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AÇIKLAMA 

Devle t Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkı adaki 30 »9.19 50 
tarihli ve 91 Sayılı kanunun 7 ve Birici maddeleri ile 9uncu mad¬ 
desinin b fıkrası gerekince teşkil olunacak özel İhtisas Komis¬ 

yonları ile Koordinasyon lCcmisyonlarının kuruluş ve çalışmaları 

29 Eylül 1961 tarih ve 3/1722 sayılı Pakınlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konmuş olan, 23 Ekim 1961 tarih ve 10939 Sayılı Resmî 
ü-azete 'de yayınlanmış hu İtinan Tü zük ile düzenlenmektedir. 

Söz konusu lüztigün 4üncü maddesinin (i) fıkrası şöyledir.. 
"Komisyonlar topladıkları bilgileri ve rekorları Plânlama Teşki¬ 
lâtına sunarlar. Bu 'bilgi Ve raporların ııeşri, kullanma şekli 

vs i gibi hususlar:: a karar verme yetkisi Plânlama Teşkilâtı veya 
daha üst makamlara aittir." 

ikinci Boş Bıllık Kalkınma Plânı ve yıl.- ılı Iro,gramlar ha¬ 
zırlıklarında yararlanmak üzere yapılan Özel ihtisas Komisyonu 

çalışması sonunda hazırlanan bu Rapor plânlama çalışmaları için 
.yardımcı bir özelliğe sahiptir. 

Kalkınma Plânı'nm ilgili bölümü- bu rapor ve di, .sı özel 
çalışmalar gözönünde tutularak hazırlanacağından, Rapor ilgili 

bulunduğu sektör veya konu bakımından nihai değildir, sadece 

‘ilgili Özel ihtisas Komisyonunun çalışma sonuçlarını ve görüşle¬ 

rini kapsamakta olup, bu özelliği ile henüz Devlet Plânlama Teş¬ 
kilâtının görüşü de değildir. 
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Beşba kanlık 
Davla t Planlar™ Teşkilatı 

Muşta şar lı yi 
-mksr a 

ikinci Bas Yıllık Kalkınma Fİânıhin hazırlık çalış¬ 
malarıyla i İyili olarak kurulmuş bulunan "Genel Biner j i Özel 
ihtisas Komisyonu" nca yürekli etüd vo çalışmalar tamamla¬ 
narak, hazı: ’ 1snmıq bulunsn ra por i 1iş i k t e sunulmuştur♦ 

Bu çalışmalarımızın Mamla kot imiz için hayırlı olmasını 

diler ve Teşkilâtınızın iİyili elemanları tarafından bizlere 
karşı gösterilmiş olan ya kin il-; i ve anlayıştan dolayı, 

şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz ederim, 

Boyyılarımla 

Hidayet Turanlı 
Göne i Bine r j i Oz e 1 îht i s a s 

Komisyonu Boşkahı 
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xkirci iiüş bıllık Kalkınma Planının hazırlık çalış¬ 

ma İn r mı yapmak uzara Bjvlst Planlama İoşkilâtı büsta şarlığı 

tami'mdan kurulmuş bulunan kom i sy onl •: r d an biri olan üonol 

Ünarji Ozal ihtisas Komioyonu oü.o.luoö tarihinde ilk toplan¬ 

tısını yapmış ve bu toplantıda Komisyon Başkanlığına Hidayet 

Turan11 s 3ç i1mi şt ir* 

Komi, sy o mu; Hapor t orlüöüş ilk üç toplantı el a Dovlot Plan¬ 

lama T.- şkilatı ihmedl'c 11 eri Haluk Ceyhan va Şahin Coşkun tara¬ 

fından yayılmış, çalışmaların büyük bir kısmı ile raporun 

kalı mu a İn uru sı sırasında is,- Ha portör lük Okt«y Apaydın 

t ar -afi nda r. yür üt ülmüst ür . 

'd..:n...-l Jnjr ji Ozol ihtisas Komisyonunun mevzuuna giren 

Çoşitli mor ji kaynakları için ayrı ayrı Uz al ihtisas Komis¬ 

yonlarının kurulmuş olduğu hususu nazarı itibarı alınarak, 

güdülmüş i gorakon enerji politikasının yönünü tayin atmak, 

enerji soktörundaki ç..> çitii -mor ji kaynakları Uzarindo çe¬ 

şitli ihtisas Komisyolarmca yapılan çalışmaları koordino 

otmok suretiyle istikbal.: s it mm ji taljpl minin ç eşitli 

kayna kİ irdin d anneli ve tu mlokut ekonomisin 3 an uygun bir 

şaki İd o karşılanmasını sağlamak, Gonul bnarji Uz al ihtisas 

Komisyonunun oblı şmal arının, başlıca konusunu teşkil etmiş¬ 

tir . 

Komisyonumuz, geçmiş yıllara "it gelişmeleri ine o - 

loyarok gayrı safî milli ha sile artı şiarıyla .iner j i tüketimi 

artışları arısındaki bağıntıyı reis t erir katsayıyı tosbit 



otmiş vo bu kat sayı ileriki yıllara ait toplam enerji talop 

projoksiyonlarının hosaplanmasında osps teşkil otmiştir. 

Hesaplarmış bulunan bu g.*n.ol onorji t a lop projeksiyon¬ 

ları içinde çeşitli birincil vo ikincil onorji nov’ilerinin, 

onorji politikamız.a uygun olarak gelişme hızlarını düzenlemek 

ve bu çalınmaları koordine etmek maksadıyla 17.*12.1965 tari¬ 

hinde ilgili Özel İhtisas Komisyonlarının Başkan v Raportör¬ 

lerinin i etirakiyie bir toplantı yapılmış vo Komisyonumuzca 

tabiki uygun yorulan enerji politikasının .-sasları ve çeşitli 

onorji kaynaklarıma toplam enerji içindeki yerleri hakkında 

diğer uz el ihtisas Komisyonlarına, yapacakları çalışmalarda 

gözdnünde tutulması gereken bilgiler verilmiştir. 

Bilahare çeşitli Uz el ihtisas Komisyonlarınca hazır¬ 

lanmış bulunan raporlar iıa*. elenmiş ve Komisyonlarca düşünü¬ 

len talep projeksiyonlarının genel olarak 17.12.1965 günü 

yapılan toplantıda Ko mi s yortumuz c a vazedilmiş bulunan esaslara 

uygun olduğu görülmüştur. 

Memleketimizde•odun ve tosok tüketiminin kısa bir 

zamanda asgari bir hadde düşürülmesi, hatta tamamen kaldı¬ 

rılması, Genel Enerji Politikamızm ana hederlerinden birini 

teşkil ettiği hususu komisyonumuzca göz önünde tutularak , 

Özel ihtisas Komisyonlsrınca çeşitli ticarî yakıtlar için 

öngörülen üretim projeksiyonları aynen kabul .idilmiş 

ancak toplara enerji talebinin ticarî yakıtlarla karşılana- 

mıyan kısmının, odun ve tezekle karşılanması zarureti 

hasıl olmuşt ur. 
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ikinci. 3-jş Yıllık Kalkınma Planı dönomindo çeşitli 

ticari onorji nov' il irinin üretimi öngörülen Uratimlarin üs¬ 

tüne çıkarılabiluigi v, bu arada arama faaliyetlerine devam 

adilen yaraİt tabii razı bulunup bu an ;rji n.v'inden da 

fayda lanı 1da gi t 'd-dirdaodun vo tuzak gibi gayri ticarî 

yakıtların tüketiminin öngörülen miktarlardan daha da e şapı 

düşürülmesi ve bu suratlı enerji politikamızın una hadofi 

olan gayri ticarî yakıtların tüketiminin asgari haddo in¬ 

dirilmesi vj hatta tamamen kaldırılması amacına biraz daha 

yaklo şılmı ş oluna caktar » 



1. Hnorji Sjkt örünür, Tanımı y-o Sınır L aldın İran sı 

Gonol Anor ji Soktörü Türkiye ’do kullanıldın çeşitli bi¬ 

rincil ve ikincil onorji ulvilerinin 'ir at im: vj tüketim fâa¬ 

li otlarini ka p s oma kt a dir. (İnsan vo Hayvan onarjisi hariç) 

Halan ma mlovatimiz d o-

1. Taşkömürü 
2. Linyit 
3. Pt r o 1 ür Un i r i 

4..Hidrolik onorji 

olarak 4 ticari, 

1. Odun 
2. Tezek 

✓ \ * 

olarak 2 e i gayri ticarî oİnak üzere 6 nov’i birincil onorji 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca Dünyanın çeşitli memleketlerinde kullanılıp mam 

lokdtimizdo henüz kullanılma s&fhnsma geçiimamiş, 

1. Tabii yoro İti gazları 
2. Nükloor enorji 

3. Jootsrmal onorji 

4. Günjş on irjisi 
5. HttsgSr onorjisi v.s. gibi 

bir inei1 onovji nov'ileri do bulunmaktadır. 

iionloko timizde kullanılan ikincil onorji nsv* ilari iso 

1. llûktrik 

2. Kok vo havagazı 

3. LPG gazıdır. 



2, Tarihçe 

Türkiye'de çe sitil enerji kaynakları muhtelif tarih¬ 

lerde- kullanılmaya başlanmıştır. Odun ve tezek gibi gayri ticari 

yakıtlar asırlardan bari kullanılmaktadırlar. Taşkömürü linyit 

ve potrol ürünleri gibi ticarî birincil enerji nev*ilerinin 

ta rihçosi aşağıda kaydedilmiştir, ikincil enerji nev'ilerinin 

tarihçesi ise bu enerji re. v'ileri incelenirken ayrıca anlatıl¬ 

ma ştır. 

Taşkömürü : 

Ticarî yakıtlardan olan taşkömürü yurdumuzda ilk olarak 

1829 yılında Zonguldak Kömür Havzasında bulunmuş,1848 yılında 

işletilmeğe başlanmıştır. İlk zamanlarda "Mazinei Hassa" tara¬ 

fından mültezimlere ihale suretiyle işletilen havzanın istih¬ 

sali 50 Bin tonu aşmıyordu. 1856 yılında havza idaresinin Bahriye 

Nezaretine devredilmesi üzerine işletme ilk olarak bir nizamna¬ 

meye bağlanmıştır. 1882 yılına kadar yalnız Bahriyonin ihtiyaç¬ 

larına çalışan havza bu tarihte istihsalden % 40 mm ihracına 

izin verilmesi üzerine yabancı sermayeli şirketlerin ilgisini 

çekmiştir. Bu havzada Cumhuriyet devrine kadar üretimin pek 

azı Türk sermayesine sahip birçok ecnebi şirket tarafından 

gayet ilkel bir şekilde yapılmıştır. 

1925 yılından itibaren îşbankosı vasıtasıyla Türk ser¬ 

mayesi kömür havzasına girmiş ve 1937 sen asinde mevcut son 

ecnebi şirketinde mukavelesi feshedilmiş ve 1940 yılından sonra 

dağınık çalışan işletmeler tamamen devleti,ştir ilerek Breğli 
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Kömürleri İsletmesi haline go t ir i İmi şt ir . Ancak Havza Türk 

sarma isine geçtikten ve devle t la 31 ir ildikten sonra> tamamen 

fonni bir şekilde işletilmeye boşlanmış vo Ur at im artışı hız¬ 

landırılmıştır. 1942 yıİma kadar yapılan kömür ihracatı içerde 

sarfedilen kömür miktarının artması üzerine o tarihten itibaren 

durdurulmuştur . 

Linyit : 

Linyit kömürü üretimine yurdumuzda Birinci Dünya Savaşı 

sırasında başlanmıştır. Harp sırasında Zonguldak havzasında 

kömür üretiminin azalması sebebiyle Bslya-hanc1lık ve Trakya’da 

Ağaçlı ve Uzunköprü yataklarından linyit üretilmiştirk harptan 
sonra duraklıyan linyit üretimi ancak 1027 yılında D.D.Y» tara¬ 

fından Çeltok yatağının çalıştırılmasıyla yeniden başlamıştır. 

Daha sonra Batı Anadolu'daki Değirmisaz, Soma, Söke ve 

Gorohez yatakları özel teşebbüs tarafından işletilmişse do üre¬ 

tim miktarları çok sınırlı olmuştur. 

1958 yılında Deg-rrnisaz, Tavşanlı vo Soma Kömür yatakları 

Etibank tarafından alınmış ve Garp Linyitleri işletmesi haline 

getirilerek daha fonni vo verimli şekilde üretim yapılması 

saglanmıstır. 

Petrol Ürünleri : 

Memleketimizde ilk petrol aramaları önceleri "Petrol 

Arama vo Işlotno İdaresi" tarafından, 1955 yılından itibaren 

de "Maden Tetkik ve Arana Enstitüsü" tarafından yürütülmüş¬ 

tür. 
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Bu. ons t i tU, çalışmalarını bilhassa memleketin jeolojik 

bakımdan pot rol i takanlarının tosbiti işleri üzerine to&iif etmiş 
ve mütoaddit sondajlar yaparak -unadolu’nun Güneydoğusunda ilk 

petrol sahanını meydana çıkarmıştır. 

1052 yılında neşredilen bir kararname ile petrol araştır¬ 

malarının hususi teşebbüs eliyle yapılması prensibi kabul edil¬ 

miştir. 

Memlekette petrol işlerinin müstakilin bir elden sevk vcî 

idaresini temin için 1954 yılında bir petrol konunu çıkartıl¬ 

ma ştır. 

3u petrol kanunu mor 1 iyoto girdikten sonra birçok Türk 

ve Yabancı Petrol Şirketi tarafından memleketin çeşitli bölge¬ 

lerimle geniş çapta araştırma işlerine geçilmiştir. 

ilk defa faaliyet; geçen ve M.T..4* tarafından bulunmuş 

olan Raman ve Gerzan sahalarında üretime başlıyan şirket hususi 

bir kanunla kurulmuş olan Türkiye Petrolleri .-in on im Ortaklığıdır. 

Halen Türkiye'nin bilhassa Güneydoğu bölgelerinde çeşitli 

yerli ve yabancı şirketler tarafından petrol orama sonda jları 
ı 

yapılmakta, her yıl yeni petrol kuyuları üretime geçirilmek¬ 

tedir. 

Güneyde, .u Anadolu bölgelerinde eldo o dilen ham petrolün 

İskenderun’o naklini ve bu suretle bugünkü üretimin yükseltil¬ 

mesini sağlamak maksadıyla Türkiye Petrolleri ı.0. tarafından 

Batman-Tskoı>dorun arasında boru hattı, inşasına başlanılmış 

bulunulmaktadır. 
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Memleketimizde tu jkcrü-u ürerimi yapılan tak 

bölgo Zonguldpk havzasıdır. Bu havzada kömür tamumun yeraltı 

ocaklarından olda cdilmkt edir. Gittikçe derinlere inan ocak¬ 

larda üretim güçlükleri. ortaya çıkmakta- dolayısiylo yurdu¬ 

muzun sanayi yakıt;., ihtiyacının karşılanmasında çok önemli yer 

işgal adan ta ş kömür ün ün Ur o t imi için gittikçe artan büyük ya¬ 

tırımların yanılması gerekmektedir , 

Maden 'i!otkik ura ma hnstıtüsü tarafından bu havzanın 

kömür potansiyelini meydana çıkarmak için yapılan prosoek- 

siyon, jeolojik etik ve £0’~d°j .la>-ı neticesinde tssbit 

edilen r e zer .' a"yn : 

Görünür rezerv 232.760.000 Ton”' 

Muh t o m- > 1 r e z o rv 2 92 , 9C 0 ■>00 0 11 

Mümkün rezerv i CM „ C \ . 00r 

Jo o 1 o j i k r e z e rv  4 5 8 00 v • 0 0 _J' 
fonları Rezerv 1 31, „ cdO „ f00 fon 

Linyit : 

Yurdumuzda linyit yataklarına Traky ve Anadolu’nun 

hemen hemen hor yorinde raatlanmaktadır. 

Malum olduğu üzere domir metöllurjis;nde kullanılan 

sort kok imali istisna edilecek ol.ursa linyit kömürü hemen 

hemen her yerde kul lanı İmak-tMir Mı y°’nt o" teshininde ve 

buhar kazanl?^.* rde v n İm ek s . sanayiin' muhtaç ol¬ 

duğu enerji v buharın temininde; r'muM tur yer işgal etmek¬ 

tedir c Bu arada u: uy" tlor 'en v r-"--. u : -1-- - ‘ • ••• nd > de fayda- 

1 a mlma kt a dı r ~ 



Nitekim Kütahya civarında kurulmuş bulunan Azot Sanayii 

nin ana ham maddesini Sayitömor linyitleri toşkil etmektedir. 

Bilinon yataklardan yaygınlı}:, r-esorv vj kalite bakımından on 

cnomlil ri Batı Ana [olu1da Honiss* Kütahya vj vanakkalo illo- 

rindo bulunmaktadır. 

•Batı Anadolu’da Tavşanlı, Soma, Çan ve Seyitömer, Orta 

Anadolu’da Çaİtok. Dodurga vo Bolu işlet ıİnekte olan on önemli 

linyit sahalarım toşkil etmekte d ir* 

Bilhassa satha yakın açık işletmeye elverişli linyit 

yakatları bulmak ve bu suretle odun ve tezek yerine linyitin 

ikamesini saklamak gayesiyle -Uman Teknik Yardımından memle¬ 

ketimize gelmiş olan uzmanlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 

lığı Enerji ve Kaynaklar Dairesinin koordinatörlüğünde K.T.A. 

ve T.K.l. nin de iştirakiyle çalışmalar yaşmaktadırlar. 

Me mlo ko t i rai z d e. bil i no n 1 i 11 y i t r o z o rv i : 

Görünür rezerv lb7.580.000 Ton 

Muhtemel rezerv 407.45'±.0o0 ” 

Mümkün rezerv B19.0d0.000 " 

Jeolojik rezerv 22d.obO.Uoo 

Toplam rezerv 1.020.50*1.000 Ton 

Petrol ; 

Ortadoğunun petrole e zengin ülkeleri arasında bulunan 

memleketimizde halen bulunmuş olanın çok üstünde petrol 

rezervleri olduğu tahmin edilmekte ve büyük bir hızla yeni 

rezervler bulunması faaliyetine devam edilmektedir. 



Bugüne kader tesbit edilmiş olan istihsali mümkün petrol 

rezervi 4b,o Bilyon Ton (505 Mİyon 150 Bin varildir). 

Hidrolik Enerji : 

Türkiye hidrolik enerji imk~nl rı bakımından Avrupa'da 

Norveç'ten sonra ikinci gelmokt -'dir . 

Birleşmiş Mi Hatlar Avrupa Ekonomik Kons iyinin (OECD) 

mütehassıslarının yaptığı hesaplara göro Türkiye1nin güç potan¬ 

siyeli 61*2*8 8W V: enerji ürotmo potansiyeli 556.555 TWh tır. 

Yine aynı komisyon tara finden yapılan hesaplara göra.ekonomik 

bir şekilde yılda üritilebilecek hidrolik enerji potansiyeli 

90 TWh bulunmuştur. 

D.S.I; Genel Müdür lüğünün örnekleme metoduyla 19 öö yı¬ 

lında yapmış olduğu son hesaplara göre ise Mı mİeko timizin yıllık 

ekonomik üretim kapasitesi 70 Ttoh olarak tahmin edilmektedir. 

Nükleer Enerji : 

Atom enerjisinin ham maddesini teşkil eden uranyum 

madeni>M.T.A. Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar neti¬ 

cesinde memleketimizde do bulunmuş ve bugüne kadar ekonomik 

olarak 850 Ton uranyum oksit verebilecek görünür rezerv ve 

150 Ton muhtemel rezerv tesbit edilmiştir. Bu rezerv yakla- 

şık olarak 20.205 TWh elektrik üretecok enerji kapasitesine 

sahip bulunmaktadır. 

M.T.A. Enstitüsünce uranyum madeninin araştırmalarına 

en modern vasıtalar kullanılarak devam edilmekte olup halen 

memleketin 1/4 ü taranmış bulunmaktadır. 
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Odun ; 

Kora ormanlarımızın' mevcut artım gUeüne göre orman Ur ünü 

kapası tos i şu şo kilde tosbit edilmiştir : 

Kullanılacak Odun Yakacak Odun 

■ (m5)  (m3) 
Iğno yapraklı ormanlardan 5,1 milyon 1,2 Milyon 

Yapraklı ormanlardan 1,4 "  0,8 11 
Toplam 6,5 Milyon n° 2,0 Milyon rtı3 

Yukarıda kaydedilen 2,0 ili İyon m3 yakacak oduna ilSve- 
ton Baltalık ormanlardan da yakacak olarak 2,7 Milyon, .n3 olmak 
üzere, ormanlarımızı fenni bir şekilde- işletmek vo herhangi 

bir zarar ika etmemek suretiyle toplam olarak 4,7 Milyonda3 
odunun -elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

Bu miktara ilaveten mevcut enkazlardan ve imar, isl§h 
•7 

çelişmalarından 3,9 Milyon/m^ yakacak odun istihsal edilebilo- 
ceği tahmin edilmiş vo bu suretle yıllık yakacak odun miktarı¬ 

nın 8,6 Milyon m° olacağı anlaşılmıştır. 
1 m3 yakacak odunun ortalama olarak 70ü kilo geleceği 

kabul edilirse , 

Türkiye’nin senelik yakacak odun üretim kapasitesinin 

8,6 x 0,7 = o,Q2 Milyon Ton olduğu görülmektedir. 

SS. Memleketimizde Çeşitli Snorji Kaynaklarının Kulla¬ 

nılışı : 

Memleketimizin genel onarji durumu ilk defa 1957 yılında 

Sanayi Bakanlığında kurulan bir komisyonda tüm, olarak da 
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Birinci Boş Yıllık Planın hasırlanması sır asanda ala alınmış¬ 

tır. dinar j i kaynaklarının bir kışım (Kömür ve 0l.3k.trlk gibi) 
daha jweİdon otiid od i İmiş vo bunlara dair istatistik! bil¬ 

gi 1 ar s ona lordan bor i derlermiş is„ d 3 di gar enerji kaynak¬ 

larına a it doğarlorin tutulmasına ancak son yıllarda bcşla- 

nılmıştır. 

Türkiye * do sor. yıll-ard? tüketilen çeşitli teirine11 ener 

ji miktarları bir numaralı tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1 

Türkiye 1 do Yıllara Gör 3 Birine il Tüner j i 

Tüketimi 

iller: 
• 

Ta şV:ö- 
mür ü 

Bin Ton 

;Linyit ) 
'Bin Ton) 

< «.0 u J. *-■ J- 

Qr Ualori 
Bin Ton 

.•"Hidrolik. 
Mnurji 
: Ti i iyon kh 

: Odun 
*. Bin Ton 

)Tazek 
‘Bin Ton 
: 

195 ü 2.832 932 503 30 9.84-0 11.000 

19 öl 2.962 329 653 45 10.160 11.300 

1S52 v P f a 'A • O.1 Nw- 1.016 330' 5 9 lu.4 4 0 11.700 

1953 3.65 7 X m X Itr 340 6 T 10.720 11.700 

1954 5.690 1 İL 1 
-o. * - — 1.017 83 11.010 11.900 

1955 3.500 1.05c 1.201 89 11.310 12.000 

1956 3.718 3.150 i O rv /. i 0 x 163 11.6-iO 12.400 

lo57 4.o)ll 2.734 1. ‘-x 2 0 311 11.980 12.900 

1953 4.0-1 2.895 1.40 9 65 7 12.350 13.600 

1959 3.937 2.718 1.536. 691 12.700 13.600 

1960 3 .622 2.731 1. 729 1.001 12.900 14.000 

1361 3.775 2.89i 1.878 1.265 13.370 14.300 

1962 3.893 2.979 0 
"i ** ' J . 13.700 14.700 

1963 4 .14 4 v - Q 
P * v’i<v •'•O. 0 C ö b O . e* 3 14.040 16.0O0 

1964 4 .433 4.190 b . üb T 1.652 14.390 15.4:00 

1965 •i. ,10 4.000 O • 0 ■;** 2.167 14.750 15.700 

1966 4 .500 4.250 4.301 
• 

2.176 • 15.120 lü.030 
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Bu fcutvalda çeşitli enerji kaynaklarının geçmiş senelere 

ait tüketim değerleri gösterilmiştir. Bu değerler bazı enerji 

kaynakları için Birinci Baş Yıllık Knlkınma Planında bildirilen 

değerlerden farklı bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi bu 

defa ikinci Baş Yıllık Plan Özel İhtisas Komisyonları tara¬ 
fından sözü geçen değerlerin yeniden ve eskisine nisbetle 

daha dikkâtle toplanması ve eskiden tahmini olarak konmuş 

olan değerlerin yerine hakiki değerlerin konulmuş olmasıdır. 

19oo yılı değerleri henüz kesinleşmemiş olduğundan 

Tablo 1 do 1965 ve 1966 yılma o ir değerler 1966 yılı progra¬ 

mından alınmış ve 1967 yılından sonraki değerler tahmin edil¬ 

miştir . 

Yukarıdaki tabloda gösterilen çeşitli enerji nev'ileri¬ 

nin taşkömürü cinsinden eşdeğerleri ve bunların toplamı Tablo 

2 de verilmiştir. 

Tablo 1 ve Tablo 2 den görüleceği gibi kat’i değerleri 

ihtiva eden 1950 - 1964 yılları arasında yıllık ortalama ola¬ 

rak taşkömürü % 5,2, linyit ^ 8,4, Petrol % 13,7, hidrolik 
enerji % 3â,l, odun % 2,7, tezek % 2,4 eve toplam enerji % 4,9 
oranında artmıştır. 



Tablo 2 

Türkiye' do Yıllara Gör o Toplan Birincil Enerji 
Tuko timi 

(Ta şkömür ü osi. "1 
(Bin T’o n) 

Yıl¬ 
lar 

! Taş- 
( kömür Linyit : 

• J 

’otrol ;Hidro- : 
ir ün- ıli'k : C 
_or i : Jnor j i ı 

(j. mı Tezek : 
Toplam 

Er er .i i 
1950 2.832 6^4 800 15 4,6 84 4.015 12.970 

1951 2.962 Ö Kİ/ idi 1.036 22 4 .63 6 4.124 13.604 

1952 2,8 68 661 1.320 50 4 .96 9 4.270 14.138 
1953 3.657 813 1.4 95 33 5.105 4.270 15.371 

1954 3.690 945 1.617 41 5 .241 4 .344 15.878 

1955 3.500 1.094 1.910 44 5.385 4 .580 16.311 

1956 3.716 1 o 2,026 öl 5.54 i 4 .526 17.332 

1957 4.011 1.85 2 2.262 156 5 ,702 4 . 708 18.671 

1958 4.074 1.940 cL »OÖ o ö c'j 5;. .36 9 4.618 19.366 

1959 3.937 1 481 2 16 5 6 , 54:5 4.964 19.554 
1960 3.622 1 . 5 5 0 /o, x... öül 6 . ıi ü 5,110 19.952 

1961 3. 773 1 .54 0 2 .}. 3i. 63 3 6 ,564 5.219 20.915 

1962 3.8 93 1.9 96 3.571 562 6.521 5.365 21.908 

1963 1 . 14 4 2.21 4 .191 1.050 6. 683 5.4 93 25.780 

1964 4 .4oo 2 „ 80 7 4.829 626 6.850 5»621 25.366 

1965 4.410 2.0.0 5.596 1.064 7.021 5.730 26.321 

19 66 4.500 2 .6'± 7 6.837 1.086 7.197 5.858 28.527 

Ta şkömür e şdego rlori hesaplanırken aşağıdaki or t a1ama k 

fik degerlor almmı ştı r : 

Birin .d 1 
3cer ji_ .Kaynağı Isı- Değer i 

Taşkömür ii 6.300 Kc al/kg 
Linyit 4,200 !i 

Sıvı Yak -) 4_ ! . -V-, 

(Pat r o 1 Ur ünl eri) 10,050 n 

Odun 5.000 1! 

■Haz ak 2 .300 tt 
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Hidrolik on_ r j inin t j :;kömür e. o e i/ri he s apranır ren 

1 kWh hidrolik enerjinin 0,5 kg kömür ila alda 3dildiği kabul 

adlimi ştir. 

Bu de garlar Birinci i: e Yıllı k kalkınma Planı i];., yıllık 

programlarda kullanılan dej~rİ3rd.r ı bira a farklıdır. Konu yeni

den incelenmiş ve linyit, ocun ve tezeğin ortalama ısı değerle

rinin bir miktar daha yüksek olduğu sonucuna varılarak yukarıda

ki değerler tosbit edilmiştir. 

Tablo 2 den faydalanarak tüketilen çeşitli enerji nev’i-

lorinin toplam enerji içindeki yüzdeleri hesaplanmış ve Tablo 

3 de gösterilmiştir. 

fab"c ' 3 

Toplam Enerji İçinde Çeşitli Enerji Koynakl arının 
Yüzdeleri 

Yıllar 
T a şkömlr Lirz.y it ” 

h . )° 

Putrel" 
ürürü 

r i > 

Hidrolik n 
muıerji 

:l un 
Zj 

'i Te zok 
• ) 

‘Toplam 
■ 0 

1950 21.-8' 4,8 6 ,2 0,1 5 6, i 5İ, 0 100,-

1955 21,5 6,7 11,7 0,5 53,0 26,8 100, -
1960 18,2 9,2 15,7 2,o 50, 6 25,6 100, -

19 61 18,0 9,5 lı, 2 o,5 50,4 24,8 100, -
1962 17,8 9,1 16,5 2,6 29, 7 2ı, 5 100,-. 
1.9o5 17,4 9,3 17,6 4,4 28,2 25,1 100,-

1964 17,5 11,1 19,0 5,5 27,0 22,1 100,-
1965 16,8 10,2 20,5 *,ı 2b, 7 '21, 7 100,-
1966 15,9 1C 1 24,1 3; Ö 35,4 20, 7 100, -

Yukarıda çeşitli tablolarda özatl i nmi ş bulumn 

Birincil Enerji Kaynaklarının durumları ayrı ayrı aşağıda 

gösterilmiştir, 
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Taşkömürü : 

lolomla kat imiz de taşkömür yatakları sadece Zonguldak hav¬ 

zasında bulunmaktadır. 

Tamamen yeraltı işletmesi olarak çalışan bu havzadaki 

kömür ocaklarında gittikçe derinlere inildiği için jeolojik 

ve tektonik şartlar ağırlaşmakta vo bu sebeple de teknik güç¬ 

lükler ortaya çıkmakta, dolayısiyle üretim imkanları güçleşmek¬ 

tedir » 

Bu şartlar muvahacesinde havza kömür üretiminin iste¬ 

nilen seviyeye çıkartılması uzun zamanda neticesi alınabilen 

büyüle yatırımlar yapılmasını ve gerekli rasyonalizasyon ve me- 

kaniznsyon teshirlerinin alınmasını gerektirmektedir. 

nncek bugüne kadar yapılmış olan yatırımların ve alın¬ 

mış olan tedbirlerin yetersizliği sebfebiylo taşkömürü üretimi¬ 

miz gereken gelişmeyi gösterememiş ve talep tamamen karşılo- 

namıyarak kısmen do olsa bir taşkömürü sıkıntısı husule gel- 

mi ştir, 

Geçmiş yıllara ait Yur Uç i tüketimin hesaplanmasında stok 

değişmeleri bilinmediği için sabit kabul edilmiş, iç üretim ve ) 

ihraca at göz önüne alınarak yurtiçi tüketimi hesaplanmıştır. 

Burada bir noktayı kaydetmekte fayda mülöhaza edil¬ 

mektedir. Memleketimizde ta şkömür ve linyit üretimiyle mem-lo- 

ketih bu cins enerji ihtiyacının tamamı karşılanamamakta ve 

güdümlü bir dağıtım politikası takip edilmesi zorunluğu orta¬ 
ya çıkmaktadır. Bu durum bilhassa taşkömürü tüketiminde ken¬ 

dini kuvvetle hissettirmektedir. Taşkömürü tüketiminin toplam 

enerji tüketiminden daha düşük ni;bette artmasıda toplamonorji 

tüketimindeki yerin’ ve önemini azaltmaktadır. 
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Yukarda ki listolorin tetkikin; o", da gör Ulocoği üzoro 

Taşkömürü tüketimi 1950 yılında 2.8320ü Tor. 1955 yılında 

3.500.000 Ton 1960 yılında 3.622.000 Tor. 1964 yılında 4.433.000 
t 

Ton olmuştur. 1966 yılında C:< . i .. . d: ium: olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Taşkömürü tüketimi artışı toplam enerji tüketimi artı¬ 

şından daha yavaş olmakta, dolayısiyie toplam enerji içindeki 

yüzdes i yıldan yıla düşmektedir. Yukarıdaki çeşitli enerji kay¬ 

naklarının toplam enerji içindeki yüzde lorini gösteren tablo 

tetkik edildiğinde de bu durum açıkça meydana çıkmaktadır. 

1950 yılında taşkömürü toplam marjlı.in d 21,8 İni teşkil 

ederken bu ra1ram 1955 te % 21,5 s, İ d.'' da / 18,2 e, 1964 do 

% 17,5 a düşmüştür. 1966 da toplam ener jinin % 15,9 unun taş- 

kömüründen karşılanacağı tahmin edilmekti dir . 

Linyit : 

Memleketimizde linyit yataklarına Trakya ve iin ad o lu * nunTk^r-,« 

hemen her yerinde havza yatak ve zuhur bilinde ra atlanmaktadır. 

Halen tesbit edilmiş linyit rjzervlerinin çok üstünde 

rezervlere sahip olduğumuz tahmin edilmektedir. 

özel Sektörün elindeki yatakların teknik ve mali yo tor - 
.iyi 

sizlik dolayı siyle/i şletilmemesi sebebiyle urotim gerokon se¬ 

viyenin çok altında bulunmakta ve dol' --iyiyle talebin karşılan¬ 

masında büyük zorluklarla karşılaşılma uradır, 

Memleketimizde halen linyit urum ininin / 65 1 Resmi 

Sektör tarafından yapılmakta,Türkiye!mir muhtolif yerlerine ya¬ 

yılmış Özel Sektör tarafır. m ^ ,,..1., . aklardan ise üreti¬ 

min ancak 1/3 ü temin odi le bilme imedirIı Ozol Sektör işlet- 
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melerinden takriben l/'ö ü 10.000 tonun ve 5 tanesi 100.000 

Tonun üstünde üretim yapmaktadırlar. 

Geçen yıllara ait linyit tüketim rakamları tetkik edil¬ 

diğinde önümüze şu değerler çıkmaktadır. 1950 de 932.000 Ton, 

1955 de 1*633.000 Ton, 1960 ta 2.731.000Ton ve 1964 de 4.190.000 

Ton,bu değerin 1966 da 4.250.000 ton olacağı tahmin edilmekte¬ 

dir . 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, çalı şmaları sırasında 

linyitin ortalama kalorifik değeri 3.500 Kcal/kg olarak alın¬ 

mıştı, fakat İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları 

sırasında yapılan araştırma ve hesaplarda' Türkiye’nin linyit¬ 

lerinin ortalama kalorisinin *.200 Kcal/Kg kabul edilmesi daha 

uygun görülmüş ve bütün hesaplar bu değere gör o yeniden yapıl¬ 

mıştır. Taşkömürü eş değeri alarak linyit tüketimi ise şöyle 

bir seyir takip etmektedir. 1950 senesinde 624.000 Ton, 1955 de 

1.094.000 Ton, 1960 ta 1,830,000 ton ve 1964 de 2,807.000 Ton, 

bu değerin 1966 da 2.847,000 Ton olacağı tahmin edilmektedir. 

Toplam enerji içinde linyitin durumu tetkik (edildiğinde 

genel olarak linyit kullanma yüzdesinin 1964 yılma kadar 

yıldan yıla artış gösterdiği görülmektedir. 1950 de toplam 

enerji talebinin % 4,8 i linyitle karşilanirlen 1955 te $6,7, 

1960 da % 9,2, 1964 te % 11,1 linyitle karşılanmıştır. Bu 

oranın 1966 da % 10,1 olacağı tahmin edilmektedir. Toplam enerji 

içinde çeşitli enerji kaynaklarının yüzdelorini gösteren tablo¬ 

nun tetkikinden de görüleceği üzere linyit oranı 1964 yılına 

kadar genci olarak artmış bazı seneler sabit kalmış 1964 yı¬ 

lından sonrada düşmüştür. Linyit tüketiminin artışı 1964 



yılma kadar toplan, enerji tüketimi artışından daha yüksok 

olduğu için yüzde miktarı yükseİmiş,linyit tüketimi artışının az 

buna karşılı ş ~oylan r-m 'i tüket'minin yüksek olduğu 1965 ve 

1966 yıllarında ise toplam enerji içindeki linyit yüzdosi 

düşmüştür. 

Meralekatimizde enerji politikasının ana prensiplerinden 

birini, gayri ticari yakıtlar olan odun vo tezek tüketiminin 

azaltılması hususu teşkil etmektedir. Azaltılması düşünülen bu 

tezek vo odunun yerine ise başta linyit olmak üzere petrol 

ürünleri vo bugün için kullanılmayan diğer enerji nev’ileri¬ 

nin ikâmesi ger e orne kto dir , 

Bu ik emenin sağlanabilmesi için ise linyit üretimi ar¬ 

tışının enerji üretimi ertışının üstünde olması gerekmektedir. 

Bu üretin ' t a m emi, m çın memleketimizde bilhassa 

açık işletme;/-:,: elverişli yeri linyit yatakları bulmak ve bi¬ 

linen yatakların rezervleri .o i tayin tmc-k konusunda Enerji vo 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının Koordinatorlüğünde Alman Teknik 

yardımından temin edilen uzmanlarında iştirakiyle M.T.A. ve 

T.K.I. tarafından geniş çapta çalışmalara girişilmiş bulunul¬ 

maktadır. Linyit üretininruarttırılması İçin en önemli bir diğer 

problemde Öz el Sektör - elindeki linyit ystekiarından en iyi 

şekilde ür etim yapılmasının teminidirBugün memleketimizde 

bulunan özel Sektör elindeki linyit yasaklarının büyük bir 

kısmı gerek mali gerekse teknik yetersizlikler sebebiyle gayri 

fenni şekilde işlet* , i, .   i -v ‘ ] -cok üretimin çok al¬ 

tında bir üretim. Yanılmaktadır, 
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özel sektör teknik ve mali yönlerden gereken şekilde 

takviye edilip memleketin bugünkü ihtiyaçlarına göre organize 

edildiği takdirde, halen yapmakta olduğu üretimin çok daha üstün¬ 

de bir üretim yapması mümkün olabilecektir." 

Petrol ürünleri : 

Cumhur i ye t i m i 1 anı nd an sonra kendi imkanlarımızla petrolün 

aranması bir ana ilke olarak kabul edilmiş ve önceleri "Petrol 

urama ve İşletme idaresi" tarafından* 1955 yılından itibaren 

* Ma den Tetkik ve ur arca Enstitüsü" eliyle yürütülen arama işleri 

yetersiz imkânlarımıza rağmen çok başarılı olmuş; Roman ve 
Garzan'da ilk petroldü kuyular açılmıştır. 

Halen Türkiye'de 700.000 Ton kapasiteli Batman 5,200.000 

Ton kapasiteli hersin Ataş ve 1.200.000 Ton kapasiteli İpra ş rafi. 
neleri bulunmakta ve memleketimizin ihtiyacı olan çeşitli pet¬ 

rol ürünleri bu tasfiyehanelerden karşılanmaya çalışılmaktadır. 

"Türkiye'nin ham petrol üretimi" başlıklı Tablonun tetki¬ 

kinden de görüleceği üzere 1950 yılında 17.557 Ton olan dahili 

ham petrol üretimi 1955 do 173.59b, 19b0 da 575.172 tona yük¬ 

selmiştir. Bu on yıllık devrede yıllık ortalama ham petrol 

üretim a rtı şi % 55,9 dur. 1960 yılından sonra yerli ham pet¬ 
rol üretimi artışı hızı farla değişmeden 1904 do 921.416 ve 

1965 de 1.555.691 tonu bulmuştur. 1960 - 1965 arasındaki 5 

yılda ortalama artış hızı yılda % 52,6 dır. 1964 senesinde 

ham petrol tüketiminin 19,6 sı 1965 de ise 51,1 i yerli ham 

petrolde karşılanmıştır. 196b da tefinerilerde işlenecek 

ham petrolün % 28,5 inin yerli ham petrolün teşkil 



edeceği tahmin adi İme kt o di r . 1963 semsinde Türkiye'de üretilen 

ham petrolün 625.690 tonu yerli şirketler ve 119.243 tonu da 

ecnebi şirketler tarafından üretilmiştir. 1964 yılıMa da yine 

aynı şekil: ,; yjrii şirketlerce 6o2.128 ten ecnebi şirketlerce 

259.288 ter üretim yapılc. ğı halde 1965 ; o ne s inde ilk defa ola¬ 

rak ecnebi şirketle in üretimi yerli şirketlerin üretimini 

geçmiş ve yerli şirketlerin 742 tül6 Ton olan üretimine karşı¬ 

lık yabaşcı şirketler 791*^76 Ton üretim yapmıştır. Yerli 

şirketlerin üretimini arttıracak tedbirlerin gecikmeden alın-* 

ması gerektiğine burada işarat etmek isteriz. 

hem] ^ ket imiz de halan bilinen pmü/ol rezervlerinin 

bugünkü üretiminin c ek ütmürde üretir, yapmaya müsait olmasına 

rağmen henüz bora hattının mevcut olmaması bu rezervlerden 

daha fazla üretim ymm] ruoı: t kısıtlamaktadır« 

Türkiy jr dokl raf ir .Ti -.cin h«n petrol ithal isleme ve 

toplu ürün ir .tim miktar] r: Tablo i de gösterilmiştir. Bu 

tabloda dı rar lan y? ulan ham petrol a • ’ ftı - r af inerilerdo 
işlenen yerli ve yabancı han petrol miktarları' ve bu rafine¬ 

ri ierdonr İmm e kopl ı ürünler ümük: '.ilmektedir. 

Tablo 6 üa ise çeşitli petrol ürünlerinin tüketimi ve 

Türkiye’nin toplam petrol ürünleri tüketimi değerleri bulun¬ 

maktadır. Burada görülen toplara tüketim değerleri daha evvel 

çeşitli ener ij kaynaklarının durumumu gösterir tablo 1 de 

de yor almıştır. 



TABLO 4 

TÜRKİYENİN ham PETROL ÜRETİLİ 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Raman 17537 19064 21697 26545 58008 178596 278467 196971 195586 180411 189972 174497 156369 126532 108249 110.373 

T 
• Garzan-Geıiaik 27149 101168 132957 192478 172513 237880 295872 348608 313607 316.185 
P 
• 

Kurtalan 488 9764 2344 3224 5.537 

• 
Batı Raman 696 24396 68223 ‘ 135564 162.638 

0 
Magrip - 710 24269 66432 66870 98.251 

9 
EH 

Bada 50 - 44 

•W 
Çelikli 359 4070 8.088 

! 3 
M.T.A.E(x) YEKUN * 17537 19064 21697 26545 58008 178596 305616 298139 328543 372889 362485 414271 510670 612548 631584 701.116 

l s 
1 

ER3AN Kfîhta 16738 12687 32 - 13142 30544 41.299 

r 
i 

TOPLU yekun 
17357 19064 21697 26545 58008 178596 305616 298139 .328543 389627 375172 510670 625690 662128 42.415 

i 0 Bulgurdağ 414303 51795 54470 50937 27.929 1 
rv 

I 

( 
B 
İ 

Silvanka 14202 2396 9258 1.722 rv 
1 

L 
Şelmo 98103 403.405 

« 

1 9 
Batı Raman 248 

S | YEKUN 14202 51795 56866 158298 443.304 

i co» S 

H 

E 

Kayaköy 13243 32943 56538 65318 73.632 

ECNEBİ 
KLirkan - 5839 31806 210.590 

L Beykan 3316 47.289 

L 

Batı Kayaköy 550 I6.661 

YEKUN 13243 32943 62377 100990 348.172 

TOPLU YHKUN 27445 84738 119243 259288 791.476 

1949-16015 % Artım 9.5 8.7 13.8 22.3 118.5 207.9 71.1 - 2.5 10.2 18.6 -3.7 17.7 34.8 25.1 23.7 66.4 

GENEL TOPLAM 17537 19064 21697 26546 58008 178596 305616 298139 328543 389627 375172 441748 595408 744933 921416 1. 533.891 



TA3L0 5 

Türkiyedeki Rafinerilerin Ham Petrol İthal»İşleme ve Toplu Ürün Üretim Miktarları Birin TON: 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 196ı 1962 1963 1964 1965 

•ı-l İPRAŞ GACH-SARnH 267269 920617 974447 462985 
< 

Z < 
Arab:‘/j90+3af ‘ :ıo - - - 722914 1 256721 

•M 

(-J YEKUN 267369 920617 974447 1 185899 1 256721 

§ 
EH 
rn 
IH 

AT/iy. Kerkük 31623 801975 1 057942 1 124613 982245 
Q Atar 

, 

44675 546430 861126 1 230282 810017 

4 YEKUN 16298 1 348405 1 919068 2 354895 1 792202 
TOPLU YEKUN 343667 2 269022 2 893515 3 540794 3 048983 

batlak 
İZMİT 

Yerli 
İthal 116.70 126.18 133.55 144.39 189.37 898.76 290.861 290.881 334.419 366.345 362.457 410511 

219295 
492819 
935443 

568285 
990205 

599858 656067 
1 158304 1 289950 

hH 
0 

Yerli 102911 106161 252539 771515 

E-ı 
il 

W P-l 
LER3İI- İthal 1 355663 1 951143 2 344774 1 756546 

0 
K ; . 

►4 tâ 
•M 
« r-, 
:-ı '-i 

YEKU.i 1 458574 2 057304 2 597313 2 528061 

TOPLU Yerli 116.70 126.10 133.55 144.39 189.37 898.76 290.861 290.881 334.419 366.345 362.457 410511 595730 674446 852397 1 437655 

•SI fşî 
-d &> 

İthal 219295 2 291106 2 941348 3 503078 3 036423 

YE KITI 116.70 126.18 133.55 144.39 189.37 898.76 290.861 290.881 334.419 366.345 3^2.457 629806 2 886836 3 615794 4 355475 4 474078 
L. P • 0» 630 6063 11555 23806 46923 

Nafta - - 20893 47236 17897 

Benzin 5,76 768 696 636 828 4.109 52.153 62.666 66.424 75İ302 71.958 117853 522869 541124 633892 697998 

Solvent 407 554 639 762 1246 1526 1598 1516 1941 

Jet Yakıtı - - 14632 65987 

W 
P 
S 
'-=3 

« 

3 

Gaz Yağı 8.371 164102 281937 395605 476367 423223 

Motorin 3.108 2.940 2.748 3.840 3.876 5.742 17.670 15.630 23.849 34.914 24.579 78476 615717 879739 1 089995 1 103609 

■a K S 
S 0 
•s a 
a es 

Merine Dizel - 32125 -57499 51449 50350 
m 

•1-1 Puel Oil No. 5 ,6 52.258 165.896 157.416 169.037 179.600 182.468 274487 I 082848 L 371767 1 641765 1 6/0481 

Asfalt 4692 4.584 5.568 5.712 7.452 12.728 39.255 36.225 43.503 46.574 56090 90106 11J395 100889 133175 

xENEL 

:t>  

TOPLAî.. 8376 8292 9012 10188 12156 74842 275174 272344 303367 337029 325826 545184 2 633191 3 396765 4 081597 4 211582 

1965 Yalında İzmit Rafinerisinde İşlenilen 10073 ton yerli Petrol bu miktara dahildii*. 



TABLO 6 

TÜRKİYBDE PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

LPG - - - - - - - -

Nafta - - - - - - -

Uçak Benzini 30100 24700 19400 6535 5167 4933 6145 7927 

Oto Benzini 176800 22080H 26450C 278442 287590 320439 318167 348977 
Jet Yakıtı - - 1200 24569 7287 10383 34 1977 

Solvent - - - 270 129 331 3166 82 

Gazyağı 133400 167500 211300 230361 253605 254773 246857 290833 

Motorin 101800 148600 247400 289405 346798 416691 413550 483401 

Marine Dizel 2900 6100 66OC 8405 14359 12950 17549 5483 

Puel-Oil 5,6 36700 50900 42200 29051 25700 68744 154906 157955 

Atıf alt - -

A 24861 28185 51042 58177 66702 

Pr.rafu-Vazalin - - - 1949 1005 1403 285 32 

M.-deni yağlar 21200 34400 37900 44953 45718 52552 53756 58478 

Özel Müstehzar — — — 1226 1480 6665 1483 1464 

T 0 P î* A M 5.029C0 653000 830500 940027 1017023 1200906 1274075 142331 

(Birim Ton) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

- - - - 1740 8766 21522 39413 
- - - - - - 233 -

8977 8865 7347 5517 3170 2069 1742 1719 

350698 378445 • 436723 457487 510493 515737 5481-tO 604019 

1799 4855 6898 8124 8136 9130 9972 15972 

594 753 793 987 1118 1455 1928 2437 

290759 299 754 336756 363427 397941 449097 463617 456428 

496427 515023 591879 630676 737684 875470 1000446 1092977 

1918 16835 20251 25025 39824 40152 30955 32263 
180022 182586 194136 241593 382017 538567 770048 937525 

75567 72160 77503 82412 92395 116062 104800 122209 

3 24 9 21 144 41 225 71 

60074 55566 55515 61608 70413 72731 77079 80400 

1811 1092 1267 1484 1394 6787 6063 8927 

1468649 1535958 1729077 1878361 2246469 2636064 3036770 3394360 
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1950 yı linet'i 505.000 ton olan potrol ürünleri tüketimi 

1955 do 1.201.000 ton,1960 do 1.729.000 Ton,1965 do 3.39*.000 

Ton olmuştur. Bu ürünlerin taşkömürü eşdeğari olarak do gar lor i 

iso şu şekilde bir golişmo göstermektedir. 1950 do 300.000 Ton 

1955 do 1.910.000 Ton, 1360 da 2. **2.000 Ton ve 1965 do 

5.596.000 Ton (taşkömürü eşdeğeri hesaplanırken petrol ürün¬ 

lerinin ortalama kalorifik değeri 10000 Kcal/kg alınmıştır.) 

Potrol ürünlerinin toplam enerji içindeki % lirinde 

dovamlı bir gelişme müşahsde odilıaokt ;dir. Bu husus petrol 

ürünleri artışının toplam enerji sbtışını.n üşüt ünde olduğunu 

göstermektedir. Nitekim 1350 - 1964 arasında petrol tüketimin¬ 

deki artış hızı toplam -enerji tüketimi artış hızından 2,8 kat 

fazladır. 

1950 yılında toplam enerjinin ancak % 6,2 si petrolden 

elde edilirken 1955 te bu rakkam % 11,7 ye 1960 da / 13/7 o 

1965 te de/80,5 e yükselmiştir. 1966 do memleketimizde kulla¬ 

nılan toplam enerjinin % 2-±,l inin petrol ürünlerinden elde 

edileceği tahmin edilmektedir. 1950 den 196ı do kadar '615,7 

yıllık ortalama artış hızı ile büyüyesn petrol tüketiminin 1966 

da % 2 9,7 artsc a ğı t ahmin e diİmi şt ir. 

Bu rakkarclardan da* görüleceği üzere petrol tüketimimiz 

büyük bir hızla artmaktadır. Sğ-er bu petrolün % 106 ün jrerli 

kaynaklardan karşılanması mümkün; olsaydı bu husus milli 

ekonomimiz yönünden çok büyük bir kıymet ifade etmiş olurdu. 

Halbuki halen kullanılan ham petrolümüzün 2/5 İlâ, 3/4 ü 

dışardan ithal edilmektedir. Dışardan ithal edilen petrol 

iso büyük döviz giderlerine sebep olmaktadır. 



Bu sebopten dolayı yari i i'ı-uı peorol, üretimi artış hızı 

toplar? han potnlun yıllı k artı o hızının üstünci o olmalı ve hor 

sene kullanılan hm petroldeki yık i nen petrol nîsboti art¬ 

malıdır . Bu G'jIî 11;. o petrol üretimimizin 'artması meni 3 kot ini z 

ekonomisi bakımından çok yararlı -e i. a çaktır. 

Odun : 

’ Bu yün dünyasın pek ook mhie -"et inde odun, hemen hamail hiç 

done cok -e? lu.arde: yok H?ke olarak kullanılır kan nenle kebimizdo 

halâ in büyük enerji kaynaklarından birini teşkil etmektedir. 

Yukorda dercedilen enerji tablolarında yakıt olarak odun de¬ 

ğerlerinin hossb ya şekilde yapıl.e., ştır „ 

1950 yılı itibariyle Orman dönel Büd Ih lük ün ün son 

yıllarda hazır lam*. ol ouyu e. huucl :rden 19tO yılı yakacak odun . 

realist talebinin 12,. 1 nıl, .):? lan. olduğu bulunmuştur* Bu değe¬ 

rin 1960 yılının memleket nüfusu yem iinünc alınırsa 1960 yı¬ 

lında nüfus başın?? realist yakacak odun talebinin 0,n7 lor. 

(0,808 ra^ ) olduğu ortaya yj. nm'-ktedır „ kablolar ımızda İv 60 
senesine İmlen yakacak odun dı-yari elarak Birinci B-eş Yıllık 

Plandaki do morler alınmış, 1960 yılından sonraki değerler 

odun yakılmaması icirı memleketimizde hiçbir zecri tedbir alın-- 

madiği hususu göz ön ün d o tutularak niifus başına ,4 7 Ton ya¬ 

kacak ciıın alarak nüfusun artışıyla orotıtılı olorsl: arttırıl¬ 

mıştır. Bu duruma yöre realist oleinde Türkiye- 'de tkdknt 'ioh 

odun miktarı 1950 al , 9.8^0,000 Ton, 1965 te 11.510.000 T- n- 

1960 do 12.900.000 Ton, 1964 do i- ,390.000 ton bulunmuş ve 
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1966 da İ5*1204000 tona yükseloceği tahmin edilmiştir. Bu odun¬ 

ların taş kömürü eşdeğeri 1950 do 4.684.0C0 Ton, 1955 do: 

5.583.000 Ton, 1960 da 6.140,000 Ton ve 1964 de 6.850.000 ton 

olmakta vy bu değerin 1966 dn 7.197.000 Tona yükseleceği tahmin 

edilmektedir. 

Yakacak olarak kullanılan odunun toplam enerji içindeki 

yüzdelori tetkik edildiğinde çok ilginç rakkâmlarla karşılaşıl¬ 

maktadır. Şöyleki ; 1950 yılında toplam enerjinin l/ö ünden 

fazlası % 56,1 odundan elde edilmektedir. 1955 de bu değer 

% 25,0 a 1960 da % 30,8, 19o* de % 27,0 a .düşmesine .rağmen 
hala da enerjinin büyük bir kısmı odundan elde edilmekte ve 

odun yine de enerji kaynaklarının on büyük dilimini teşkil 

etmektedir. 

Hemle-ketimizde ormanlara zarar verilmeyecek şekilde 

yakacak olarak üretilen odun miktarları ise aşağıdalgösteril- 

miştir. Bu 7 Numaralı Tabloda ormanlarımızın ve Ton olarak 

normal üretim kapasiteleri gözükmektedir. 
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Tablo 7 

Ormanlarımızda Yakacak Odun Urot imi 

I 

Yıllar ’ 10° olarak ’ 10^ Ton olarak 

1950 5.257 3 .680 

1951 4 .650 3 .255 

1952 5.368 3 . 758 

İS 53 5.603 o . 922 

l95ı 5.345 4 .091 

1955 6. 635 4 . 644 

1956 5.908 4 .135 

195 7 7.222 5.055 

1958 7. 606 5 .324 

1959 7.783 5.448 

1960 8.745 6.121 

1961 7. 934 5.5 54 

1962 7.874 
f 

5.512 

1963 7.939 '5.557 

19 64 8.937 6.255 

Not. Bu ] hesaplar sırasında 1 m^ yakacak odu: 
olduğu asasından harokot edilmiştir. 

Kül''us başına 0,47 Ton yakacak odun kullanıldığı o sos 

alan realist yakacak odun tüketim tahminleri ile Orman Genol 

Müdürlüğünün ormanlarımızın ürotim imkanları olarak vermiş 

olduğu resmi rakkamTar arasında büyük bir açığın meydana geldi 

ği g Ör ülmo kt e d ir . 

Ormanlarımızın 1964 yılında tahrip olmadan temin ede¬ 

cekleri yakacak odun miktarı b,2 Milyon Ton olduğu halde 1964 

senesine dair realist yakacak odun miktarı 14,4 Milyon Ton 

civarında bulunmaktadır. Bu duruma göre 1964 senesinde 8,<e Mil- 



- 29 -

yon Ton olan yakacak odun açığının büyük bir kısmı ormanların 

tahribi süratiyle karşılanmaktadır. Ormanlarımızın ürotim 

kapasitesinin 2000 yılında ancak b,6 Milyon tona ulaşacağı, husu¬ 

su gözönünde tutulursa, tedbirlor alınmadığı takdirde odun 

açığının 1975 yılında İd,2 milyon tona yükseleceği anlaşıl¬ 

maktadır. Bütün bu-rakkamlar Türkiye'nin odun tüketimi yönünden 

büyük bir enerji problemiyle karşı karşıya bulunduğunu göster¬ 

mektedir i 

Bu itibarla Türkiye'de yakıt olarak kullanılan odun 

miktarı/^ormanlarımızın normal üretim kapasitesi seviyesine 
indirmek enerji politikamızın başlıca hedeflerindam biri olma¬ 

lıdır. Ayrıca aradaki fark ormanlarda yapılan gizli kesimlerle 

karşılandığı gizli kesimlerin ehil olmayan dilerde ormanların 

tahribine ve bunun neticesi olarak tahripkar erozyonların 

artmasına, doleysiyie iklim şartlarının kötüleşmesine sebep 

olduğu hususu da'gözönüne alınırsa,konunun vus'at ve mahiyeti 

itibariyle hayati bir önem taşıdığı Ve Türkiye'nin kaderiyle 

yakından ilgili bulunduğu meydana çıkmaktadır. 

Yakıt olarak kullanılan ahır gübresi : 

Memleketimizde yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı 

taşkömürü üretiminin nisbeton sınırlı olması linyit üretiminin 

ise son yıllarda gelişmekte olmasına rağmen honiiz istenen se¬ 

viyeye erişememiş bulunması, bunların hepsinden de mühim ola¬ 

rak bilhassa köylerde yaşıyon halkımızın ticarî yakıtları kul- 

1anacak kadar satın elma gücüne erişememiş bulunması ,ayrıco 



işletilmekte olan büyük linyit y-takları ilâ pjk çok istih¬ 

lâk yari arasında düşük liblitbli linyitlerin naklini gayrî 

iktisadı yaya imkansız ki&abüyük rae safalar in bulunması, 
* - . g ,'U! - -

toprağa gü.bro olarak vorildiği takdirde tarım ürünlerimizin 

artışında büyük gelişmelere yol açacak ahır gübresinin, koy¬ 

lar imizde geniş çapta yakıt olarak kullanılması -zaruretini 

doğurmaktadır. a < . 

ifomlakatimizda ' çoşitli hayvanların vermiş olduğu gübre 

miktarları aşağıdaki Tablo 8 do gösterilmiştir. Bu gübrenin 

% 30 unun otlatma sırasında mor’alaıdavo ziraat yapılmayan 

arazide terkolunduğu, ancak % 70 inin ahırlarda toplandığı 
kabul edilmektedir. Bu tablonun son sütununda bu değerler 

ro z ükmoktodir. 

Bu hesaba göre 1950 yılında o7,044.740 Ton ve 1903 

yılında 83.703.797 Ton gübre ahır ve ağıllarda toplanma ştır. 



Tablo 6 

ı 

Türkiye1 do At, OığiB, itanda, t;pk, Katır, Dovo, 
Küçük 3vcil, "Koyun, Kıl Keçisi, Tiftik 

Keçisinin Gübre Miktarları 

   (Tprı olarak)  
Yıllar * Toplam ’ Toplam %70 Miktarı 

1950 96.655,5ı5 6 7. b4 . 74 0 

1951 101.071.473 70.750.031 

1952 104.U9o.000 72.865.100 

l95o 105.003.924 73.502. 746 

1954 105.601.720 73 . 921.2 08 

1955 106.291.359 74 .404 .301 

195 b 110.581.603 77.363.022 

195 7 115.050.981 80.535.687 

1958 119.521.186 83c 664.830 

1959 125.665.017 87.965.511 

1960 121.U45.4 6 0 84 . 755 .824 

ı—1 x> 1—1 118.556.576 82 .84 9 . 605 

19 62 119.920.bö8 85.944 .4 67 

19 65 119.5 76.855 85.70o.797 

Birleşmiş Milleti ar Gıda vo Tarım Organizasyonunun neş¬ 

rettiği bir bültende,Türkiye'de istihsal olunan ahır gübresi¬ 

nin % 90 mm tezek halin» getirilip yakıt olarak kullanıl¬ 

dığı bildirilmektedir. Bu rakkam itimat edilmesi gereken bir 

değer olarak kabul edilebilir. 

Tahminen 4 kg yaş ahır gübresinden 1 kg tezek meydana 

geldogi. kabul edilerek bu konuyla ilgili özel ihtisas Komisyo¬ 

nunca hazırlanmış olan grafikten faydalanılarak elde edilmiş 

1955 vo daha sonraki yallara ait değerler Birincil dîner j i 



Tüketimine. ait Tablo 1 do gösterilmiştir. 1955 don evvelki 

yıllara ait değenler Birinci Boş Yıllık Kalkınma Elan. ' i*ki teh1- 

lolardan alınmıştır. 1965'yılından sonraki tezek tüketim de¬ 

ğer lor inin hesaplanması için Ahır Gübresi özel İhtisas Komis¬ 

yonunca verilmiş Y = 15.Ö8Ö.636 + 361.02JX formülü tatbik edil¬ 

miştir. 

Tabloların tetkikinden do görüleceği üzere 1950 yılında 

yakılan tozok miktarı 11.000.000 Ton, 1955 te 12.000.000 Ton, 

1960 da 14.000.000 Ton, 19b! te 15*400.000 Ton olmuştur. 1966 

yılında bu değerin 16.050.000 Tona yükseleceği tahmin edil¬ 

mektedir , 

Tezeğin kelorıfik değerinin 23uü Kcal/kg olduğu esas 

alınarak taşkömürü eşdeğerine çevrildiğinde, yakılan tezeğin 

1950 de 4.015.000 Ton, 1955 te 4.380.000 Ton, 1960 ta 

5.110.000 Ton, 1964 to 5.621.000 Ton taşkömürü eşdeğerine 

tekabül ettiği görülmektedir. 

1950 yılında tezek tüketiminin toplam enerji tüketimi¬ 

nin % 30,9 olduğu bunun 1955 te % 26,8 s, 1960 da % 25,6 a, 

1964 to f> 22,1 e düştüğü, 1966 da da % 20,7 ye düşeceği 

toplam enerjinin yüzdeleriTıi gcdSteren Tablo 3 ün tetkikinden 

de görülmektedir. 

Eğer yakıt olarak kullanılan bu 15.000.000 Ton civa¬ 

rındaki tezek eşdeğeri 60.000.000 Ton yaş gübre yakıt olarak 

kullanılmayıp,toprağa verilseydi o takdirde üretim no mik¬ 

tarda artardı onu kısaca inceleyelim. 
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Mesela bu gübre, c0.000.000 dönüm toprağa, dönüm başına 
1 Ton hor.abıyla verilmiş olsaydı buğday üretimimizin 4.2*8.Ton 
a r t ma sı dolayı siyle tonu 80C TL smdan 3.308.400*000 TL bir 
milli gelir artışı sağlanmış olurdu. 

Köylü ve çiftçilerin bu artığın % 50 sini saılıyabilecek¬ 

leri kabul edilirse> yine de yılda 2.12**000 Ton buğday veya 
1.068,200.000 Tl gelir artı şıran sağlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu tezeğin yerine ikame edilecek linyitin yakılması halinde 

randımanı % 100 artacağı ve, ikame edilecek linyitin ortalama 

fiyatının 120 TL/Ton olacağı kabul edilirse bu linyitin değeri 

522 Milyon TL tutacaktır. Bu hele göre elde edilecek net gelir 

fazlası 1.1*7 TL olacaktır. 

Bu rakkomlar memleketimizde ne kadar büyük bir servetin 

yakıt olarak kullanıldığım göstermesi bakımından büyük önem ta¬ 

şımaktadır . 

Kısaca şunu söyleyebiliriz ki her sene İÜ5 Milyar TL bir 

milli servet yanmakta ve heba olmaktadır. Bu Türkiye için büyük 

bir rakkanıdır. Her türlü tedbirin alınması ve memleket üretimine 

büyük faydalar sağlıysbilecek ahır gübresinin toprağa verilmesinin 

temin edilmesi memleketimizin başlıca ve belki de en önemli eko¬ 

nomik ve sosyal problemlerinden birini teşkil etmektedir, 

c - Memleketimizde Toplam Lnorji Durumu 

Memleketimizde kullanılan enerji nev1 ilerinin taşkömürü 

eşdeğeri olarak miktarları ve. memleketimizde toplam enerjinin 

yıllara, gör'e taşkömürü eşdeğeri olarak miktarı daha evvelce 

Tablo 2 de verilmiştir. aşağıdaki Tablo 9 da toplam enerji mik¬ 

tarları, bunların yıllık ar ti şiarı, memleketimizin nüfusu ve 

nüfus başına kg olarak düşen taşkomür eşdeğeri ve bunun yıllık 

artı şiarı gösterilmiştir. 
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Tablo 9 

Horalokotimizdo Tüket 1lor Toplam Tn.rii vo Bu Tnorjinin 
Büfus Ba.33.na Düş an - dkc ara. ( :. şkomürü gşd jgori Ol ar ok) 

11ar 

Toplam onar'-: 
j i (Bin 

Ton) 
*ırtış ulus 

(Bin Ton) 
Adam Boşıra 
düşan aner- 
.İ i (kn kömür ) 

Ar t 
/b 

1950 12.9-70 _ 20 # 9o 7 619 

1951 15.604 4,9 • 21, 66‘i 62 9 1,6 
1952 İT.158 5, 9 2o ol9 68 b . İd 
19 5 5 15.071 8,7 26 i-j <31 c> b 75 5,8 
1954* 15.878 

/ 
O , ö I- J O » k<: O O 6 78 • 0,7 

1955 16.511 2,7 2a,060 6 78 0,0 

1956 17.552 b , 0 2a.771 7v. 0 0,2 
195 7 18.071 7,7 25.498 752 4,6 
1958 19.oo6 0,0 26 . 2-j: 7 757 0,6 
19 o 5 19.554 1,1 27.017 r/.-j 

/ <2,0 “ 1,6 
1960 _l 9 * 95 ( ■ 2,0 27. 755 719 - 0,7 
19 ol 20.915 4,8 Tö.'ııb 755 2 ? 

1962 21.90o , 17 
1 , 1 29.154 751 2,2 

19 65 25.780 8,5 29.8 80 796 6,0 

19bT 25.566 6,7 OÛ . 0(0 ‘L 828 4,0 
1965 26.321 5,8 51.591 85 9 1,0 
1966 28.527 7,6 32.172 8 31 5,0 

Bu tablonun tatkikindan d > t ;örül acagi üz ara 1950 

yılında m.jmlokotİmizdo 12.970.000 Ton taşkömürü asdogari 

kadar anarji tükotillrkon bu»1955 to lo.511.000 ton’a 

1900 ta 19.952.000 Ton'a, 19b4 t o 25.5b6.000 Ton’ a, yüks il¬ 

mi Ştir. 19bb yılında 28.o27.000 Ton taşkömürü aşdcgari onarji 

tükati1oca gi tshmin ad i1mo kt;d ir. Bu sanılar z arfında 
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t plam enerji tüketiminde yıllık artı -şiar çe :ifcli nisbotto 

olmuş, en yüksek yıllık enerji artışı 1952 - 195o yılları 

arasında % 8,1 . . dil ~r c: > ;ia 1; 58 - 1.9b 9 yılları arasında 
1,1 raddelerinde olmuştur. 

Adam başına 1950 yılında 619 kg, 195b do o 78 kg, 1960 

da 719 kg> 1964 de 82d kg kömür eşdeğeri enerji tüketilmiştir. 

1966 da bu tüketimin döl kg olacağı tahmin edilmektedir. 

edam başına düşen enerji tüketimi artışı, nüfusun da 

artması dolayısiyle toplam enorji artışından daha yavaş olmuş, 

hatta bazı yıllarda adam başına düşen tüketimde bir evvelki 

yıla nazaran azalmalar dahi mü.r'hodo edilmiştir. 1950 - 1965 

arasındaki yıllık orcolame artışlar şöyledir S Toplam enorji 

% 4,85,Iiüfus % 2,74,adam başına düşen enerji y 2,9b’ 

Avrupa v. •• v ;e i. o m:, ginde kullanılan ticari 

enerji ve fert başına düşen miktarları Tablo 11 do verilmiş

tir. 3u tabloda memleketimizde adam başına tüketilen enerjinin 

miktarı, odun vo tezek gibi ayri ticarî yakıtlar da hesaba 

katıldığı halde , diğer m e mİ ..ketlerden çok aşa şada olduğu 

g ör ül m e k t o d ir . 

Bu husus önemli bir nokta olmakla beraber bundan daha 

önemli bir nokta da memlake timizde kullanılan enerji nev'i-

lorinin karakteristiğidir. Tablo 10 da (Taşkömürü, Linyit, 

Petrol ürünleri ve hidrolik enerji gibi) ticarî yakıtlar 

ile (odun, tezek gibi) gayri ticarî yakıtların toplam enorji 

içindeki yüzde 1eri gester ilmiştir. 
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Tablo 10 

Memleketimizde Kullanılan £n-er jinin Ticarî vo Gayri 
Ticarî Olarak Yüzdelori 

Yı11 ar ]Ticari Yakıt- 
* 1ar % 

: Geyri 
: Ticarî 
: Yakıtlar % 

: Toplam % 

1950 62*9 67,1 100*0 
1955 40;2 59,8 100*0 

O D H 46*6 56,4 100,0 
1961 4 4,8 5 5,2 100,0 
1962 45,8 54,2 100,0 
1965 48,7 51,5 100,0 
1964 50,9 49,1 ’100,0 
1965 51,6 48,4 100,0 
196 6 55, 9 4 6,1 100,0 

Diğer memleketlerde odun v.s. gibi gayri ticarî 

yakıtlar toplam enerjinin ancak % 10 unıinu, hat ta çek daha 

aşa gıdını taşkil adar kan memleketimizde 1950 yılında kulla¬ 

nılan yakıtların % 67,1 ni, 1955 ta % 5a,6 ni, 19oC da % 56,4 
nü vo 1964 to % 49,1 ni gayri ticarî yakıtlar teşkil etmek¬ 

tedir. ilk defa 1964 yılında enerji tüketimimizin % 50 don 

aşağı kısmı gayri ticarî yakıtlarla karşılanmıştır. 

Kemlekatimizde son y-1larda bilhassa petrol ve linyit 

Üretiminde görülen artışlar sebebiyle gayri ticarî yakıtların 

toplam öner ji içind ? yüzdesi 1950 do 67, d iken 19b 4 t o 4 9,1 

o düşümüş bulunmaktadır. 

Bununla berabor yine de memleketimizde tüketilmekte 

olan toplam enerjinin yarısına yakın kısmının'odun ve tozok 

gibi ticarî olmayan yakıtlarla karşılanması konusu, memleke¬ 
timiz için yakın bir gelecekte mutlaka halledilmesi gereken 
çok önemli ekonomik ve' sosyal problem karakterini taşımaktadır 
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Şöyleki, bir taraftan her yıl ormanlarımızın normal 

üretim kapasitesinin 2,5 misil odun yakıt olarak kullanılmakta 

vo bu fazla miktar ormanlarımızın takribi suretiyle elde edil¬ 

mektedir. Bu gidişat önlenemediği takdirde memleketimiz yakın 

bir gelecekte ormansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış 

olacaktır. 

AnaJolunun ormansız kalması erozyonların daha tahripkar 

bir hal almasına, memleket ikliminin daha da kuraklaşmasına, 

yeraltı ve akar sularımızın azalmasına ve düzensiz bir şekilde 

akmasına ve netice itibariyi • topraklarımızın git gide daha 

da çoraklaşmasına ve fakirleşmesine sebebiyet verecektir. 

Diğer taraftan ahır gübresinin toprağa verilmeyip 

tezek olarak yakılması, her yıl i,İh milyar lira raddelerinde 

munzam bir gelirin kaybına sebebiyet verecek ve sosyal ha¬ 

yatımızın gelişmesini f renlemiş olacaktır. 



- .38 « 

TABLO II 

AVRUPA VE B.AMERİKA 1963 YILINDA KULLANILAN TİOARÎ 
ENERJİ VE FERT BAŞINA DÜŞEN MİKTARLAR 

( 1000 TON-KÖMÜR EŞDEĞERİ ) 

Katı 

Yakıt 

Akar 

Yakıt 

Tabii Hidro Toplam 

Gaz Elektrik Enerji 

Nüfus Fert - 

(Milyon) düşen 

başına 

.enerji 

Avrupadaki Başlıoa 
Kömür Müstahsilleri 

Belçika 27,106 13.289 84 56 40.535 9,29 

(Ton ) 

4,4 
Fransa 72,316 49,050 6516 17, 445 145,327 47,85 3,2 
Hollanda 17,549 19,000 748 - 37,297 11,97 3,1 
İngiltere 195,117 71,232 83 3,838 270,270 53,67 5,1 
Batı Almanya 160,901 71,897 1893 4,899 239,590 55,43 A,3 
TOPLAM: 472,989 224,468 9324 26,238 733,019 178,21 4,1 

Diğerler ; 

Avusturya 
İfclanda 
Lüksenburg 
İsviçre 
TOPLAM : 

8,571 
1,654 
3,641 
2,823 

16,689 

6,068 
2,381 

848 

9,312 
18,609 

22,94 

22.9* 

4,782 
259 
195 

8,671 
13,907 

21,715 
4,294 
4,684 

20,806 
51,499 

7,17 
2,84 
0,33 
5,61 

16.15 

3,0 
1,5 

14,2 
3,7 
3.2 

KUZEY : 

Danimarka 6,042 10,794 10 16,846 4,64 3,6 
Fenlandiya 2,508 5,250 - 3,246 11,004 4,54 2,4 
Nmrveç 1,241 5,727 - 15,991 22,959 3,67 6,3 
İsviçre 3,545 20,943 - 15,131 39,619 7,60 5,2 
TOPLAM: . 13.336 42,714 - 34,378 90.428 20.50 4,4 

GÜNEY : 
Yananistan 1,801 3,519 322 5,624 8,48 0,7 
İtalya 13,145 44,670 94,19 18,400 85 ,634 50,46 1,7 
Portekiz 1,154 2,516 - 1,595 5,265 9,04 0,6 
İspanya 115,902 10,592 - 8,370 34,864 31,08 1,1 
Türkiye 16,685 3,772 - 1,050 31,5fl7 29,980 0,7 
Yogoslavya 15,880 2,630 200 3,218 21,928 19,07 1,1 
TOPLAM : 53,171 67.533 9619 32,738 163,061 148,40 1,1 

BATI AVRUPA 

Toplamı 556,18* 353,324 21237 107,261 1,038,007 363,26 2,9 

. DO&U AVRUPA : 
Bulgaristan 11,550 3,300 - 836 15,586 8,08 1,9 
Çekoslavakya 64,19J. 6,200 1425 910 72,726 13,95 5,2 
Doğu Almanya 88,729 4,000 30 219 92,528 17,10 5,4 

18,695 3,386 844 32 22,957 10,09 2,3 
Polonya 98,956 5,493 1569 265 106,283 30,69 3,5 
Romanya 9.479 7.200 18766 215 35,670 18,81 1,9 
DOGü AVRUPA: 

TOPLAM 
291,150 29,479 226T14 2477 345,750 98,72 3,5 

DOGu AVRUPA: 
TOPLAM 847,335 382,803 43831 109738 1. 383,757 461.98 3,0 

SOVTETLER BİRLİSİ: 

»»4,333 250,000 118443 30343 843,119 224,76 3,8 
AMEŞİKA- 385,308 72.0,000 510120 67477 1,682.905 189,38 8*â 
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II- Herki Yıllara nit Talep Prese j&iyonları .. 

3 . .Metot : 

Gayri safı milli hasıla artısıyla toplam enerji tüke¬ 

timin _n artışı arasında yakın münasebetler bulunmaktadır. Çe¬ 

şitli me mİ3 ke 11 er de ki araştırıcılar tarafından bu konu otüd 

edilmiş vo ferok memleketlerin özol durumları gerekse Dünyanın 

tümü için bu bağıntıyı ifade eden matematiksel formüller bu¬ 

lunmuştur . rJemlokotimiz için- bu formüllerden faydalanılması 

düşünülmüşse de her memleketin kendine has özel durumu 'oldu¬ 

ğundan ve bu formüller daha ziyade gelişmiş memleketlerin 

şartlarına göre hazırlanmış olduğundan bu formüllerden fayda¬ 

lanmak mümkün olamamıştır. 

memleketimizde Birinci .Beş Yıllık Kalkınma Plan çalış¬ 

maları yapılirken enerji artış hızı ile gayri safi milli gelir 

artış hızı arasında 0,8 oranında bir bağlantının mevcut olduğu 

esasından hareket edilmiş ve bu devrede gayri dsfi milli 

hasılanın % 7 artacağı öngörüldüğünden enerji artışının da 

% 5,6 olacağı kabul edilmiştir* 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları yapılar¬ 

ken toplam enerji artış hızı ile gayri safi milli hasıla artış 

hızı arasındaki münasebet tekrar gözden geçirilmiş ve son 

senelerin r akkanları da göz önüne alınıp son 10 senelik* durum 

incelendiğinde bu oranın 0,97 civarında bulunduğu va son 

yıllarda 1 o yakın değerlere sahip olduğu ;• örülmüş vo İkinci 

Boş Yıllık Plan çalışmalarında bu oran 1 olarak kabul edil¬ 

miştir. 



ikinci Baş Yıllık Plânda gayri s-f£ milli hasılanın 
% 7 artacağı öngörülmüş olduğundan toplam, enerji tüketimi artış 
hızı da, kabul odilen oran göz önünde tutularak, % 7 alınmıştır. 

1967 - 1986 Yılları urasında Ta lop Projeksiyonu : 

% 7 artış hızına göro 1982 yılına kadar hesaplanmış toplam 
enerji doğarlori Tablo 18 do gösterilmiştir. 

;Tablo 12 

Toplam Enerji Talep Projeksiyonu 
(Taşkömürü eşdeğeri olarak) 

Yıllar \ Toplam Enerji 
Bin Ton 

| «dam Başına Düşen 
Enerji (kg; kömür) 

196 7 30.509 9İ9 
1963 32.431 960 

19 69 ou.701 liOOö 

1970 37.130 İJ046 

1971 3 91 72 9 1.092 

1972 42 , 510 1*140 

1973 *15 .486 1 i 189 

1974 48.670 1 i 241 

1975 58.077 1.296 

1976 55.722 1.353 

1977 59.623 1.4İÖ 

1978 63.797 1.4 75 

1979 68.2 63 1.540 

1930 73.041 1.608 

1981 78.154 1,678 

1988 85.625 1.758 

Edam başıpa düşen kömürün hesabında nüfusun İleri yıl¬ 
larda da 19bQ - 19bü yılları arasındaki % 2,49 hızla artacağı 
kabul adilmiştir. 
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Bu tablonun tetkikinden da görüleceği üz ora toplam enerji 

tüketiminin ikinci Baş Yıllık Plânın son yılı olan 1972 do 
42.510.000 Ton 19d2 yılında iso do.62b.000 Ton,olacağı tahmin 

od i İniştir. 

-»dam. başına düşen enerjinin kg kömür olarak eşdeğeri 

ise 1907 de 919 olmakta, ancak 1909 da 1000 kg ı göçmekte* 1972 
yılında 1İ4Ö ı, 1922 yılında da 1752 yi bulmaktadır, ndam başına 

düşen enerji miktarı oldukça büyümekte iso de yine do diğer 

devletlerin enerji tüketimi yanında ni s beton küç'Uk kalmaktadır. 

Çeşitli dnerji Nov’ilerinin Talep Projeksiyonları : 

b. Denkleştirme Yapılmadan Bulunan Talep Projeksiyonu 

Çeşitli enerji nov1 ilerinin talep projeksiyonları hazır¬ 

lanırken çeşitli üzol ihtisas komisyonlarınca öngörülmüş talop¬ 

lar oynan alınmıştır. Bu suretle yapılını ş enerji tahminleri 

toplanarak toplam rıorji bulunmuştur. Bu toplam enerji 7 

artış hızına göre hesaplanmış olan toplam enerji değerinden daha 

yüksek çıkmıştır. Bu neticenin böyle çıkması, çeşitli komis¬ 

yonlarca yapılan talep tahminlerinin komisyonumuzca öngörülen 

% 7 tahminden daha yüksek tahmin edilmiş bulunduğunu ortaya 

çıkarmakta dır. 

Bu durum Tablo 15 de daha açık bir şekilde görülmek¬ 

tedir. 
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Tablo 15 

1967 - 1972 Yılları .ıresmda Enerji üretim Tahminleri 
(Komisyonlarca Öngörülen Üretim Kabul Edildiği Takdirde) 

(Bin Ton olarak) 
( T s ş k ö m Ur ü o ş d o, ■; eri olarak) 
(Denkleşt ir ilmemiş 

Yıllar 
Taş- ; 
kömü-. 
r ü 

Lin- : 
yit : 

"Petrol; 
ür ün -: 
1eri : 

îti d- : 
rolik: 
ener-: 

.11 ’ : 

Odun Tezek] Top- :? 
lam 

jLı 

) : 1 
c'tuş*: Fark 
ere ı ; . x 

1967 4 755 o 10 9 9025 1025 7577 5992 51565 50509+1254 

1968 4 952 5766 10084 1150 7561 6124 05657 524Oİ+1206 

1969 5050 4156 11286 1275 774 9 6255 557o9 54701+1068 ■ 

1970 5200 4657 12951 1525 7941 6587 58421 57150+12 91 

1971 5öG0 514 6 İT: 24 2 loöO 815 9 6519 412 96 59729+1567 

1972 6050 5674 15718 2750 85 4 2 6651 46,165 425l0+2o55 -

Bu tabi o’d? görülen r 
l.a r 

okkamİ ardan taşkömürü, linyit ve petrol 

ürünler ine ai t olar/Ozel îhtlsa s Komisyonla rinca y apılan tah- 

minlerd on, hidrolik 3nerj i E.l.E .Ihar es indan a lmmı ş, oduna ait 

rak^amlar yakıt olarak yakılan odunun nüfusla orantılı artmış 

olduğu esasında gidilerek bosaplo nmış,tezoke ait rakkamlar 

ise bu konuyla ilgili özel ihtisas Komisyonunun verdiği for¬ 
mülden faydalanı'lrak bulunmuş taşkömürü eşdeğerine çevril¬ 

miştir. 

Toplam enerji tüketimi kabul edildiği gibi % 7 arttığı 

takdirde ihtisas komisyonların/ve1 öngörülen taleplerinin toplam 

değeri bu hosa .lanan tüketim değerlerinden yüksek olmaktadır, 

aradaki fark çeşitli enerji bölümlerinde yapılan talep 

tahmini fazlalığını göstermektedir. 

Bu fark sonelere göre l.Ooo.OÜO Ton ile 2.655.000 

Ton arasında değişmektedir. 
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Bu enerji kaynakların* talep miktarları Tablo 14 de 

gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi 1966 - 1973 yıllan 

arasında yıllık ortalara0 artışlar şöyladir. Taşkömürü $ 5,0 , 
linyit % 13,3, petrol % 14,^ hidrolik enerji % 16,7, odun % 3,5 

tezek % 2,1, toplam enerji % 8,1 

■ ' Tablo 14 

1987 - 1978 Yılları arasındaki Tinerji üretim 
Tahminleri 

(ü - t nk 11 ş t i r. i İma m Lş),, 

İfiSLıİ 
mn lor bin Ton * : : :öin Ton:- 

idrelik: 
nerji < : ı; 
-i lyon/küs 

ödün 1 
in Ton ) 

Tez ok 
Bin Ton 

19b 7 4.705 5.118 5.676 2.050 15.4 98 İt.91b 

1968 4.953 ö.b‘%7 6.342 2.300 15.884 16.717 

19 b 9 5.050 6.831 7.098 2.54 5 16.279 17.158 

1970 5,800 6.952 8.133 8.650 16,684 1 ‘ri; » ‘X U 9 

1871 5.600 7.716 8.957 0.0 06 17.099 17.860 

1978 6.030 8.508 9.886 

■ Tablo 15 

5.500 17.525 18.281 

. Enerji Eov ilerinin Toplam Enerji İçindeki 
Yüzdolori 

('Denkle şt nrilmsrsmiş^) 

: T s sko- r. . , . r 3 trol Hidrolikti v- ,, „ ..J : linyit : »«Mni •> : ti.İt .Odun Yıllar:mur y> ,r ui11 urle- ler jx < ' /o :r i h : M : /o 
:Tezek: 

•jt 
8 

Toplam 
, /o 

1967 15,0 10,8. 28,6 5,2 83,4 19,0 100,0 

1968 14,7 11,2 30,0 o,4 2o,5 1-8,2 100,0 

1969 14,1 11,6 ol,6 3,6 21,6 17,5 100,0 
1970 13,5 18,1 OO,7 3,4 20,7 16 , 6 100,0 

1871 15,6 12,6 34,5 4,0 19,7 15,6 100,0 
1978 13,3 12,6 34,8 6,1 18,5 1'4 , 7 100,0 
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Bu tahminler do a nor j i toplamı içinde 'gayri ticari 

yakıtların nisboti azalmakta ise do yine do önemli bir yor 

tutmakta olduğu görülmektedir. 

Yakıt olarak kul lanı İmaları l’Ur^iyo ekonomisinde 

büyük zararlara sebebiyet vermekte olan odun ve tezeğin yapılan 
/do bu tahminle!/ İkinci Beş Yıllık Plan müddet i nco de artacağı 

öngörülmüş bulunmaktadır, ivrtış hızlarında önemli azalmaların 

olacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu kabul dahi Birinci Boş 

Yıllık Kalkınma Planında tosbit edilen ilkelere aykırı bulun¬ 

maktadır. Bu ilkelere göre odun ve tezeğin 190*7 den sonra 

sadece nisbot bakımından değil miktar itibariyle düşmesi ge¬ 

rekmektedir. Bu ilke gözönüne alınarak tahmin edilen % 7 ta¬ 

lep artışının önce ticari yakıtlara ait özel ihtisas komis¬ 

yonları tarafından öngörülen üretim miktarlarıyla kalanının 

da odun ve tezekle karşılanması esası kabul edilerek ilk tah¬ 

minlerde düzeltme yapılmıştır. 

o. Denkleştirilmiş enerji talebi projeksiyonları : 

„>ir evvelki paragrafta işrrot edildiği gibi çeşitli 

enerji nov1 ilerine özel ihtisas komisyonlarıkc3 öngörülen 

talep vaki olduğu ve bu talebe uygun üretim yapıldığı takdirde 

bu kaynaklar komisyonumuzca öngörülen % 7 tüketim artışını 

karşıladıkları gibi bunun üzerine çıkarak ayrıca bir üretim 

fazlası meydana getirmiş olacaklardır. . 

Halbuki enerji politikamızın esası odun ve tezek 

tüketimlerini bugünkü seviyeden aşağıya indirmek, hatta 

tamamen kaldırmak olduğuna göre,ilgili komisyonlarca bu 



konuda yapılmış olan tahminler enerji politikamıza uymamakta¬ 

dır. Ticarî yakıtların üretiminde öngörülen fazlalıklarla gayr 
ticarî yakıtların tüketimleri sınırlandıalıdır. 

Bu esaslardan harekat edilerek komisyonlarca tesbit 

adilen talep fazlasının odun ve tezek tüketimlerinde yapılacak 

tensikatla karşılanmasını ve yıllık enerji tüketiminde komis¬ 

yonumuzca öngörülen % 7 sağlanmasını hedef tutan rakkamlar 

tesbit olunmuş ve Tablo lo hazırlanmıştır. 

(Bu hesaplar sırasında odun ve tezeğin taşkömürü 

eşdeğeri olan değerlerinde eşit miktarda indirme yapılmıştır.) 

Tablo 16 

1967 - 197ü Yılları Arasında üretim imkanlarına Göre 

Hazırlanmış Tüketim Tahminleri 
(Odun ve tezekte sınırlama yapıldığı takdirde) 
(Taşkömürü eşdeğeri olarak) 

(Bin Ton olarak) 
   .  (Denkle şti r i 1 miş) 

Yı11ar 
,£.3 , : : BütrcitHidrcK 
könürü:Llni’itUl'Un-:uk 

: lor i : enerji 

: : :%7 artışa 
:Odun .“Tezek :Toplam:göre ho- 

: | : s aplanan 

1967 , 4 735 3409 9025 1025 6727 ’ 5308 30309 30309 

1968 4 952 3 766 10084 1150 6e0 9 55 70 32431 32431 

196 9 5050 4150 11286 1273 7130 57 98 34 701 34701 

1970 5200 4637 12931 1325 7188 584 9 3 7130 3 7130 

1971 5600 5146 14242 1650 7215 5876 39729 3 972 9 

1972 6050 5674' 15718 2750 6838 5500 42510 42510 

Tablo 16 da verilmiş olan değerlere göre hazırlanan 

ve her jnorji nev’inin ilerki yıllardaki durumu Tablo 17 
do özetlenmiştir. Toplam enerjiyi teşkil eden çeşitli enerji 
nev*ilerinin geçmiş yıllara ait gelişme seyri ve ilerki yıl¬ 
lara ait projeksiyonları "Türkiye’nin Primer Jenel Enerji" 
grafiğinde gösterilmiştir. 





Tablo 17 

19b7 - 1972 Yıll- rı .raçındaki Ur 'tim ınkeniarıno Ger3 

Hazırlanmış Bnerji Tüketim Tahminleri 

; V, : ştir ilmi ş ) 

Yıllar Ta şkömür 
°Bin Ton 

1Linyi t 
'Bin Ton 

: 9, : rol 
İr ani iri 
Bin Ton 

: Ki dr e 1 il; 

: ı ily/kVviı 

o; Tun 
Bin Ton 

‘ Tezek 
Bin Ton 

19 b 7 4 755 5112 5076 2050 1412 7 14758 

19bB 4 952 e i 7 • J İ i' 2500 14 509 15261 

19b 9 5050 b <c O j. 70 98 2: - 5 14990 15887 

1970 5200 b 9ü d 8155 2bo0 150 95 16021 

1971 o60ü 7716 8 95 7 55 00 15151 16095 

1972 6050 8508 985b o o 00 14 o 6 0 15065 

Tablo 

Bnor j i ıı 

10 do ras 

o V * i. 1 J1? L12 

terlimişt 

.i: toplam 

.r „ 

jinr ji i cindeki yüzde1eri 

İSnor ji Ilı v'il 

i' *» 

İ ■ - i i-,-i 4 i. X 0.11 d _ 1 e r i 

( - ' 1 ; '»t rilmiş) 

Yıllar: 
Îöşko* :T . . :Petrol .,o. Linyit   , moru : : ülkenle 

•-1-’ 4-o-ı-i . odun 
-îonerjı : 

o/ . /O 

İ Tezek; 
* • 

Toplam 

1967 15,0 11,2 29,o •J ; ~ d i. , 17,8 100,0 
]_968 15,5 11,6 51,1 5,o 21,5 1Tb 100,0 

196 9 14,6 12,0 52,4 5,7 20,6 16,7 100,0 
1970 14,0 12,5 04,8 5,6 19,4 15,7 100,0 

1971 14,1 15,0 55,7 4.2 1 8, 2 14,8 100,0 
1972 1 o , 2 15 ,5 5 7,0 6,5 16.1 12,9 100,0 

Bnerji politikamıza d 1 b a uy/- ;• un bul un d o t bundan v e komis¬ 

yonlarca gntcrülen üretin r ■'t ar: : eri yİ a bopl 4 tük; t il inin kar-

şılanması mümkün olduyuntOk ■ur. v.. 7. t - t tük :e timinin sınır- 

1 a nd i r 11 ma s ı n ı öne er e n ~uB et 1 ; :L x bre:.'.t.;;; eim ■ 1 a. yâ çek: tedbir-

1erin o linması şartıyla e o ’s kabul v dil mi şt ir 



10', 17* vo 13- numaralı tablolardaki rakkamları esas 

alarak o no r j i kaynaklarının dururlarını ayrı ayrı ineeloyalim. 
Taşkömürü : 

Tablo l'J dan da görüleceği üzora taşkömür üretimi ikinci 
boş Yıllık Tl anın bası olan 196b sona s inde 952,00ü Ton olacak 

vo ikinci Boş Yıllık Planın son yılı olan 1972 do bu doğar 

6.050.006 Tona yükselecektir. 

196b s3nosi üretim tahmini 106 alınırsa taşkömürü üre¬ 

timi şöyle bir seyir takip edecektir. 

Tablo 19 

1967 - 1972 Taşkömürü Üretim Tahmini 

196 7 : 1968 : 1969 :1970 :1971 : 1972 

4 755 4 952 5050 5200 5600 6050 

96 100 102 105 115 122 

15,6 15,5 14,6 14,0 14,1 14,2 

Ta şkömürü Ur at imi 
(Bin Ton) 
1968 Üretimi100 
alınırsa 

Ta şkömurü üretimi nin 
Toplam enerjide % si 

Buradan da görülocoği üzere İkinci 5o ş Yıllık T'ion dö¬ 

neminde taşkömürü üretiminde ancak l,b2 nisbotindo bir artış 

öngörülmüştür. Yıllık ortalama artış % 5 dir. 

Taşkömürün toplam enerji işindeki yüzdesi ise 1967 do 

% 15,6, 1968 do % 15,5 vo 1972 do % 14,2 olacaktır. Buradan da 
görüleceği üzere taşkömürü üretimi günden güne artmakta olan 

enerji taleplerini takip ödememekte vo her yıl toplam enerji 

içindeki yüzdesi azalmaktadır, halbuki sanayi sektöründe vuku 

bulan hızlı gelişmeler sebebiyle taşkömürüne olan ihtiyaç 

büyük bir'hızla artmakta olduğundan ikinci Boş Yıllık Plân 
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dönomlndö de Birinci e: Bıllık K İ '-m. Planı döneminde olduğu 

gibi taşkömürü sıkıntısının devam edeceği anla .almaktadır. 

3u sıkıntıyı ridermek için mümkün olan sektörlerde 

taşkömürü yerine linyit ve f n.el oil gibi yakıtların ikam; s i 

cihetino gidilmesi ve bu arada D.D.K. Yollarınca taşkömUrüyls 

çalı şan çok düşük randımanlı lokomcft- Lfiar yerine dizoili lo¬ 

komotiflerin konulması v e brzi inatların do elevtrikt 1. Vlrilmosi 

i bir en evvel alınma s i e rokanı tedbirlerin başında g-elmok- 

ted'İ'r, 

Bu arad : sa ekömürü ir ; t .rai: i - öz .,•! ihtisas komisyonunca 

Ön. örül en miktarın üzerine ç.ıksr ec:;k t edbirl erin alınması gar.ekmek¬ 

tedir. .eyni zamanda Zonguldak kömür havzasında tahmin edilen 

kömür rezervinin daha kesm bir şakiİd ■ tayin edilmesi için 

ilgili müasE es-elei'C e e ;i\;kiı çakışmalar yapılmalıuır . , 

Linyit 

Türkiye'nin ..-nerji problemlerinin çözümü linyit üreti¬ 

miyle doğrudan doğruya dekalı bulunmaktadır. 

Zir a t ezek ye odun gibi meml-enet imizda bol miktarda 

kullanılan v_> biror; evvoT kaldırılma 33 gereken ticari olmayan 

yakıtların yarine ikama edilecek yakıtlar hasında linyit baş¬ 

ta gelmektedir „ o gri .ket imiz ar: Güıey-hagu bölgesinde, gırnak 

mevkiinde bulunan •- .150 Kcal/k- ısı de gerindeki zengin asfalt it 

yataklarından yapılacak ür-tim linyit projeksiyonları içinde 

mütalan od iİmiştir. 

Herki yıllara ait linyit değerleri Tablo 30 d 

gösterilmiştir. 



Tablo 20 

1967-1972 Linyit ’U'r o t im Tahmini 

19.67 :1968 i 1969 : 1970 : 1971 1972 

Linyit üretim tah¬ 
mini (Bin Ton) 

L i ny i t (t a şkömür ü 
eşdeğeri olarak) 
(Bin Ton) 

5112 5647 

04 09 »766 

Linyitin toplam ener¬ 
jideki yüzde s i 11,2 11,6 

1968 üra ti rai 100 
olduğuna göro ço- 
v> iti i y 111 a r d a k i 
doSerlor 90 100 

020İ 

4156 

12,0 

11ü 

6952 7716 8508 

4o57 5İ46 

12,-5 15,0 

lo5 157 

5 6 7^ 

1 o , 5 

151 

1966 - 1972 ararında yıllık ortalama artış nisbati 

% 12,2 dir. 
Linyit ür ot iminin İkinci Beş Yıllık klan dıvr .-jsindo 1,51 

misli artacağı öngörülmüştür. Bu iyi bir artış olarak görünmekle 

beraber odun vo tezeğin yerine bilhassa bu yakıtın ikame edil- 

,mesi gerektiği hususu gözönünde tutulursa bu artışın kifayet¬ 

siz olduğu meydana çıkmaktadır. Zira ikinci Beş Yıllık Planın 

son yılı olan 1972 senesinde dahi enerji ihtiyacının % 1b,k 

nin odunla ve % 12,9 unun da tezekle karşılanması zarureti 
hasıl olmaktadır. 

Halbuki aynı 1972 senesinde linyit toplam enerjinin 

ancak 15,5 ünü teşkil etmektedir. 

Linyit üretiminde artışın sağlanabilmesi için alına¬ 

cak diğer tedbirler meyanında aşağıda kaydedilen iki tedbi¬ 

rin be he mahal alınması gerekmektedir. 
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1, Düşük kalorili bir yakıt olması dol-ayısiyle uzak 

mesafelere nakli rantabl olmıyan ve yüksek satış fiatlarimn 

doğmasına sebebiyet -veren bu durumun ünlenebilmesi vo köylü- 

lorimiz'in satın alabil ocoklori bir fiat Uzar inden bu yakıtın 

satılabilmesi için memleketin hor tarafında geniş araştırmalara 

geçilerek bilhassa ucuz maliyeti tomin eden açık işletmeye 

müsait linyit yataklarının meydana çıkarılması ve hemen iş¬ 

letmeye geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın¬ 

dan i.İman Teknik Yardımından faydalanılarak başlanılmış olan 

işlere önümüzdeki yıllarda da h.T.A. Enstitüsünce devam edil¬ 

mesi zor ur i görülmektedir. 

2. Linyitin uzak nus efelerden getirilmesi rantabl ol¬ 

mamaktadır. Halbuki hususi eşiıas elinde bulunan ve memleketi¬ 

mizin dört bir yanına yayılmış olan linyit yatakları maddi 

ve teknik iEkonaizllkir sebebiyle iyi i şl e t i İnlemekte ve mahalli 

ihtiyaçları karşılayamamaktodır. 

Ayrıca gayri fennî bir şekiİdo yatakların sadece on iyi 

ve verimli ki smı işlenmekte ve yataklarda kalan kısmı ise bir 

daha işlenemiyecek halde bırakılmaktadır. Yaygm bir şekil 

almaş olan bu durum ise linyit servetimizin heba olmasına 

sebep olmaktadır. 

Bunun önüne geçilmesi vo memleketimizin yeraltı 

servetlerinin kaybına m°ni olunması için madon işletmele¬ 

rinin sıkı bir şekilde murakabe vo kontrolünün yapılması vo 

memleket ihtiyaçları da gözönünde tutularaç özel sektörün 

yapacağı üretimin sahip oldukları madan kömürü rezervleri 
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do gözönünde tutularak bir programa bağlanmalıdır. Ocaklarını 

rasyonel bir şokiİdo işlemedikleri tusbit odil en özol sektörün 

işletmelerine el koymak üzere Hükümetin yetkili kılınması i*in 

gereken tedbirler alınmalıdır. 

Petrol ürünleri : 

Bemleketimizde petrol ürünleri büyük bir hızla artmak¬ 

tadır. Buna paralel olarak yerli ham petrol artışı hızı da ol¬ 

dukça yüksektir. Yerli ham petrol üretimi artış hızının petrol 

ürünleri artış hızından daha yüksek tutulması ve her geçen 

yıl yerli ham petrol miktarını arttırarak tüketilen ham pet¬ 

rol içindeki yerli ham petrol oranının artmasının sağlanması, 

memleketimizin bu konudaki ana politikasını teşkil etmektedir. 

Tablo 21 

1967 - 1972 Yılları .İrasında Petrol ürünleri 

Tüke tim T ah mi nio r i 

Pot r o 1 i ir Un lori 
Bin i1 on 

Pt ,■ r o 1 Ur ünl e r i 
Bin Ton 
(t a ş k öm Ur ü e ş d e - 
geri olarak) 

1963 Üretim 100 
olurs a 

Toplam enerji için¬ 
deki yüzde si 

1967 :1908 : 1969 :1970 : 1971 : 1972 : 

567b bö42 7098 8166 8957 9886 

9025 10084 11286 12951 I‘x242 15718 

89 100 İli 128 İ4İ 156 

29,8 31,1 52,3 04,8 55,7 37,0 

Bu cetvelini' > ’ ■ to t kininden de görüleceği üzere pet¬ 
rol ürünleri İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 1,56 misli 
artmış olacaktır. Ortalama yıllık artış % 14,8 dir. 



Tüketil ec-eği tahinin edilen petrol ürünlerinin hangi 
ürünlerden teşekkül edeceğine dair dolarlar Tablo 22 do 
g o s t erilinizin. 

Tqblo 22 

1967 - 1972 Tilları Arasında Petrol ürünleri Tük o tim 

Tahminleri 
ı 

(Bin Ton olarak) 

: 196 7 : 19ü 8 : 196 9 : 1970 : 1971 : 1972 ; 

LPG 85, 0 95,0 102,0 115,0 125,0 . 153 ^ © 0 
Benzin 798,0 855,0 920,0 1000., 0 1090,0 1180,0 
Naf t a 80,0 80,0 120,0 270,0 425,0 6 00,0 
Soİvant 8,9 0,2 O y D 6,8 6,2 4,6 

J:t yakıtı 85, Ü 95,0 97,0 105,0 110,0 118,0 
Gozyogi 5-, 7,0 5 7<i, 0 605,0 655,0 665,0 700,0 
Fuo1-ci1 
(6 , 5 , c) 2550,0 2 700, 0 5106 , 0 öof/'O , U 596 0 ,0 6520,0 

..sf alt 180,0 190,0 1 98, 0 208,0 218,0 2Ö0 , 0 
Motorin 1550,0 1750,0 1955,0 2210,0 2480,0 2806,0 

Toplam 5675, 9 63‘x2,2 7098,5 8152,8 8957,2 9885,6 

Hidro1ik 3nor j i : 

Moml eketimizde birincil enerji kaynaklarından biri olan 

hidrolik ks ynaklardan hidroo le1 ttrik santrallerde elaktr ik 

■ener jisino çevriİmik s urot iyio istifada edilmektedir. T ko-

nomik olarak elde edilebilecek hidroelektrik kapasitesi bakı¬ 

mından memlokstimiz Avrupa * d a Norveç'ten sonra ikinci gel¬ 

mektedir. 
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Mevcut hidroelektrik santrallarla halen inşa halinde 
olup İkinci deş Yıllık Plân devresinde işletmeye açılacak hid¬ 
roelektrik santrallerde üretilecek enerji miktarları Tablo 23 

de gösterilmiştir. 

Tablo 23 

1967 - 1972 Yılları Arasında Hidroelektrik Linerji 
liretim Tahminleri 

Hidrolik enerji üre¬ 
timi Mlyon/k'Th 
Hidrolik enerji üre¬ 
timi (din Ton) 
(t a şkömürü o şde gor i 
olarak) 

1968 üretim 100 ka¬ 
bul edilirse 

Toplam, enerji içinde 

yüzdes i 

i 1967 : leoö: 196 9: 1970:1971 ; 1972 

2o50 2300 23^5 2o50 3300 5500 

1025 

89 

3,4-

1150 1273 1325 1650 2750 

100 111 115 143 239 

0,3 ı,7 3,6 4,2 6,5 

Ortalama yıllık artış Ş- 16,7 dir. 

Tablo 23 de 1971 - 1972 yıllarında müşahede edilen 

büyük üretim artışları Keban ve Oökçekaya santrallarının İkin¬ 

ci Beş Yıllık Plan devresinde hizmete' . girmelerinden ileri 

gülmektedir. 

Odun : 

Daha evvelce belirttiğimiz gibi yakıt olarak kullanılan 

odun miktarı ormanlarımızın üretim kapasitesinin çok üstün¬ 

dedir, gerekli tedbirler alınarak yakıt olarak kullanılan odun 

miktarının orman üretim kapasitesine uygun bir seviyeye 

indirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ormanlarımızın tahribi 

devam edecek ve memleketimiz kısa bir zamanda ormansız kala¬ 

caktır . 
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ikinci Beş Yıllık Plan devresinde taşkömürü, linyit 

vo petrol ürünlerinde özel ihtisas komisyonlarınca öngörülen 

üretim seviyesiyle yetinildiği tekdirde, daha önce do gördü

ğümüz gibi bu üretim ancak odun v.o tezek tüketiminin bugünkü 

.seviyede tutulmasını temin etmekte, odun ve tez eğin yakıt 

olarak kullanılmasının tamamen önüne geçememektedir. Odun vq 

toz ok tüketiminin tamamen k: İdin la bilme si , hiç olmazsa az 

miktarda yakılması birçok ekonomik vo sosyal faktörlere bağlı 

bulunmaktadır. Odun ve tezek kullanan köylüyü bu yakıt nov’i-

ler ini kullanmaktan vazgeç ir ijb ticari yakıt nev'ilerini kul

lanmaya eli etırabilmek için bir taraftan köylünün satıhaİma 

gücünün artırılması diğer taraftan bu ticari yakıtların üre

timinin memleketin toplara enerji taleplerini karşılayabilecek 

seviyeye çıkarılması ve yol şebekesini a ticarî yakıtların 

tüketicilerin bulunduğu yerlere kadar taşınmasını-mümkün 

kılacak şakiİde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla memleketimizin malî imkanları gözönünde 

tutularak özel ihtisas komisyonlarınca öngörülmüş olan ticarî 

yakıt üretim hızının ikinci Boş Yıllık Planda arttırılması, 

odun ve tezek gibi gayri ticarî olup yakılmaları memleke

timiz ekonomisine sonsuz zararlar getiren bu yakıtların tü

ketiminin daha da azaltılması İkinci Beş Yıllık Planın eSner-
nereken 

ji Sektöründe takıp odılraosı/ona politikayı teşkil etmektedir. 

Halen memleketimizde üretilmeyen nükleer enerji ile 

tabiî gaz, güneş enerjisi v.s. gibi özol enerji kaynakları 

İkinci Boş Yıllık enerji üretimine ait hesaplarımıza dahil 
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edilmemi şt ir . Ancak, memleketimizde geliştirilmekte ve eko¬ 

nomik etüdler t yapılmakta olan nükleer enerji vo yeraltı tabii 

gaz kaynaklarından faydalanarak odun vo tezeğin linyit vo 

petrolle ikâmesi yolundaki gayretlere yardımcı olunmalıdır. 

Tablo 24 

1967 - 1972 Yılları Arasında Yakacak Odun Tüketim 
Tahminleri 

; 1 a67 : 19o6 : 19o9 : 1970 : 1971 : 1972 : 
Yakacak odun tü¬ 
ketimi (Bin Ton) l‘xl27 luöü'9 l-±99ü 15095 15151 lu560 
Yakacak odun 
(Bin Ton) 
(18 ş kömür ü o şd o - 
geri olarak) 6727 6909 7158 7188 7215 6858 

1968 üretimi 100 
olarak kabul 
edilirse 97 100 105 104 105 99 

Yaknekkoöunun top¬ 
lam enerjideki 
yüzde si 22,2 21,3 20,6 19,u 18,2 16,1 

Tablodaki rakkamlardan da görüleceği üzoro ticarî yakıfLsr- 

.da* öngörülen üretim., yapıldı a takdirde yakacak odun tüketimi 

İkinci Bos Yıllık Plân döneminde aynı seviyede kalmaktadır. 
Tozok : 

Tezckde oduna paralel bir durum takip etmektedir. Odunun 

yakıt olarak yakılması nasıl ormanlarımızın mahvına sebep 

oluyorsa» tezeğin yakılması..dn senede 1 Üilyer’. TL sının 

üstlünde bir üretim kapasitesi temin edecek gübrenin boş yere 

yakıt olarak heba olup gitmesine s./pep olmaktadır. 

Tezek tüketimi ile ilgili rakkamlar aşağıda Tablo 25 

d o gösterilmi1|tir. 



Tablo 25 

I9t>7 - 1172 Yılları «.rasmda Toz ok Tllk üt im Tahminleri 

195 7 : : 1968 ı 196 9 : 1970 : 1971 : 1972 

İl 758 15261 15887 16021 16095 15065 

5588 5570 5798 581 9 5876 5500 

97 10C 101 105 105 99 

17,3 17,2 16,7 15,7 lu,8 12,9 

îpzok tüketimi 
(Bin Ton) 
Tozok tükotimi 
(Bin Ton) 
( i1'' ş k örn Uru eşde¬ 
ğeri olarak) 

1968 tük-1 imi 100 
kabul edilirse 

İkinci B'3 p Yıllık Piyanda gayrî ticari yakıtların tü¬ 

ketiminin düşUrülbbiImosi için, enerji sektöründe tatbik odil- 

mesi {türe kon vo odun faslında i şar ot idilin tedbirlerin gayrî 

ticari yakıtlardan biri olan tozok konusunda do uygulanması 

p;;r o kmoktodir. 

d. Projeksiyona Dahile İkilime yen Enerji Kaynaklan 

Yarlatı Tabii Gazı : 

Halen başta ^morika Birleşik' Devletleri vo Sovyet lor 

Birliği olmak üzere dünyanın pek çok memleketinde enerji ih- 

ticanın karşılanmasında Yeraltı Tabii Gazı çok mühim bir yer 

işgal etmektedir. Her geçen yıl tabii gazin toplam enerji 

içindeki yüzde s i büyümekte ve bu enerji dalının, ehemmiyeti 

artmaktadır. Hatta, son yıllarda Pakistan ve İran'da da bu¬ 

lunmuş olan yeraltı tabii gazlarından geniş çapta istifade 

edilmesi cihetine gidilmiştir. 
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hiomlekotimizin Trakya, Antalya civarı vo güneydoğu 

potrol bölgolorindo yoraİti gazı onar ol ir ino rostlanraaktadır. 

Son zamanlarda Iska ndorun v iussybin b'-lgolorindo yar altı 

tabii gazı bulunmuş olup bunların rozorv durumları vo üretim 

ka pa s i t e 1 er inin işi;t mey e elverişli olup olmadığının tosbiti 

için sondaj faeliyoelerine devem edilmektedir. 

Türkiye’de işi otmoy >• o İv orişli miktarda yo arla tı gazı 

bulunduğu takdirdi başka m... fiil o kot lorda olduğu gibi döşenecek 

boıu botlarıyla büyük şehir vj sanayi merkezlerine gotirilorok 

bu gazdan gerek sanayide yakıt o 1 ar a k, g o r o ks e dağıtım şebeke- 

lori yapılarak ş oh irlor imi z in teshin vo diğ,r ihtiyaçlarının 

karşılanması imkânları hasıl olacaktır. 

Su suretle b:r taraf t ar. .inkara İstanbul gibi büyük şe¬ 

hirlerimizde kul"', a; a İm a1,d-o y “uy; itin meydana getirdiği 

ve halkın sağlığını tehdit . ten kan s ;-r vo diğer göğüs hasta¬ 

lıklarının artışına s-ebo bıy!. ver .u he ; Tnın kirlenmesi d vasi 

esasından halledil Te lecoğl nibi diğer taraftan yeraltı tabii 

gazının pullanılması sebebiyle büyük şehir İrimizden tasarruf 

edilecek linyitin diğer şehir kasaba ve köylerimize tahsis 

edilmesi ve bu suretle odun ve t ;zok tüketimimizin daha da 

düşürülmesi mümkün olacaktır. 
Bu husus gözönünde tutulursa İkinci Beş Yıllık Plân 

döneminde Yeraltı Tabii üçız aramalarına ve değerlendirilmesine 

önem ver ilmesinin, zarureti rmydena çıkmaktadır. 
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Nüklo er iünor j i : 
i 

1945 yılında gercekl j ştir al jn ota -.nar j isi, 20 yıl. zar¬ 

fında birçok alanlarda kulla nı 3„ a bilecek vj kcnv an s iyöno 1 enerji 

kaynakları :1e ekonomik bakımdan rokabet -edebilecek seviyede 

geliştirilmiştir. Haltın 12 memlekette toplam kurulu gücü 5.000 

Mv’o Ustündo olan nükle er s ant: .-1 ile 60 kadar nükleer gemi 

bulunduğu tahmin o/dilmekte vj soyıe:.:: sınai oosıst muhtelif 

şokill ,;-rdo kullanılmaktadır,. Bagikddi nûkl ; er o antre11er 

inşa ası programlarına bakılarak 19?;.. y.luncU nakle .-r e.--..kral¬ 

ların kurulu güç toplamının 15.000 tk e erişeceği tahmin olun- 

maktadır* Bu miktar hali hazır düny=. toplam kurulu gücü olan 

500.00u M? yanında küçük görülebilir is 1 de nükleer1 teknoloji 

o şekilde gelişm :kt ; A.r ki İd.d; ydirui:: soe.r:- in., e edilecek 

elektrik santrallerinin çoğunlar- ur i nükleer yakıtlı olacağı 

vj 2000 yılında üretilecek e 1 ...ktr i din do yarıdan fazlasının 

nükleer enerji ile istihsal adilecegi tahmin olunmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel olarak memleket imiz do de 195G 

yılında rtom hnerjisi Komisyonu kurulmaş bulunmaktadır. 

Bu komisyon taralından Idbo ■■ 19bi yılları arasında 

nükle er konularında ilk ihtis e s e loiee.ui ar mı n ye t i şt iri İm at i 

ve bir atom reaktörünün tesisi için g..r i kİ i hazırlıklar 

yapilmıştır. 

19b 1 - 1966 şenel erinde öt om re ak borü il., tamamlayıcı 

lobaratuarlarının bir mor koz halinde kurul .;r ak işletilmesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu met kor d d.. İliç’inde olup, havuz tipi 

bir araştırma reaktöründen bavi. e dil-1-‘rn, . s-e ,'yoizotop 
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istihsali, Reaktör fieigi, Plazma vs teorik fizik, sağlık fizi¬ 

ği v:j aİ3 ktronik labar at uyarlarından müteşekkildir. Bu te¬ 

sisi erde halen Birinci Boş Yıllık Kalkınma Plânın öngörülmüş 

temel V) uygulamalı araştırmalar yapılmakta, eleman yetişti¬ 

rilmekte özol teçhizat isteyen birkaç radyo izotop çoşiti 

hariç olmak üzero memleketimizin ihtiyacı olan radyo izotop¬ 

lar istihsal edilmektedir. -Bundan başka tıp ve tarım alan¬ 

larında nükleer metodlarla çalışan çeşitli müess eselerin ku¬ 

rulmasına yardım edilmektedir. 

i.totrı jnerjisi komisyonu ikinci Beş Yıllık Plân devre¬ 

sinde araştırma ve eğitim faaliyetine, memlo1 * e t imi z in atom 

siyasetine uygun olarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Zğitinı 

Merkezinde memleketimizin şartlarına, uygun reaktör, ekipman ve 

yakıt tipini tayin itmek ve geliştirmek üzere gerekli reaktör 

teknolojisi, nükleer metalürji vo el îktronik konularında araş¬ 

tırma ve çalışmalar ila eğitim yapılacaktır. 

Bunun yanında uygulamayı teşvik etmek ve döviz tasarru¬ 

fu amaçlarıyla radyoizotop üretimi mevcut reaktörümüzUn kapasite¬ 

si içinde azami haddine çıkarılacaktır. Radyoizotopların bü¬ 

tün alanlarda kullanılmasını teşvik amacıyla yapılan yardım 

eğitim ve denoma çalışmalarına devam■edilecek bilhassa zirai 

mücadelo ve gıda muhafazasında radyosyon uygulaması geniş 

çapta gerçekleştirilecek bunun için gerekli tesisler kuru¬ 

lacaktır . 
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Nükleer Santrallar : 

Son yıllarda atom enerjisi sanayiinde meydana gelen 

ğ.clişmeler neticesinde nükleer santraller iktisadi bakımdan 

konvansiyonel santrallarla rekabet edebilecek duruma geldi¬ 

ğinden memleketimizde de hızla artan enerji ihtiyacının kar¬ 

şılanması yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç gösteriğinden, 

memleketimizde de nükleer enerjinin bir ikincil enerji olan 

elektriğin üretiminde allanılması imkânları -etüd edilme¬ 

lidir . 

"Milletlerarası Atom Sinerjisi Ajansı!' nc-a yapılan ilk 

ot (idlerin neticesinde memleketimizde üçüncü Boş Yıllık Devrede 

yüksek takatte bir nükleer santralın Kuzey Batı bölgemizde 

t esişinin ekonomik bakımdan uygun olacağı ileri sürülmektedir. 

Bir nükleer santralın inşasına-karar verildiği andan 

hizmete girme anına kadar göçen müddetin <k - 5 sene sürdüğü 

ve bundan evvelki etüd ve plânlamaların da [ya az ki yıl olacağı 

hususu gözönüne alınırsa, memleketimizin üçüncü Beş Yıllık 

Plân Dönemi olan 1975 - 1977 yıllarında bir nükleer santrala 

sahip olabilmesi için ikinci Boş Yıllık devrede lüzumlu olan 

etüd» eğitim've tesis hazırlıklarının tamamlanması gerekmek¬ 

tedir, imkân ve zaruretler hasıl olduğu takdirde aynı devrede 

santralın inşa ve tesis faaliyetine de geçilmesinde fayda mü¬ 

lahaza edilmektedir. 

Halen memleketimizde ^tom enerjisinin ham maddesini 

teşkil eden uranyum madeni bulunmuş ve ekonomik olarak 850 
ton Uranyum oksit verebilecek rezerv tosbit edilmiştir. Bu 
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rezerv yaklaşık olarak 2 0*2 Milyar* kWh elektrik enerjisine 

tekabül etmektedir. Diğer bir deyimli bu rezerv 100 MW lık 

bir reaktör m 23 yıl sUroylo - çalıştırabilecek güçtedir. 

Bu itibarla ikinci Beş Yıllık Plan döneminde rozorv 

bakımından ümit verici görülen memleketimizdo uranyum arama 

faaliyetine büyük bir hız verilmolidir. Bu arada ikinci Beş 

Yıllık Plan döneminde uranyum madeninin Lstrikr-ez ve tesviyesi 

için gerekli tesislerin kurulması hususunda lüzumlu yatırım¬ 

ların- da plan? dahil edilmesi lüzumlu görülmektedir. 

Jo o terma 1 Enerji : 

Son zamanlarda büyük önem kazanmaya başlayan bu enerji 

kaynağı, halen dünya enerji ihtiyacının ancak % 0,5 ini karşi- 

lamaktadır. Jeotermal enerji bakımından bilhassa "Lardurallo" 

kesimi ile İtalya birinci planda yer olmaktadır. Yeni Hol¬ 

landa da "b'airakei" ve "1/vaiitopu" bölgelerinde İzlanda’da 

"Hworamerdi" civarında Birleşik ^mer i’-a ’da Californio ’do 

"•J-eysors" bölgesinde Meksiko'da "Patho" bölgesinde Avustral¬ 

ya’da "Rabaul" bölgesinde Sovyo.tlor Birliği ’nde "Kamçatka" 

bölgesinde ve son zamanlarda da Japonya vo Sİ Salvador’d 

jootermal kaynaklar bulunmuş ve tabii enerji kaynağından 

fenni bir şekilde faydanıİmaya başlanılmıştır. Şili; Costk 

Rica’da, Kenya’da ve Filipin’lerde de bu maksatla aramalara 

d e v o m e d i mo k t e d ir . 

Iielen ticarî birer jeotermaı enerji kaynağı olan vo 

bu sahada önemli bir yer işgal eden o işletmeden İtalya'daki 

Larderello yılda takrib3n 2,9 Mi lya i». kWh üretim yapmakta olup 
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tesis kapasitesi 5'70 MW tır. Yeni Zelanda’daki V/airakai kay¬ 

nağı 1958 dan bari yılda 1,2 Milyar kWh enerji vermektedir. 

Bu tesisin bugünkü Ur itim kapasitesi 152 MW dır. A.B. Devlat» 

la rinde Geyşa r s sahasının yıllık var imi 229 bilyon kVfh dır. 

Va kurulu gücü 196 6 da 65 MW s ulaşacaktır. 

Türkiye * da de yeraltında bulunan tabii buhar sahalarını 

tesbit etmek vo ucuza elektrik üretmek için istifade edilebi¬ 

lecek ^jeotermal enerji kaynaklarını bulmak amacıyla M.T.A. 

Enstitüsünce Birleşmiş milletler Teşkilâtından gelecek uz¬ 

manların da iştirakiyle araştırmalar yapılacaktır. 

Türkiye’de jeotermsl enerji projesi ile ilgili olarak 

otüdler bilhassa Kızılcahamam, Haymana, Sandıklı (Afyon) 

Buldan, Kızıİdare, Tekke (Denizli), ngamomnun (İzmir), Ur- 

ganlı (Turgutlu), Kurşunlu Sart (Salihli), Risaralan (Sındır¬ 

gı), Gönen (Balıkesir), Bursa, Eskişehir, Kozaklı (Nevşehir) 
sıcak su mahalleridir. 

Batı Anadolu’da Menderesler ve Gediz Graben sahaları 

ile bu sahaların civarındaki bazı yerlerden bol miktarda 

buhar temin edilip bundan da çok ucuza elektrik üretilmesi 

mümkün g örülmekt ğd ir. 
Bu sahalarda bilhassa Tekke ve Kızıldero (Denizli) 

sahasının, da halen yılda 2-5 Milyar kWh enerji veren 

İtalya'nın Landerelio sahası gibi ümit verici olduğu, 

Yurdumuza tetkikler için gelen Birleşmiş milletler Uz¬ 

manları tarafından tahmin edilmektedir. 
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Güneş Enerjisi : 

Bitmez tükenmez Bir enerji kaynağı olan Güneş'ten bu- 
Dünyamız 

gün bütün dünyada büyük ölçüde fayda 1 anılmakta dır ,/Güneşten 

gündü beher metrekayeyo 5.000 Kilokalori .nerji almaktadır. 

Bu d° Güneşe maruz topraklar için 100 Miyar ton kömüre 

eşdeğer enerji miktTidır. Güneş enerjisinden faydalanma 

usulleri bugünkü tekniğin sağladığı imkânlarla ekonomik bir 

şekilde uygulanır hale gelmeğe başlamıştır. Su ısıtmak, 

do stile etmek, evlerin ısıtılması, elektrik üretimi ve 

güneş fırınlarından temin edilen- istifadeler bu cümleden¬ 

dir. Dünyanın muhtelif noktalarında yapılan ölçmeler saye-, 

sinde güneş radyosyonlarının stratosfer etrafındaki enerji¬ 

sini tayin etmek kabil olmuştur. -Bu enerji, santimetre k-areyo 

dakikada 0,155 V/att’tır. Güneşin bir saat içinde dünyamıza 

verdiği muazzam enerji, bütün dünya nüfusunun bir yılda 

sarfottiği enerjiden fazladır. Güneş radyasyonlarının dün¬ 

yaya günde yaydığı enerji, dünya üzerindeki bütün enerji 

kaynaklarının sağladığı enerji kudretinden 50.000 defa daha 

büyüktür. 

Güneşin bir enerji kaynağı olarak kullanılması ancak 

bol güneşli ülkelerde mümkündür. Dünya üzerinde güneş rad¬ 

yasyonlarının 200 ve hatta 500 günden fazla’mevcut olduğu 

yüzoyler vardır, i5 nci kuzey ve güney enlem daireleri 
arasında bulunan ve dünyanın (güneş kuşağı) adı verilen 

bölgonin bir çok kısımları f evk*lod j güneş görmektedir. 
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Çorak Ulko 1 er adı verilen bazı bölgeler • mas el8, Irabistan, 

Sahra, ..rizona ve Avustralya’nın bazı kısımları güneş radyas¬ 

yonlarının dünyanın an çok maruz bulunduğu yır lor d ir. ^emlo- 

kotimizin birçok belge loru bol güneş enerjisi alan vo bu 

enerjiden rantabl bir şekilde faydalanılması mümkün olan 

kuşağın içinde bulunmaktadır. 

Bu enerji kaynağından merji elde ötmek için beşoriyot 

tarafından büyük gayretler ssrfedilmektedir. Bugün bunun için 

başlıca iki usule baş vurulmaktadır. Birincisi; güneş ener¬ 

jisinin vasıtasız olarak konsantre edilmeksizin elde edil¬ 

mesi ve İkincisi ise gün.; ş enerjisinin konsantre edilmek 

suretiyle :1de edilmesidir. 

Dünya 1 da ki bütün maddelerin güneş radyasyonlarına karşı 

aynı reaksiyonları göst ermedikleri h erkese e bilinmektedir. 

Bunlardan bazıları güneş radyasyonlarını geçirmektedir. Bir 

kısmı ise, aksettirmekte v e bu radyasyonlarla ısınmamakt a dır- 

lar. Bazıları ise güneş radyasyonlarını absorplamakta ve 

şiddetle ısınmaktadırlar. Bu absorplayıcı cisimler sayjsinde- 

cPifkî. güneş enerjisinin toplanması ve lokaliz e edilmesi mümkün 

olacaktır. ıbsorployıcı cisimlerin güneş rasyasyonları 

altında ısınmak hassası "Ser t..siri" adı verilen prensibin 

tatbikiyle daha da artmaktadır. Bu usulün tatbiki sur etiyle 

güneşle suyun ısıtılması, 'Vİerin ısıtılması, moyvalarm- 
kurutulması v.s. mümkün olmaktadır. 

Güneş ener jisinin ko.n nntrasyon usulü ise bu, ışın¬ 

ların optik bir vasıta il, (mercek veya reflektör) bir araya 

toplanmasıdır. Genel olarak m.-.rcek kullanmak usulü terke¬ 

dilmiş bulunup d ah ' ucuz • mal olan r. 1 aktörler kullanmak 

yoluna gidilmektedir. 
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Reflektörler yardımıyla güneş radyasyonlarına maruz 

bırakılan cisimlerin t amperat ürünü önemli surette arttırmak 
V 

kabildir. Bununla beraber parabolik silindir şeklindeki ay¬ 

nalar, devri (Paraboloidi aynaların verdiği ısıdan çok daha 

aşağı miktarda ısı vermektedir. (bOO ila 70u °C) Diğerleri 
ile 30b0 °C i geçen bir ısı elde etmek kabildir. 

Güne§? enerjisinden elde edilen istifadeleri şöyle 

sıralayabiliriz : 

- Suların ısıtılması, 

- Suyun evaporasyonu ve dastılasyonu, 
- Havanın ısıtılması (Solar ev ısıtma), 
- Serinletme ve soğutma, 

- Güneş enerjisinden elektrik üretimi (güneş motorlar vs) 
- Güneş enerjisinden mekaniksa 1 iş üretimi, 
- Güneş ocakları, 

- Güneş fırınları 
- Güneş santralleri, vs. 

Bu gibi faydalanmalarda, en mühim husus güne ş kollektör- 

lorinin seçimidir. Bilindiği gibi bu solar kollektörler, güneş 

radyasyonlarını absorbe etmek içir, güneşe yönetilen ve güneş¬ 

ten aldığı enerjiyi bu enerjmiıı kullanacağı yere nakleden 

apareylerdir. Bunlar genel olarak iki tip üzerine imal edi¬ 

liyorlar, Birinci tip; alçak yassı kollektörler, ikinci tip 

ise odaklı kollektörlerdir. ikinci tip kollektörler birinci 

tipe nazaran daha pahalıdırlar. „yrıca, bugün radyasyonları 

foto-pillerde yakalayan tipte kollektörler de geniş çapta 

kullanılmaktadır. 
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Güneşsiz günlerde güneş enerjisinden faydalanmaya devam 

edebilmek için yapılması gereken enerji biriktir imi termik, 

potansiyel veya kimyasal şekilde yapılabilir. 

Güneş enerjisinin tatbikatında kullanılan rpareylsrin 

seçimi, ne maksat için çalışıldığına ve ekonomik faktörlere 

gere yapılmalıdır. 

Bugünkü teknikle, güneş fırınlarında elde edilen yüksek 

tsmparotür 4000 °C civarındadır, in modern fırınlar ise, 
radyasyonları konsatre eden vasıtalarla teçhiz edilmiş dönen 

parabollerdir. Fakat güneş radyasyonlarını sabit' bir parabole 

aksettiren düz aynalarla donatılmış tiplerde kullanılmakta¬ 

dır, kesele • Fransızların, Pirene lor in en güneşli yeri sayı¬ 

lan (hont-Louis) 13pes inde kurdukları güneş fırını 5500 adet 

«am panelden müteşekkildir. Herbir aynaçığa maksimum radyas¬ 

yon konsantre edilecek şekil verilmiştir. Bu fırınlarda çeşitli 

refrakter maddelerin otitilmesi, bazı kimyasal reaksiyonların 

yürütülmesi ve bazı çeşitli sistemlerin faz münasebetlerinin 

etüdü gibi bir çok araştırmalar yapılması mümkün olmuştur. 

Birleşik Amerika’da ve Rusya’da kaynak işlerinde bu solar 

fırınlardan istifade edilmektedir. 

New ivJ3Xico’da yeni inşa edilen bir güneş fırını 35 

metre çapında bir dev parabolik kollektörden ibarettir vo 

4856 sferik ayna ihtiva etmektedir, Fransa’da Doğu Pirene- 

lerde "Font-Romeu" yakınında (üdeillo) da inşa edilen -en 

büyük fırın 1000 kilovat gücünde olacaktır. 
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Bugünkü iş âlemi için önomli bir enerji kaynağı haline 

golan güneş enerjisinden faydalanma artak yalnız roket ve sun1i 

peyk alanında değil otomobil endüstrisinde bilo kendini göster¬ 

meğe başlamıştır. Güneş enerjisi ile çalışan dünyanın ilk 

otomobili geçen yıl htow York şehrinde birinci turunu yapmış¬ 

tır. Birleşik ^morik^'da otomobil endüstrisinin merkezi sayı¬ 

lan Dotroit şehrinde de istikbalin otomobili için denemeler 

yapılmaktadır. Bir firma totemiyle güneş enerjisinden istifade 

ederek çalışacak olan otomobillere şimdiden (BünnOniL) adanı 

vermi şt ir. 

Memleketimiz, güneş enerjisinden birçok şekillerde 
de 

İst ifa- ötmek, imkanlarına sahip bulunmaktadır. Şöyleki : 

- Suların ısıtılması, kalorifer ve klimatizasyon tesisa¬ 
tı, yüzme havuzlarının ısıtılması vs. 

- Tuzlu deniz suyunun ve acı kara sularının tatlılaştı¬ 

rılma sı için büyük indiklerin inş-'şı 

- Kuru rruyva üretimi için kurutma serlerinin meydana 
getirilmesi 

- Pratik güneş ocakları ve solar şemsiyeler ile piknik¬ 

lerde yemek pişirmek ve çay hazırlamak gibi. 

Güneş enerjisi tatbikatının gittikçe artan önemi kar¬ 

şısında dünyanın birçok üniversitelerinde Güneş Enerjisi 

Enstitüleri kurulmakta ve holioteknisyenler yetiştirilmek¬ 

tedir. 

Bizd * do Ankara’da Orta Dogu Teknik Üniversitesinde 

solar piller ile ilgili araştırmalar yapıldığı gibi tarımda 

kurutma vasıtası olarak faydalanılması üzerinde birçok 

denemeler yapılmaktadır. 
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İstanbul üıviv rsitosi Fen Fakültesi dinaî Kimya Ensti¬ 

tüsünde do bir. Güne r> ^tırran La b a r o t uv a r ı r;ı n kurulması için 
hazırlıklar yapılmaktadır . bab:L.otiy_M bunun perçeklsşabilmesi 
da uzun vadeli om . jur:: 7j vrbt ini icap attır¬ 

makta d ir . 

Türkiye 1 do Güneş En '.r jisi ila ilgili o 1erak, İstanbul'da¬ 

ki Kandilli Obsarvatuarında da bazı atıidlar yapılmakta olduğu 

gibi, Arık ara 'da Devlet Meteoroloji işi ri Genel îıüdür lüğündo 

kendisine bağlı muhtelif rasat istasyonlarında -ktirıomatrik 

kayıtlar yapılmakta, güneşlenme müddetlerinin «saatlik kıymet¬ 

lerini tjSb.it ottirmekte ve Güneş ışınları şiddetinin saatlik 

ortalama doyrl ai dakikada santimetre karo başına kalori 

olarak muntazam ölçtürülmektedir. 

memleket iniz için dr; büyük bir öneri vz eden bu enerji 

kaynağından faye,. ı mne u'ş: n/l., rl . olenecek bir çok t ;sis- 

lere ait projeleri/: yermkl.. 1. irilme si 1 u bu sahada başla¬ 

nılmış olan rasat etüd vo ilmi çalı şmnlflrır. önümüzdeki yıllar¬ 

da daha da .geliştirilmesi ;.or ekoce kt ir . 

Memleketimizde kullanılan başlıca ikincil enerji kay¬ 

nakları elektrik, kok kömürü, havagazı ve son s eııo lor do ge¬ 

lişmeye başlayan LPG gazıdır. 

Elektrik u/ur jisinin hidrolik kaynaklar vasıtasıyla 

elde o dilsen kısmı doğrudan doğruya tabiattan e İd e e d i la iğinden 

bir birincil enerji cZmskto.ancak gorok linyit ve taşkömUrünün 

gerekse petrol ürünl ;r: b: bu l i ^nı l.rh’sı sur.ui.Ivl.: eZde edi¬ 

len elektrik enerjibi İki c i.b enerji sı .hu: girmektedir. 
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Kok vs havagazı do taşkömürü ve linyittin elde edildiği 

için İkincil enerjilor arasında yor olmaktadır. 

Bu ikincil enerji ko yookl i;ı mevcut kapasitesi, bu¬ 

günkü ürotim durumu ve istikbale ait tahmini.r . hor enerji 

n ov ’ i no g ör o aşa ğı da ayrı a yrı i ne o lo rmiştir. 

ÜL-lKÎRİk : 

Tarihçe : 

19 ncu yüzyılın sonlar irde bugün -ü T Ur ki yo sınırlarının 

dışında kalan OsmanlI imparatorluğuna bağlı bazı batı illerinde 

oloktriklonon şehirler olmuşsa da bugünkü sınırlarımız dahi¬ 

lînde ilk elektrik santralı lvüb yılında Tarsus’ta kurul¬ 

muştur. 

190d yılında ikinci noyrutiyotin ilânı ile beraber 

şehirlerde elektrik t:sisleri kurulmaya başlanmıştır. Bu 

tesisler imtiyaz sahibi ecnebi şirketler tarafından kurul¬ 

maktaydılar. 1910 yılında İstanbul’da 191b yılında da 

İzmir’de elektrik tesisleri imtiyaz sahibi ecnebi şirketler 

t a ra fında n tesis odilmişlerdi r. 

Bu imtiyazlı şirketler geniş ölçüde lüıO yılına kadar 

ça Iı şmı şiardır . 

193ü yılında İstanbul, arkasından da 19-ı2 de -nıkara 

vo id ana daha sonra İzmir ve Bursa ys; gibi diğer şehirler¬ 

deki elektrik tesisleri imtiyazlı şirketlerden satın alın¬ 

mış ve bu tesisler Belediyedevredilmiştir. 
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1935 yılında çıkarılan kanunlarla 3.1,3., M.T,,., ve 

Et i bank kumlarak bölge olaktrik işletmelerinin. kurulmasına 

doğru geniş vo şumullli bir adım atılmıştır. 

Fakat araya harbin girmesiyle ancak 1948 yılında kurul¬ 

muş bulunan Çatalağzı santralından İstanbul'a kadar ilk uzun 

mesafe enerji nakil hattının çekilmesi süratiyle bölgo. elekt¬ 

rik işletmeleri 1952 yılında çalışmaya başlamıştır. 

One s lor i Elektrik Işl.-rinin koor dina syoı-u Sanayi Bakan¬ 

lığı tarafından yapılmış, 7 Şubat 1984 tarihinde Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurularak Enerji işlerinin tok bir 

Bakanlık altında toplanması sağlanmıştır. 

Eyrıca çeşitli belediye ve müesses o lor in ellerinde bu¬ 

lunan üretim iletim ve dağıtım tesislerini tek elde .toplamak 

ve bu sektörde görülen dağınıklığın önüne geçmek maksadıyla 

Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması için gerekli kanun tek¬ 

lifinin hazırlıklarına devam edilmektedir. 

Mevcut Burum : 

Kapasite : 

Üretim tesislerinin sayısı 1964 yılı sonu itibariyle 

995 adettir. Bu 995 üretim tesisinden 131 adedi hidrolik 

88** adedi de termiktir. Termik tesislerde 774 adedi üreti¬ 

mini akaryakıtla 90 adedi de diğer yakıtlarla yapmaktadır. 

Yuksrdaki rakkamlardan da görüleceği üzere 1964 yılın¬ 

da üretim yapan t esişlerin % 71,9, bu üretimi akaryakıtla 

yapmıştan o Bunun başlıca sebebi oııt erkonnekte şebekelerin 
Türkiye'yi tamamen kaplamamış olması ve mahalli ihtiyaç¬ 

ların küçük dizellerle karşılanmasıdır. 
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1904.yılı itibariyle memleketimizde bulunan elektrik 

santra 11armm kurulu gücü. : 

Hidrolik 498,7 MW 
Akaryakıt 257,0 " 
Diğer Yakıtlar 699,1 " 

Toplam 140-1,3 TM 'tır. 

Bu santrallerin üretim kapasitesi iso : 

Hidrolik 1965 GWh 

Akaryakıt 710 " 
Diğer yakıtlar 5540 11 

Toplam 6015 GWh'dır. 

Memleketimizde mevcut Enerji Nakil Hatlarının durumumda 

1964 yımmda şu şekildedir : 

154 kV luk Enerji Nakil Hatları'2783,1 km 

66 " " " " " 1519,4 " 

33 » " " " " 1151,5 " 

33-15 " " " " " 805,6 " 

Aynı yıl iletim tesislerinde 1.32,0.000 kVA gücünde trafo 

postaları mevcut bulunmaktadır. 

Şehir dağıtım şebekelerinin durumu da 1964 senesinde şu 

manzarayı arzetmoktodir. 

Şebeke _ 15.630.000 km 

Kablolar 6.050 ,r 

Trafolar 20500.000 kVA 

Direkler 385.000 adet 



- 72 -

Ura tim : 

Türkiye'de yapılmış olan biiüt üretim ve bu üretimin hangi 
nav’i santrallardan elde edildiği Tablo 26 da gösterilmiştir. 

Türkiye’do Brüt Üre t i 

( Br üt Ur o t im 10^ kV/h) 

Tablo 
■4i* 

m vo Ani 

26 

Pik De terleri -

Yıllar Hidro¬ 
lik : 

-akar¬ 
yakıt : 

Diğer : 
Yakıt- : 
1ar 

Toplam ^rtış 
% ' : 

eni 
Pik 
kW 

Artış 
et 
7° 

1950 30,1 5 9,8 699,7 789,6 7,2 190 — 

1951 44,5 75,2 766,3 887, 9 12,49 218 14,7 
1952 58,7 89,3 872,2 1020,2 14,8 268 22, 9 
1953 67,5 106,6 102e,7 1200,8 17,7 2 96 10,4 
1954 82, 9 137,3 1182,3 14 02,5 16,8 335 13,2 
1955 8 9,2 15d,o 10 o o , o 1 o 7 9 , 8 12,6 366 9,0 
1956 162, 9 186,5 1469,7 1819,1 15,2 399 9,0 
1957 311,3 175,8 14-69, 5 2056,6 13,1 4 34 8,8 

1958 677,3 193,5 144 7,6 2303,4 12,0 501 15 ,4 

1959 690,8 224,1 1671,7 2587,3 12,3 558 1,4 
1960 1001,4 233,0 1580,7 2815,1 8,8 617 10,6 

19 61 12 65,2 234,8 1511,1 3011,1 7,0 694 12,4 
1962 1123,6 270,6 2165,5 355 9,8 18,2 766 10,4 

1963 2099,2 292,3 1591,9 3983,4 11,9 908 18,5 
1964 1651,8 300, 0 2483,0 4 •3:34 , 8 11,3 1012 11,5 

Memleketimizde ol ektrik eı :jr jisl üretimine e harp yıl- 

lannda görülen duraklama ve gc sr ileme bilhassa 1951 de n 

sonra sanayi sahasında görülen gelişmelerle hızlı bir 

artışa dönmüştür. Tablo 26 dan da görüleceği üzere ezellik¬ 

le 1953 yılında % 17,7 ve 1954 yılında % İt»,8 ile azami 
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seviyoyo çıkmıştır. 1955 ilo 19t>0 yıllara arasında % 12 civa¬ 

rında bir artış .görülmüştür. 27 inyıs İhtilâli devresine rast- 

lıyan 19b0 yılında % 3,6 o vo l'Jol yılında da % 7 ya düşen 

oloktrik enerjisi üre t imi, geri kalan t'esişlerinin işletmeye 

açılması sebebiyle 1962 yılında % 16,2 lik bir artış göster¬ 

miştir. 1962 yılından sonra yıllık artış oranları % 12 don 

başlamak üzoro % 11 e doğru bir azalma göstermektedir. 

Birinci Boş Yıllık Kalkınma Planında elektrik enerjisi 

üretimi artış hızının % l5 olacağı öngörülmüş olmasına rağmen 

yatırımların gerçekleşmemiş olması vo plânda alınması tavsiye 

edil nı tedbirlerin yerine getirilmemiş olması ve bu sektördo 

dağınıklığı giderecek ÎYK kanun tasarısının kanunlaşmamış 

olması sebebiyle % 15 artışın altında kalınmıştır. 

1960 - 196* yılları arasında Slektrik santrallerinin 

kurulu gücünün l/3 ünü hidroelektrik santraller teşkil etmek¬ 
tedir. Bununla beraber mevcut üretimin % *0 ı hatta yağışların 

iyi gittiği 1965 yılında % 50 sinden fazlası bu hidrolik 

kapasiteden oldo edilmiştir . 

Mem1o ketimizd o Urotilen o 1e ktrik ener jisi : 

- Ev ve Ticarethaneler 

- Resmi Dair .1er 

- So’-ak aydınlatması 

- Sanayi 

- Cer 



T-ıBLO 27 
TÜRKtYEDE ELEKTRİK EMERİİSİ TÜKET İl.. İ 

Bin k\Yh 

YIL 
Ev ve 

Ticarethane 
A 

Resmi 

Daire 
3 

Sokak 

Aydınlatması 
C 

Amme 
ÎAüe ss e se
le ri nden 

S A M A 

îs?İ£§â-
linden 

Y İ 
Toplam 

D 

1950 108.655 21.397 22.008 185.813 3?3.008 508.821 

1951 127.008 21.990 25.989 212.786 353.497 571.283 

1952 148.851 24.908 31.192 247.138 409,429 656.558 

1953 177.946 , 30.069 36.144 460.512 291.197 751.709 

1954 214.310 33.551 42.667 549.046 334.881 883.927 

1955 249.532 37.108 48.381 634.703 337.660 992.363 

1956 273.489 37.059 53.241 796.756 345.403 1. 142.159 

1957 313.497 49.611 56.813 1.005.443 290.424 1. 295.867 

1958 358.737 55.352 62.829 1.120.028 326.044 1. 446.072 

1959 406.941 59.738 69.536 1.242.070 350.820 1. 592.891 

1960 460.435 68.496 76.774 1.383.698 367.766 1. 751.464 

1961 500.503 103.145 80.872 1.508.658 350.997 1. 859.655 

1962 560.144 122.442 86.515 1.848.708 397.774 2. 246.482 

1963 647.239 144.741 96.319 2.068.958 396.888 2. 465.846 

1964 (ı.:) 682.000 160.000 100.000 2,300.000 450.000 2. 750.000 

ç 

C 3 R 

E 

İstihlâk 
Toplamı 
At-BrCf D+ 

E 

Şebeke 
Kaybı 

Net 

Üretim 
Santral 
Dahili 
Sarfiyatı 

Brüt 
Üretim 

17.925 678.806 49.374 728.180 61.444 789.624 

17.735 764.005 55.850 819.855 68.067 887.922 

17.018 878.527 61.147 939.674 80.574 1.020.248 

16.670 1. 012.538 101.117 1. 113.655 87.147 1.200.842 

17.061 1. 191.516 - 112.753 1. 304.269 98.172 1.402.442 

19.866 1. 347.250 122.720 1. 469.970 109.848 1.579.818 

33.891 1. 544.839 146.611 1. 691.450 127.706 1.819.156 

36.251 1. 757.039 165.162 1. 922.201 134.482 2.056.683 

38.550 1. 961.540 201.$26 2. 163.166 140.276 2.303.442 

41.358 2.170.491 264.248 2. 434.739 152.610 2.587.349 

38.551 2. 395.720 278.922 2. 674.642 140.430 2.815.072 

41.189 2. 585.364 282.938 2. 868.302 142.785 3.011.087 

43.691 3. 059.274 329.348 3. 388.622 171.160 3.559.782 

52.171 3. 406.316 422.052 3. 828.375 154.996 3.983.371 

58.000 3. 750.000 470,000 4. 220.000 214.800 4.434.800 



- 75 4 

Tükotim guruplarınca t üku t ilrtıo kt ud ir. bu takatim gurup¬ 

larınca yapılmış olan tüketimler ila şoboko kayıpları vo sani- 

raldahili sarfiyatı yıllık doğur lor i Tablo 27 do gösterilmiştir . 

Tül-otim + Şoboko Kaybı + Santral Dahili Sarfiyatı 

Daha evvelce tabla 26 do varilmiş bulunan Brüt üretim 

doğurlorini vermektedir. 

Te lap Pro joksiyonları : 

Son yıllarda onorji tesisleri kurulması için memleketimizde 

büyüle gayr 31 lor sarf odilmoktodir . Bununla bor a bur halen 19b 5 

nüfusumuzun ancak 10,5 Bilyonu elektrik enerjisine kavuşmuş 

bulunmaktadır. Geri kolan nüfus ve bilhassa köylerde ya çıyan¬ 

lar h ,:mz elektrik öner j is ine kavuşmamışlardır. Memleketimizde 

mevcut 55.720 köydensacbco 550 tanesinin elektrik aldığı göz¬ 

ün ünde tutulursa bu durum daha açıklıkla meydana çıkmaktadır. 

Bir memleketin ekonomik k a İki masında un mühim unsur 

bol vo güvenilir elektrik enerjisinin muvcur olmasıdır. 

1965 yılında Avrupa memleketler inde tüketilen elektrik 

enerjisi tüketimi ve adam başına düşen elektrik enerjisi 

miktarları Tablo 28 do gösterilmiştir. Bu tablonun totkikindon 

do görüleceği üzere çeşitli memleketler arasında'adam başına 

117 fcWh la Türkiye sonuncu gelmektedir, bu durumda memlek..ti¬ 

mizin elektrik enerjisi sahasına no kadar önem vermesi 

gerektiğini göstermektedir. 

Mumlukotimizde elektrik enerjisi üretimi hidtolik ve 

termik kaynaklardan yapılmaktadır. 



TABLO 28 

1963 Yılında Avrupa Memleketlerinde Enerji Tüketim( 

1963 Yılı Elektrik Enerjisi Tüketimi ( GYftı) Tüketim % leri 
Adam başına 
net enerji 
tüketimi 

(k\Vh) 

Memleketler Tüketim 
için Emre 
Amade Enerji 

Kayıplar Net 
Tüketim Endüstri Cer 

Ev,Ticaret¬ 
haneler v.s. 

ihtiyaçları 
Endüstri Cer 

Ev,Ticaret haneler 
v.s. ihtiyaçları 

Avusturya 16 747 2 948 13 779 7 931 1 091 4 757 57,5 7.9 34,6 1 921 

Belçika 17 280 1 069 16 211 12 201 689 3 321 75,2 4,3 20,5 1 742 

Bulgaristan 6 611 711 5 900 4 178 •133 1 589 70,8 2,3 26,9 730 

Çekoslovakya 27 883 2 372 25 511 19 874 1 380 4 257 77,9 5,4 16,7 1 829 

Danimarka 7 420 890 6 530 1 850 102 4 578 28,3 1,6 70,1 1 394 

Doğu Almanya 47 448 6 255 41 193 30 972 841 9 380 75,2 2,1 22,^ 2 410 

Finlandiya 11 794 938 10 856 x 8 243 30 2 428 75,9 0,2 22,3 2 390 

Fransa 89 041 8 050 80 991 54 798 4 456 21 737 67,6 5,6 26,8 1 692 

Yunanistan 3 162 424 2 738 1 394 42 1 302 50,9 1,5 47,6 323 

Macaristan 10 396 - - - - - - - - -

İrlanda 2 758 382 2 376 760 - 1 616 32,0 - 68,0 836 

İtalya 72 097 10997 61 100 40 430 3 570 17 100 66,1 5,8 28,1 1 211 

İzlanda 656 111 545 223 37 285 40,9 6,8 52,3 2 945 

Lüksemburg 2 239 671 1 568 1 409 31 128 89,8 2,0 8,2 4 810 

Hollanda 19 886 1 299 18 587 11 182 735 6 670 60,1 4,0 35,9 1 553 

Norveç 39 210 4 390 34 920* 20 650 380 11 420 59*3 1,8 32,8 9 496 

Polanya 33 324 3 353 29 939 23 258 1 170 5 511 77,6 3.9 18,5 975 

Portekiz 4 230 590 3 640 2 443 156 1 041 67,1 4,3 28,6 403 

Romanya 11 678 2 168 * 9 510 7 265 281 1 964 76,3 3,0 20,7 506 

Ispanya 24 392 4 042 20 350 14 755 820 4 775 72,5 4,0 23,5 655 

İsveç 39 872 4 810 35 062* 20 499 1 766 11 292 58,4 5,0 32,2 4 611 

İsviçre 20 989 2 677 18 312* 7 540 1 634 8 842 41,2 8,9 48,3 3 152 

Türkiye 3 825 300 3 525 2 579 60- 886 73,2 1,7 25,1 117 

Ingiltere 163 879 14 079 149 800 67 705 2 421 79 674 45,2 1,6 53,2 2 784 

A.B.D. 1 008 012 85 678 922 334 469 657 5 181 447 496 50,9 0r6 48,5 4 870 

Rnsya 411 618 27 118 384 500 287 400 29 200 67 900 74,7 7,6 17,7 1 710 

Batı Almanya 139 863 11 130 128 733 86 984 4 763 36 986 67,5 3,7 28,8 2 322 

Yugoslavya .12 749 1 618 11 131 7 658 158 3 315 68,8 1,4 29,8 584 

* Elektrik kazanlarında istihlâk edilen enerji dahil değildir.Bu miktar, Finlandiya: 155 GWh 
Norveç s 2 370 GWh 

İsveç ; 1 505 GWh 
İsviçre; 296 GWh 
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Memleketimizde büyük hidrolik kaynakların mevcut 

olması istikbaldeki enerji tüketiminiz in büyük bir kısmının 

bu kaynaklardan karşılanması gerektiği hususunu ortaya koy¬ 

maktadır. Ancak.bu kaynakların önemli bir kısmı t jikotim mer¬ 

kezlerinden uzak bölgelerdedir. 

Termik üretim kaynaklarından olan taşkömürünün rozorv 

miktarı .ve senelik dr. timi mahdut olması sebebiyle bu kaynak¬ 

tan elektrik enerjisi ürotimı sınırlı bulunmaktadır. 

Bu sebeple iloriki yıllarda ihtiyaca gör3 kurulacak 

olan termik santrallar daha ziyade düşük kaliteli linyit 

kömürlerini veya petrol tasviyehanelerindon yan ürün ola¬ 

rak bol miktarda üretilen fuol oil yakacaklardır. 

Bu arada bilhassa üçüncü Boş Yıllık Devrede elektrik 

ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak nükleer enerji de 

behemehal gez önünde tutulmalı ve ikinci Beş Yıllık Plan dev¬ 

resinde bir nükle er santral kurulması için ve yakıt ham mad¬ 

desi elde ötmek için gerekli otudlor yapılmalı vo projeler 

hazırlanmalı, zaruret ve imkan hasıl olursa tesisin kurul¬ 

ması ele alınmalıdır. 

Gelecek yıllara ait yapılmış olan düzeltilmiş talep 

tahminleri Tablo 2ü da gösterilmiştir. 



Tablo 2 9 

Düz 311 i İni s Dİ., > c r ı > t, 

:Yıllık Brüt: lir31 -.melo . Dıllık Pu~ : Puvantt; 
Yıllar: üretim :vıliik :•••«•; rü'ü :yıllık 

: G¥h : '••rt.ı. ş /■ ;■ .D   ; artı s 

1965 ı. 9n 2 İl/7 ... 10,0 

1966 6. 5 ' 9 ;ı e , o :'i ' • V . • 11,, 
. 1967 6.250 “i >• C, i. . ir,dt 1 y ö 

1968 6.968 J. i. ’ö . İ- f, t "• “1 r, 

1969 7.769 l 1 , b ... ^. b İL;-k 

1970 8.6u2 11.5 i. 1 ^ «o. 

1971 9.658 11,5 i c lü8 ': 1 . 2 

1972 10.768 11,5 b „ 5 OC ' i 1.2 

İkine i Beş Yı İlık Pl-n dön uiTurik h 3İj}„ in .yo 0dil:bokt 3 

ol°n Yaban ve Gökçe kaya .ro im . J t:; i zbn.tr-II o rı i yi;;in.,y0 

g irecek v e Ur o t i m T aaliye fcl.; : bo .; .k;y :c:)klrrdı.r , 

Tablo ^9 un t jtkîlci..,:d. i, de •il i G iti Üz J r-, ilz. vtrik 

e nur ;j i e i üre t iminde ,• lir 0 tir ••fcı z clr qû^i r,y or ulmüşt Ur , 

Bu uirinci beş Yıli ık ülk ı : k.y ü.ı n . lir... b im rtı şıiidrn dü-« 

ş likt Ur. i1 a hmin o dil on IoiotU .r._ , jüt7 TİİJ..Ü do 01-)ktrık 

enor.iısi talebi 6 D ily/:îr 26 C r..,"; yon kWh tır, İn i «O y -L .L -L 1 i Cl f1 

da 10 mil ar 768 Di “I VAV' 1/ 'Ve -1 V.t . ' ±.'J 011 İ\V»1İ .i- UU. i nok... odir ti Bj.lh : s s a hidroei.. 

rik santrallerin etüd ve proje Ç •' İl : • • .10 1 r)Vl. i J.4 r i 0 J ,.raçı 1- 

ması gereken yılda, tO? e;:., ov..; . o a şl ...una oı •• vekuBro , dır 

Bu sebeple ikinci Boş Yıllık Plltı .Ukee mirde ihtiyaçlar 

inşa edilmekte olan s er- .er D- ıfrc 'o : -rar şilene bilse bile 

d ah o Hor ki yılların ihtiy" ’1 "iu " .. y 1 ' ,'1 .... trol*- 
İki ney 

ların ir. sasına/Be ş ı a. İlık -Plan d ine rainde başlanı lmalıuır . 
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Elektrik s o kt ör Unda mevcut olan Ur etim,iletim ve dağı¬ 

tım tesisleri çeşitli ellerde bulunmakta , hatta inşa ve 

tesis plân ve proje işleriyle do ayrı müesseseler meşgul 

olmaktadır. Elektrik sektöründe mevcut olan bu dağınıklığın 

giderilmesi için bütün etüd,plân,inşa,tesis ve işletme 

işlerini elinde toplayacak Türkiye Elektrik Kurumunun biran 

evvel kurulması gerekmektedir. 

KOP KÛJ'iÜfİ ve H..V - CÜZİ : 

Halen memleketimizde Karabük, Ereğli (Karedeniz) Zon-* 

guldak, İstanbul, inkara vo İzmir’de bulunan kok ve şohlrgazı 
Kokgazl 

(havagazı) fabrikalarında kok ,-gazı,/metaHurjik kok, teshin 

koku, katran, naftalin, benzol vs. elde edilmekte ve bu madde¬ 

lerin büyük bir kısmı ikincil enerji olarak enerji sektörün¬ 

de önemli bir yer işgal etmektedir. 

Sektörün Tarihçesi 

a. Kok Kömürü Fabrikaları 

Türkiye’de mevcut kok kömürü fabrikaları, şohir gazı 

(havagazı) tesislerinden ilk kuruluş tarihi itibariyle daha 

sonraki yıllarda tesis edilmişlerdir. Türkiye Demir ve Çelik 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünce kurulmuş olan ilk kok fabrika¬ 
sı 19£9 yılında Karabükte inşa edilmiş bulunmaktadır. Halen 

»dı goçon Genel Müdürlük Karabük’te çeşitli tarihlerde kurul¬ 

muş üç adet fabrikaya sahip bulunmaktadır. 

ayrıca E.K.ı.nin elinde 19bb yılında işletmeye girmiş 

olan bir sömi kok fabrikası mevcut olup Ereğli Demir Çelik 

Fabrikalarının elinde de 1965 yılında tamamı işletmeye açıl¬ 

mış olan bir kok fabrikası mevcut bulunmaktadır. 
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b. Şehirgazı (havagazı) fabrikaları: İlk havagazı tesis¬ 

lerinin kurulması kok fabrikasının kurulmasından daha oski 

tarihlerde vuku bulmuştur. Havagazı fabrikası ilk olarak 

İstanbul’da Yedikule 1876 yılında, Kurbagalıdere fabrikası 

da 1891 yılında kurulmuştur. 

Poligon Karağaç fabrikasının da 19 ncu asrın sonların¬ 

da kurulduğu tahmin edilmektedir. 

Ankara’da ilk olarak Havagazı fabrikasının işletmeye 

açılması 1929 yıllarına tesadüf etmektedir. 

İzmir havagazı fabrikaşı İÜ76 tarihinde kurulmuşsa da 

191u yılında yenisi yapılarak bu fabrika terkedilmiştir. 

mevcut Kapasite 

Halen Türkiye'de kok kömürü vo havagazı üretim faali¬ 

yeti 6 si kamu teşekkülü 1 i özel teşekkül olmak üzere 2 

teşekkül iştigal etmektedir. 

Bu teşekküllerden : 

1- Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Genel müdürlüğü 
Karabük Kok Fabrikaları, 

2*. E.K.I. Müessesesi Zonguldak Kok Fabrikası 
0- İstanbul I.H.T.T. Genel Müdürlüğü Havagazı işletmesi, 
1- İstanbul I.S.TJTGenel müdürlüğü Beyoğlu ciheti 

muvakkat gaz işletmesi, 

5- -'»nkaro E.G.O.Genol Müdürlüğü Havagazı İşletmesi 
6- İzmir E.S.H.O.T. Genol müdürlüğü Havagazı Fabrikası 

kamu teşekküllerine aittir. 

7- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.ş. kok fabrikası 

ise özel teşebbüse ait bulunmaktadır. 
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Bu işlotmolorin 19d^ yılı kok ve havagazı mevcut kapa¬ 
sitesi şu şekildedir. (Tablo 50) 

Tablo 50 

Kok ve Havagazı üretim Tesisleri 

”*Urot ilen" Haddenin Cinsi ' ~ " Birimi 
;Kapqşıtesı :  

Kok gazı öOd.OOO 10^ N 
Havagazı löOiOGO „ " 
Teshin koku 323 T00 Ton 
İ'ietalurj kok 1.150 
Kok tozu 78 » 
Ham katran 84^9 " 
Curuf lo>l " 

Bugünkü Durum l 
Mernl,: zatimizde mevcut üretim tesislerindo geçmiş yıl¬ 

larda elde edilmiş bulunan, kok ve havagazı miktarları ayrı 

ayrı listeler halinde aşağıda gösterilmiştir. (Tablo 31, 32. 

Tablo 51 

Yıllar 
'Teshin Koku 
; 105 Ton 

1İO OC311 ui J -L 

: Kok 
: 10° Ton 

Kok Tozu 
105 Ton 

Yekun 
; 103 T 

1950 517 123 12 457 

1951 296 151 15 460 

1952 323 196 17 536 

1955 4 0ö 205 13 622 

1954 4^7 167 14 6'±8 

m 
1957 

m 
459 

22 0 
256 
2 74 

16 

ü 
70 o 
72* 
751 

1958 457 288 23 768 

1959 457 291 20 768 

1960 40b 501 24 731 

1961 414 282 24 72Q 

1962 472 260 22 774 

19b3 727 550 36 1.113 

1964 b?8 4'±3 4 7 1.168 

1965 528 951 - 1.459 
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Tablo 51 deki rakkanlardan da görüleceği üzere toshin 

koku hor s .ona muntazam bir artış göstermemiş, bazı soneler sabit 

kalmış hatta azalmıştır, 

'i'e şirin koku üretimi 1965 yılında % 5 civarında bir 

düşüklük göstermiş bundan sonra homsn hemen ay ra üretim 

seviyesini muhafaza ederek 1902 yılma kadar gelmiştir. Bu 

duraklamanın başlıca sebebi şenirgazı üretim fabrikaları 

ile kok fabrikalarının bu yıllarda takviye edilmemiş olma¬ 

sıdır . 

daki motallurjik kokun teshine verilmesi ve Ereğli Domir Çelik 

Fabrikaları Kok FabrikaBinin bir miktar teshine kok vermesi 

sebebiyle teshin koku miktarları 1965- yılına kadar bir artma 

gostermiştîr. 

ibtallur jik kok 1960 yılma kadar muntazam bir artış 

göstermiş ve 1961 yı imde bir miktar düşmüş tik*. Bir iki sene 

bu düşme devam ettikten sonra 1965 yılından itibaren motallur- 

jik kok miktarları tekrar yükselmeye başlamıştır. 

Çeşitli havagazı fabrikalarından geçmiş yıllarda 

elde edilmiş bulunan kok gazı ve havagazı miktarları 

Tablo 32 de gösterilmiştir. 
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î'blo 32 

Geçmiş Senelere ..it Havagazı ve Kokgazı Üre t imi 

Yıllar ’ Havagazı 
| 103 N 

Kokgazı 
105 j\] rnö 

1950 *3. a-70 121.422 

1951 İ5.650 123.568 
1952 hr. A'! t ÛUO 165.3 54 

1953 55.01* 220.567 

195'* 63.171 212.514 

1955 71.700 tiO'ı. 6-. 5 

1956 78.79S 202.836 

1957 86 . 655 210.3 76 

195 ü 91.532 220.125 

1959 93.2 81 216.0 95 

1960 92.159 208.50* 

1961 . 96 .2 o 2 206.lo8 

1962 luo.GuO 225.856 

1963 • 10 7.200 o5 0.009 

150'* 111.700 379.603 

1965 119.000 -

Havagazı üretimi 1950-yılından itibaren muntazar 

devamlı bir artış göstermektedir. 15 yılın ortalama artışı 

yılda-1 . % 5,9 dur. 
1962 - 196a: yı Harında, İgmir ESHüT har iç ,İstanbul 

1.3.T.T. ve .inkar 8 üGO tesisi ir inin takviyesi dolayisiyle 

ihtiyaç tamamen karşılanmış ve üretim devamlı artmıştır. 

Ancak LPG gazı rekabeti sebebiyle üretim istenilen 

seviyelö-ro ula şmamı ştır „ 
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ielecek Yıllara ;>-it Pro joksiyonlar.. 

Kok Kömürü : 

ikincil enerji kaynaklarımızdan biri olan kok, Karabük, 
* 

jjjreğli ve Zolguldak kok kömürü fabrikalarında ür itildiği gibi, 

İstanbul, inkara ve İzmir havagazı fabrikalarında da yan 

ürün olarak elde edilmektedir. 

İlerki yıllarda çeşitli fabrikaların satışa arzettikleri 

kok kömürü .miktar lirana a ait projeksiyonlar Tablo 53 de gös¬ 

terilmiştir . 

Tablo 33 

Satışa Arjadileeok Kok Kömürü Projeksiyonu 
(bin Ton olarak) 

Iı 11 ar ı jS’ar a - : lirde - •' İZongul 
:bük :mir :dak 

: Istan;: 
;İ3TT : 

Bey- : „ 
oğlu :"x 

ıkara * İzmir * Top¬ 
lam 

1966 230 - 80 fû 61 46 9 466 

1967 I 1 o F—i 42 62 52 10' 176 

1968 10 - 80 45 64 60 1° 26 9 

1969 125 - 80 48 66 68 11 3 98 

1970 270 - 80 50 69 77 12 558 

1971 270 - 80 52 73 87 12 57lt 

1972 270 - 80 54 76 97 13 590 

Bu tablodan da görüle* cegi gibi 1966 - 1967 yıllarında 

Karabük 1, Kok fabrikasının rovotmanmdan dolayı kok üre¬ 

timinde büyük bir düşüş olacağı anlaşılmaktadlb.’Zmtoc. 

ihtiyaca k3fi gelmiyen teshin koku bu suretle talebin çok 

aşağısında kalacaktır. Su durumda ilerki yıllar ihtiyacının 

karışım kok tesisinin tahakkuk ettirilmesi ile aide edi¬ 

lecek kokla veya SeyitÖmer kömürünün gazlaştırılması 
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suretiyle elde edilecek gaz vasıtasıyla karşılanması, imkan¬ 

ları üzjrinda etüdlerin yapılması gerekmektedir. Bu konunun 

halan güneydoğu bölgelerimizde yeraltı gazları üzerinde ya¬ 
pılan araştırmalarına da yakın bir ilgisi bulunmaktadır. 

Havagazı : 

Kok ve havagazı Komisyonu tarafından' hazırlanmış bulu¬ 

nan ilerki yıllara ait havagazı talep projeksiyonları Tablo 

34 de gösterilmiştir. 

Tablo 34 

1966 - 1972 Yılları arasında Şehir Gazı Talebi 
Projeksiyonu 

(106Nm3Ail) 

Yıllar' İstanbul ’3ey°£’lu * Ankara' ' İzmir ; Toplam 

1966 37 44 39 8 128 
1967 39 46 44 9 138 

1968 41 48 30 9 148 . 
.1969 43 50 57 10 160 

1970 45 52 65 11 173 

1971 4 7 55 • 73 11 186 

1972 50 58 82 12 202 

Bu rakkamlardan da görüleceği üzere havagezmda en 

büyük artışın. Ankara BG0 havagazı fabrikasında olacağı gn- 

görülmüştür. Buna karşılık en yavaş gelişme ise İzmir 
gSHÇT Havagazı fabrikasında vuku bulmaktadır. 1966 -.1972 

yılları arasındaki yıllık ortalama artış oranı toplam ha- 

vagaçında % 7,9 dur. 
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Havogazjnin halan İstanbul’da % 25 i sanayiide kullanıl¬ 

makta gori kalan ise umumiyetle ov yakıtı olarak tüketilmek¬ 

tedir . 

1965, 1964, 1965 yıllarında havagazı fabrikası bulunan 

çeşitli şehirlerim^ kullanılan havagazı miktarları da Tablo 
55 de gösterilmiştir. 

Tablo 55 

1965 - 1965 Yıllarında Çeşitli Şehirlerin Havagazı 

Tüke t imi 

Yıllar 
1stanbul 
Şebekesi 

: Beyoğlu : 
:Şebekesi : inkara 1 İzmir * Toplam 

1965 

1964 

1965 

'51,7 
52,5 

55,0 

41,4 

41,9 
42,0 

26,8 
29,9 
34,0 

7.3 107,2 

7.4 111,7 
8,0 119,0 

LPG gazı her no kadar 19ol - 1965 yılları arasında 

havagazı tüketimiylı rekabet ederek , : elişmasini yttirilemişse 

de bu hal geçici olmuş ve ha vegazı ş> ebekesi tesis edilen 

ma hallerde öngörülen inkişaf sağlanmıştır. Bu duruma büyük 

şehirlerimizde şehir merkezlerine büyük çapta konutların yar 

pılması sebep olmuştur, ikinci Boş Yıllık Plan döneminde 

halen yıpranmış olan ünitelerin yenilenmesi faaliyetine 

devam edilmesi gerektiği -gibi talep artışlarını karşılamak 

için yeni ünitelerin ilâvesi do icap edecektir. 
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LPG Gazı : 

Son yıllarda kullanılmaya başlanan ve bilhassa havagazı 

tesisleri bulunmıyan şehirlerimizdo kendine büyük bir kullan¬ 

ma sahası bulan LPG gazının tüketimi yıl ian yıla büyük bir 

artı ş g o s t e r mu k t s d ir . 

Hnlon Ur;tilen LPG gezi Ipraş tasfiyehanesinde raovcut 

•ib.OOö ton kapasiteli ürıtim tesislerinden elde edilmektedir • 

Batman*da 20.OGO Tonluk bir LPG gazı tesisi inşa hrlinde olup 

Ataş’d ■» 53.000 Ton kapa s it o li bir tosisin kurulması için 

t o şe b b üs (3 g e ç mi ş b ul unm a kt adır . 

Ipraş tasfiyehanesinde elde edilen LPG gazının kalori 

değeri vo Jr.no n 11. <300 kilo kalori ha emen (1 m°) 23.000 kilo 
kaloridir. 

Havagazı gibi şehir şebekesine ihtiyaç göstermemesi 

ve her yerde kullanılabilmesi bu gazın hovsgazına olan üstün¬ 

lü. .Unu teşkil etmektedir. 

Geçmiş senelere ait LPG gazı tüketim değerleri Tablo 

36 da göster ilmişt ir. 

Tablo 36 

L P G Ga' z ı T ük e t im i 

1962 ; 1963 ; 1964 ; 1965 

LpG G,3zı (Tüketim) 
(Ton) 1740 8766 21522 39413 

Bu rakkamlarm da tetkikinden görüleceği üzere memle¬ 

ketimizde LPG gazı tüketimi 4 yılda 20 misli artmıştır. 
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LPG nm gelecek yıllara ait tüketim tahminleri iso 

Tablo 07 de gösterilmiştir. 

Tablo 67 

İlerki Yıllara Ait LPG Gafci Tüketim Tahminle»! 

(Ton olarak) 

1966*1967 ' 1968 19b 9 * 1970 ’ 1971 * 1972 

LPG Q^Zl 

(‘lüketimi ’ 71500 850 00 95000 102000 L15000 125000 155000 

Gelecek yıllarda da LPG nin ilk yıllara nisbeten daha 

düşük olmakla beraber yine de büyük bir hızla artacağı tahmin 

edilmektedir. 1966 - 1972 arasında ortalama artış nisbetinin 

% 10,9 olacağı sanılmaktadır. 
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