞİTİM :

Türkiye'nin yatırım hacminin günden güne art
tığı ve bu yatırımların gerçekleştirilmesinde uygun eğitim 
görmüş, yetişmiş elemanların büyük rol oynadığı bilinmekte
dir.

Yatırımların hızla artmakta oluşu, Kurumlarm 
yetişmiş elemana olan gereksinmelerini de arttırmakta, Per
sonel Yasası ve aşağıdaki nedenlere göre ise bunun sağlan
ması çok güçleşmektedir.

- Mühendis ile teknisyen arasındaki görevleri 
yürütecek seviyede eleman yetiştiren okullarımız yetersiz
dir.

- Sanat liseleri mezunları artan eleman gerek
sinmelerini karşılayamamaktadır.

- Gerek Üniversitelerimiz, gerekse yüksek 
okullarımızla sanayi arasında arzu edilen işbirliği sağla
namamaktadır.



9.3. ENERJİDEN DOĞAN ÇEVRE SORUNLARI

Enerji üretimi sırasında meydana gelen çevre 

kirliliği Birincil ve İkincil enerji kaynakları için ayrı 

ayrı ele alınabilir.

9.3*1. Birincil Enerji Kaynaklarının Neden 
Olduğu çevre gorunları

Birincil enerji kaynakları içinde 

özellikle kömür üretimi sırasında meydana gelen çevre so
ranları önem kazanmaktadır.

Açık Maden İşletmeciliği sırasında 
meydana gelen çevresel zararların önlenmesi konusunda şunlar 

önerileoilir;

(i) Dekapaj sırasında aktarılan top
rakları tekrar kazanma amacıyla, toprak örtüsünün ağaçlan

dırma veya başka cins bitki türü yetiştirme suretiyle eski 
verimliliğinin sağlanması.

(ii) Katı yakıt üretimi esnasında ba

zen çıkması zorunlu olan ve ekonomik değeri bulunmayan ya
nıcı madde ihtiva eden tabakanın yanmasını engelleyici ted

birlerin alınması



Yeraltı madenciliği sırasında mey

dana gelen kirlenmeler ise suların kirlenmesi ve toprağın 

kirlenmesi olarak iki türlüdür. Bunun önlenmesi için şunlar 
önerilebilir ;

(i) Yeraltından çıkarılan suyun için
deki zararları ve kirletici unsurların temizlenmesi ve su

yun berraklaştırılması sağlanmalıdır.

(ii) Suyun doğaya zarar vermiyecek 
şekilde temiz olarak çevreye bırakılması sağlanmalıdır.

(iii) Kömürün zenginleştirilmesi esna
sında doğayı kirletici unsurlar olan kirli su ve artık mad
delerin arazi üzerinde tarıma elverişli olmayan yerlere dö
külmesi ve bitki örtüsünün oluşumu sağlanmalıdır.

Kömür kullanımından doğan çevre 

kirlenmelerinde ise, kirlenme özellikle hava kirlenmesi şek
linde oluştuğundan, havayı en az kirletecek enerji cinsi ve 
kullanım yönteminin seçilmesi amaç olmalıdır.

Petrol Üretimi esnasında büyük 
ölçüde kirlenmeler söz konusu olmamaktadır*. . Ancak deniz 
yolu ile yapılan taşımalarda suların kirlendiği izlenmek
tedir. Bu nedenle gemiler tarafından denize boşaltılan ar
tıkların fttze tesislerinde tasfiye edilmesi gerekmektedir.
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Rafinaj esnasında petrol artıkla
rının denize ve nehirlere atılmadan önce tasfiye edilmesi 
rafınecilere bu tasfiye tesilerinin kurulması ve etkin bir 
şekilde kontrolü gerekmektedir.

Ayrıca rafinerilerde havaya veri
len artık yazların hava kirlenmesini önleyecek önlemler 
alındıktan sonra atılması, rafineri ürünlerinin değerlendi
rilmesi sırasında egzoz gazlarından doğan kirlenmeler ile, 
fuel-oil den doğan kirlenmeler konularında ise diğer ülke
lerde uygulanan önlemlerin derhal alınması gerekmektedir.

9-3*2. İkincil Enerji Kaynaklarının Neden
0Iduğu Çevre Sorunları

tkincil enerji kaynaklarından elektrik 
üretiminin neden olduğu çevre kirlenmeleri büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Kömür ve linyit yakan termik santrallarda çevreyi 

kirletmeyecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca kül
lerin değerlendirilmesi, termik santrallarda ısıtma yoluyla 
yapılan kirliliğin saptanması, su tasfiye artıklarının akar 
sulara ve denizlere atılabilmesi için karşılanmaları gereken 

standart koşulların saptanması, yapılması gerekli işlemle
rin başında gelmektedir.

Nükleer Santrallardan doğan çevresel
zararlarla ilgili olarak dünyada belirtilen standartların 
Türkiye de uygulanması için bugünden çalışmaların yapılması, 
önlemlerin alınması gerekmektedir.
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BÖLÜM 10
0PTÎMÎZASY0N MODELÎ ÎLE GENEL ENERJİ PLANLAMASI

(ÖZET)

Plân dönemi olan 1977-1992 yıllarını içeren bir genel 
enerji modeli çalışması yapılmıştır.^ Yaklaşık 150 değiş
ken, ve 200 denklemi olan bu optimizasyon modelinin ayrın
tıları Ek'te verilmiştir.

Model çözümlerinin önemli sonuçları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

1. önümüzdeki 15 yıl zarfında enerji sektörü eski 
yıllara kıyasla daha büyük yatırım ve harcama gerektirecek, 
GSMH ve dış ticaret hacmindeki oranı artacaktır. Bu artış 
sağlanmadığı takdirde, öngörülen kalkınma hızının düşeceği 
açıktır.

2. Enerji sektörünün bir atılıma girerek zorunlu alan 
kapasiteleri yaratması şarttır, önemli kapasiteler şunlar
dır:

a. Petrol çıkarma : Halen yılda 4 milyon ton
olan çıkarma kapasitemizin, plan dönemi süresince artarak
1992 yılında 18 milyon ton'a ulaşması gerekmektedir.
i^Söz konusu Genel Enerji Modeli Boğaziçi Üniversitesi tara

fından yapılmıştır.



b. Kömür çıkarma: Linyit kömürü kaynaklarımızın 
daha hızlı geliştirilmesi zorunludur. Hernekadar işletme
lerin optimum üretim miktarları aşılacak, ve dolasiyle bi
rim maliyetler artacaksa da, ihtiyacın karşılanabilmesi 
için katı yakıt çıkarma kapasitesinin büyük bir gelişme gös
terip, 1992 yılına kadar 120 Milyon ton/yıl kapasiteye ulaş
ması gerekmektedir.

c. Elektrik santralları: Santralların toplam ka
pasitesinin plan döneminde sürekli artarak yaklaşık 5 ka
tına ulaşması zorunludur.

% Yaratılan ilâve kapasitelere orantılı olarak gerek 
birincil, gerekse İkinci enerji türlerinin üretimi kesinti

siz yürütülmelidir. Optimal planın gerçekleştirilmemesi, 
maliyetleri arttırıcı bir etki yapacağından, enerji açığı 
daha da büyüyecek ve ekonomiye olumsuz etkileri de aynı 
oranda artacaktır.

4. Enerji planlaması bir bütündür; Bu plan küçük par

çalara bölünerek yapıldığında sektörün bir bütün olarak op
timum stratejisinden uzaklaşılmaktadır.

Sektörün tüm olarak optimum çalışabilmesi için-, için

deki bazı parçaların görünürde “gayri ekonomik” çalışması 
tabiidir, örneğin, linyit üretim ve tüketimi tek başına 
planlanamas. Linyit üretiminin hangi düzeyde yapılması



gerektiği, diğer enerji türlerinin, özellikle ikâme edile

bilir türlerin üretimine bağlıdır. Aynı şekilde, tüketim 

konusunda da bu bağımlılık vardır.

Yine Sektörün bütünlüğünün yarattığı özellik icabı, 

optimum plânda herhangibir aksama olduğunda, aksayan bölü
mün değil, plânın tümünün yeniden gözden geçirilmesi gerek
lidir. örneğin, hidroelektrik santrallarmda inşaatın ge

cikmesi, termik santral kapasitesini etkilemekle kalmayıp, 

linyit/fuel-oil üretim ve tüketimini de etkilemektedir. Bu 

etki ise yatırım ve harcamaları, ve döviz harcamalarını 

arttırarak sistemin tümünü değiştirmektedir. Görüleceği 

gibi bu durumda plan basit bir revizyonla (örneğin, hidro

lik yerine linyit santralı kurarak) değiştirilmemeli, son 

durumun yarattığı koşulların tümünü içeren bir değerlendir

me ve.optimizasyon yapılmalıdır.

SONUÇ:- En iyimser bir değerlendirme ve aptimal bir 
planlama göstermiştir ki, Türkiye'nin istenilen hızda kal
kınabilmesi için enerji sektöründe bir seferberlik durumuna 
geçilmesi şarttır.

-öngörülen, veya daha geliştirilmiş bir plan

dan sapmalar olduğunda, enerji açığı büyüyeceği gibi, fi

nansman kaynakları da daha zor duruma girecektir.

-Enerji sektörünün tümünü içeren bir strateji 

ve planlamaya gidilmesi zorunludur. Parçalara bölünerek 
yapılan bir planlama optimum stratejiyi sağlayamaz.
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