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Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Süreyya Yücel Özden: 
Çalışmalar yaptığımız kurumlardan biri de Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi olayı nedir onunla başlayalım. Önce bu 
Dünya Enerji Konseyinden söz etmek istiyorum. Slaytlarla da karşıda ne olduğunu 
görüyorsunuz.  

 
 
Yalnız bunun ilginç yanı şu dikkat ederseniz orada bir 
1923 tarihi var. 1923 bizim Osmanlı’dan sonra genç 
Cumhuriyetimizi kurma çabalarının sürdürdüğü yıllar 
ama o yıllarda Batı Dünyası enerji konusunu sadece 
uluslar için teker teker değil, toplum olarak da bir 
sorun olacağını düşünüyor ki 1923 yılında Dünya 
Enerji Konferansı diye önce bir örgüt kuruyorlar. 
Bakınız o yıllarda henüz ne Birleşmiş Milletler var, ne 
IMF var, hiçbiri yok böylesine bir uluslararası bir 
kuruluş kuruyorlar. 1923 yılında kurulan bu 

uluslararası kuruluşa Türkiye 1949 yılına kadar üye olmuyor. Ancak 1949 yılında o 
zaman ki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığında ve ilgili Başbakanla 
Bakanlar Kurulunun aldığı bir kararla Türkiye’nin bu Dünya Enerji Konferansı 
kodaman adına kurulacak üye olması kararı alınıyor ve böylelikle bu Milli Komite 
oluşuyor. O nedenle Dünya Enerji Konseyi bir sivil toplum kuruluşu ama dünya 
çapında bir sivil toplum kuruluşu yani buraya ülkeler üye olurken hükümetleriyle değil 
gerçi bizde de kuruluş için hükümet karar almış ama sivil toplum kuruluşlarıyla orada 
temsil ediliyorlar. Halen bu ilkeler çok yürürlükte değil, yine birçok ülke orada 
hükümetleri tarafından temsil ediliyor. Ama temel etkileyiş konumu bir hükümet 
organı olarak değil, bir sivil toplum örgütü olarak enerjiyi çalışmak durumunda ve biz 
de 1949 yılında alınan kararla kurulmuşuz. Bizim Türk Milli Komitesi ismiyle anılan 
kuruluşumuz da 1949 yılından beri enerji konusunda faaliyet gösteriyor. Tabii 
Türkiye’de biliyorsunuz olaylar başladığı gibi gitmez. 1949 yılında kurulmuş o zaman 
buna Milli Komite denmiş daha sonra yıllar geçtikçe ne olacak ne bitecek diye 
bakılırken bugünkü Medeni Kanuna göre dernek statüsündeyiz. Dernek demek 
üyelerinden oluşan bir kurum demek. Üyelerimiz olarak bakanlıklar lider bakanlıklarla 
ilgili kuruluşlar özel sektör şirketleri gerçek kişiler bizim üyelerimiz. Üyelerimizin 
desteğiyle çalışmalarımızı yapıyoruz ve kuruluşumuzu devam ettiriyoruz. 
Kuruluşumuzun önemli atılımları olmuştur. 1950’li 1960’lı yıllarda hatta daha sonra ki 
yıllarda enerji konusu Bakanlar Kurulunda bile henüz bir Enerji Bakanlığı yokken 
bizim bu kuruluşumuz enerji kuruluşuyla çalışmalar yapmış ve bu kuruluşumuzun 
yaptığı çalışmalarla Türkiye’de bir Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kurulmasına 
gidilmiş ve enerjide diğer ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Yani küçümsenmeyecek 
ölçüde enerji bürokrasisinin oluşmasında enerjiyle ilgili kurumların buluşmasında 
bizim kuruluşumuzun katkısı olmuştur. Enerjiyle ilgili düşünebileceğiniz her türlü 
çalışmayı yapıyoruz.  
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Nasıl yapıyoruz? Çalışma gruplarımız var üyelerimizden oluşuyor bu çalışma 
gruplarımız, gerekirse dışarıdan elemanları davet edebiliyoruz. Çalışma gruplarımız 
vasıtasıyla ülkemize yönelik hemen hemen her türlü enerji konusu ele alınıyor 
üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalar raporlar haline getiriliyor, kitaplar haline getiriliyor 
ve bu kitaplar raporlar bizim görüşümüzü yansıtan raporlar ilgili kurum ve kuruluşlara 
iletiliyor. Dolayısıyla bir başka çalışma yöntemimizde sadece bu raporları bu kitapları 
hazırlamak değil, kongreler seminerler konferanslar ve başka benzeri etkinlikler 
düzenleyerek enerji konusunda ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii Dünya Enerji 
Konseyinin de Türkiye’deki temsilcisi durumunda olduğumuz için Dünya Enerji 
Konseyi tarafından yürütülen çalışmalarda olanaklarımız el verdiği ölçüde katılıyor 
orada da ülkemizi temsil etme gayretini gösteriyoruz. Ayrıca bu Dünya Enerji 
Konseyinin dünya çapında yaptığı çalışmaları ediniyor. Onları da üyelerimiz 
bilgilerine sunuyoruz.  

 
Enerji konusu denilince o kadar bana göre büyük 
bir konu ki bunun teknik yönleri var, sosyal 
yönleri var, ekonomik yönleri var, kapsamı dünya 
çapında olabiliyor, ülkeler çapında bölgeler 
çapında vs. gerçekten enerji büyük bir konudur. 
Enerji uygarlığının temeli çağımızda artık enerji 
olmadan herhangi bir uygarlık atılım veya 
uygarca gelişme olamıyor o nedenle çok geniş bir 
konu. Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencileri 

enerjiyle ilgilenmelisiniz ve enerjiyle ilgilenmek de sizin için iyi bir profesyonel alan 
olabilir. Onu biraz sonrada soru cevap bölümünde sizlerle hep beraber tartışırız. 
Fakat enerji konusuna başlarken ben her zaman önce bir dünyaya bakalım diye 
düşünüyorum öyle düşünmemin nedeni de şu: Enerji konusunda çok konuşmalar 
yapılıyor. Fakat acaba enerji parametreleri dediğimiz olaylar ne ve bu parametreler 
açısından Türkiye ne durumda ne konumda. Ama izin verirseniz şu dünyaya kısaca 
bir göz atalım. Dünyaya kısaca bir göz atmaya başlamamız tabii nüfusla olur. Takdir 
edeceğiniz gibi veya bileceğiniz gibi her konu hemen hemen taleple ilgili bir konu ne 
talep var ki o talepleri karşılamak üzere çalışmalar yapıyorlar. Talep dediğiniz zaman 
da konu insanoğluna geliyor. Bu talebi yapan insanoğludur. İnsanoğlu denince 
nüfusa bakıyoruz.  

 
Bugün dünyamızda yaklaşık 6,5 milyar insan 
var çeşitli senaryolara göre bu grafikte 
gördüğünüz gibi 2030–2050 yıllarına kadar 
dünyadaki çeşitli sosyologlar nüfus uzmanları 
çalışıyorlar, tahminler yapma gayreti 
içersindeler. Eğrilerin sol uçlarında direkt 
zamanlar görüyorsunuz onları bir an için ihmal 
edelim fazla ayrıntı. Ama şunu söylemek yanlış 
olabilir dikkat ederseniz 2050 yıllarına doğru 
dünya 10 milyar nüfusa doğru ilerliyor. O halde 
bu 10 milyar yaklaşık 10 milyara ulaşan nüfus 
nasıl beslenecek, nasıl çalışacak, nasıl 

yaşayacak çok önemli işte bu konu enerji sektörü içinde çok büyük bir sorun burada 
duruma bakacak olursak dünya nüfusu 6,5 milyar 10 milyara doğru gidiyor ama 
mevcut durumda birincil enerji üretimi ne durumdadır? Birincil enerji dediğimiz bazı 

DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ



 3 

deyimlerde yanılmıyorsam çok kalmış bir söz tekrar ediliyor. Birincil enerji herhangi 
bir değişikliğe uğratılmadan tüketilen enerji kaynakları olarak söylüyoruz. Örneğin 
elektrik ikincil enerji neden? Elektrik bir başka kaynağı kullanarak elde edilen bir 
enerji, dolayısıyla enerjiden konuşurken önce birincil enerjiye bakmak gerekiyor. 
Bakınız birincil enerji de durum nedir dünyada? Doğalgaz %24, bu doğalgaz olayı 
çok ilginç, doğalgaz ancak son yıllarda sahneye gelen bir aktör 1980’lere doğru bu 
kadar değil.  

 
 
Ama o kadar hızlı ve o kadar sert medeni 
adımlarla sahneye geliyor ki bakınız şuanda 
dünyada %24 çok eski aktörlerden birisi enerji 
dendiğinde henüz enerjinin ne olduğu çok 
fazla bilinmezken eski bir aktör sahneye alan 
eski bir aktör neydi? Petrol. Petrol %35 
olayında hidrolik ve yenilenebilir kaynaklar 
yani su ve diğer rüzgar güneş gibi 
yenilenebilir kaynaklarımız jeotermal gibi %6 
yine en eskilerden birisi de petrolle beraber 

eskiden sahnede yer alan kömür de şuan %29 oranında dünyada üretilmektedir veya 
dünyadaki enerji talebini karşılamak üzere yapılan bir üretimde bu mallardı.  
 
 
Ama bazı rakamları ben size vereyim dediğim 
şeklin ötesinde biz enerjiden konuşurken enerji 
girdileri farklı nitelikte farklı karakterde oldukları 
için bir birimle buluşturmak istiyoruz ve bu birimde 
yine enerji sektörünün en eski aktörlerinden biri 
olan petrolle ilişkili onun için bütün şeyler petrol 
eşdeğeri olarak ifade ediliyor. Yani bakınız 
dünyada şuanda enerji tüketimi 11,1 milyar ton 
petrole eşdeğerdir. Yani su olmasaydı, kömür 
olmasaydı, doğalgaz olmasaydı, sadece petrol 
olsaydı dünyada bugün 11,1 milyar ton petrol 
tüketiliyor olacaktı ve bu anlamda bazı bilgilerimi 
arz etmek istiyorum. 3.95 milyar ton petrol, 2.64 milyar ton petrol eşdeğeri doğalgaz, 
3,18 kömür 622 milyar petrole eşdeğer nükleer, 709 milyar petrole eşdeğerde 
hidroelektrik olarak yani su kaynakları olarak kullanılıyor biraz önce gösterdiğim 
grafiğin bazı rakamsal değerleri. Ama bunu lütfen aklınızda tutun ton petrol eşdeğer 
olayı hep birim olarak sık sık geçecektir. Şimdi birincil enerji tüketimi dedik grafiğe 
baktık bu rakamları gördük de acaba ülkeler bazında bu iş nedir biraz bazı ülkelere 
örnek seçebilir miyim dedim.  
 
 
 
 
 

DÜNYA BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ

 Toplam Tüketim 11,1 Milyar Ton Petrol Eşdeğeri :

 3,95 Milyar Ton Petrol,

 2,64 Milyar Ton Petrol Eşdeğeri Doğal Gaz,

 3,18 Milyar Ton Petrol Eşdeğeri Kömür,

 622 Milyon Petrol Eşdeğeri Nükleer,

 709 Milyon Ton Petrol Eşdeğeri Hidroelektrik.         
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11,1 milyar tonla petrol artacağına %2,4 
artıyor, talep 2006’da değeri buymuş. 
Tüketimdeki payı %100. ABD ne durumda 
bakın ABD %21,3 oranında bir tüketim 
konumuna sahip. Peki, ABD ile aynı 
teraziye oturmaya çalışan bu Avrupa Birliği 
topluluğu olacak mı olmayacak mı böyle 

uzun bir hikaye var biliyorsunuz. Ama Avrupa Birliği ne durumda? Avrupa Birliği de 
tüketim bakımında %15 oranına sahip peki ülke olarak sık sık geçecek buna lütfen 
dikkat ediniz. Güneydoğu ülkeleri diyorsun Çin, Hindistan vs. Hindistan’a bakacak 
olursak Hindistan %3 küsur 3,6 peki bizim ülkemiz nedir dünya enerji tüketiminde? 
Bakınız henüz %1 bile değiliz. Yani zihnimizde oluşturabilmek bakımından bu tabloyu 
seçtim altındaki noktada dünya birincil enerjisinin yıllık artış oranları söz konusu 
ediliyor. %2 küsur oranında 2,4–2,7 gibi oranlardan söz ediliyor. Ama şöyle bir söz 
var son zamanlarda gündeme geldi. Bu azalma var gibi görünüyor enerji talebinde 
bunun da tek nedeni şuanda yaşanan finansal kriz. Finansal krizde nedenleri olaylar 
dolayısıyla bu talep oranı artış oranı zaman zaman düşse de eğri nüfusla beraber 
artmaya devam edecektir. Petrol olayı çok ilginç tabii petrol enerji sektöründen başlı 
başına bir tarihe sahip başlı başına özel olaylara sahip ama şuanda da geçmişte de 
dünyadaki uluslararası ilişkilerde savaşlarda hemen hemen bütün olayların temelinde 
yatan bu eski aktör petroldür. Petrol deyince yine sizlere bazı hatırlanabilecek bilgiler 
sunabilir miyim diye düşündüm.  

 
 
Bakın dünya petrol tüketimi 2007’de %1,1 
oranında artmış ve günlük yaklaşık 85 milyon 
varile inmiş. Bir günde dünyada 85 milyon 
varil tüketiliyor. Varil olayı neden ileri geliyor? 
Yine petrolün topraktan çıktığı kendi başına 
patladığı ama ne olduğu bilinmediği 
dönemlerde onu ilaç vs diye insanlar 
kullanırken bunları depolayalım dediklerinde 
bir şey bulamamışlar varil bulunmuş. O 

zamandan sözcüğe giren varil petrolle ilgili varlığını sürdürüyor petrol ölçüsü varil 
diye zikrediliyor, bir varil bu arada 159 litre. Bugün 85 milyon varil olan günlük 
tüketimi 2015’de 97 milyon varile, 2030’da 118 milyon varile çıkacağı bekleniyor. 
Şimdi bu rakamlar ne anlama geliyor? Bu rakamlar harplerin olacağını savaşların 
devam edeceği bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerin yönetiminde de daha 
zorlanacaklar çünkü böylesine bir arzı sağlamak gerektiğinden bu kaynaklara sahip 
olan ülkelerle bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerin ilişkileri neler olacak bu anlama 
geliyor. Petrolle ilgili bir küçük bilgi daha vereyim istedim. Şuanda saniyede 1000 varil 
tüketiliyor veya her 15 saniyede bir olimpik yüzme havuzu düşünürseniz her 15 
saniyede bir olimpik yüzme havuzu gidiyor. Şimdi lütfen düşünün bu nasıl sağlanıyor 
bu nasıl üretiliyor nasıl taşınıyor ve nasıl tüketicilere sunuluyor. Şöyle düşündüğünüz 
zaman gözünüzün önüne gemiler petrol kaynakları oraya yapılan yatırımlar vs çok 
büyük bir alan söz konusudur. Çünkü 15 saniyede bir yüzme havuzu dolusu tüketilip 
yok ediliyor evet petrolle ilgili durum bu. Onun arkasından petrol yine devam ederken 
şu olay gündeme geliyor. Peki, bu petrolle ilgili fiyat olayı nedir? Petrolün de dediğim 
gibi kendine göre uzmanları var. Ben bu uzmanları sizin gibi dinleyici sandalyelerinde 
sık sık dinliyorum. Vardığım sonuç bu bana göre onlar da bilmiyorlar.  

Birincil Enerji Tüketimi

2007

ArtıĢ

Oranı 2006

Tüketim

Payı

Dünya 11100,0 Mtep 2,4 10843,0 Mtep 100

ABD 2361,4 Mtep 1,7 2322,3 Mtep 21,3

AB 1744,5 Mtep -2.2 1783,4 Mtep 15,7

Hindistan 404,7 Mtep 6,8 378,5 Mtep 3,6

Türkiye 101,7 Mtep 5,0 96,9 Mtep 0,9

Dünya birincil enerji tüketimi 2007 yılında, bir 

önceki yıla göre %2,4 artmıştır. Bu oran 2006’dan 

2007’ye geçişte % 2,7 idi. Azalma eğiliminin 2008 

ve 2009’da daha çok olcağı tahmin edliyor.

PETROL

DÜNYA PETROL TÜKETĠMĠ 2007’DE % 1,1 

ARTARAK GÜNLÜK 84,7 MĠLYON VARĠL’E 

ULAġMIġTIR.

TÜKETĠMĠN 2015’TE 97 MĠLYON 

VARĠL/GÜN, 2030’DA 118 MĠLYON 

VARĠL/GÜN OLACAĞI TAHMĠN 

EDĠLMEKTE, ANCAK, FĠNANSAL VE 

EKONOMĠK KRĠZLERĠN ETKĠLĠ OLACAĞI 

VE TAHMĠNLERĠN DEĞĠġEBĠLECEĞĠ

BELĠRTĠLMEKTEDĠR.

(1 VARĠL= 159 LĠTRE)
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Yani nasıl bilebilirler ki bir ara 150 dolara 160 dolara çıkan değer birkaç ay içerisinde 
50 dolara geri düşüyor. Bunun bir tek nedeni yok bilinmemesinin sebebi bana göre 
bu bunun nedenleri önce ekonomik etkenler. Ekonomik etkenler dediğiniz zaman 
üretim ve tüketim dengesi nedir? Üreticiler tüketime bakıyor. Eğer petrol tüketimi iyi 
olmuyorsa petrol üretimi yapılmıyor. Arkasından arama üretim maliyetleri o kadar 
yüksek ki bu petrol öyle kolaylıkla bulunan yani Amerika Irak’ı işgal etti talan falan 
olmamış. Oraya milyonlarca dolar harcamanız gerekiyor ki arama bulacaksınız 
yapacaksınız petrolü burada bulup çıkaracaksınız. Dün bizim ülkemizde bakın 
yıllardan beri aranmasına rağmen bulamıyoruz. Arkasından yüksek yatırım bedelleri 
dediğim gibi hem üretimde hem dağıtımda her tarafta yüksek yatırım bedelleri var bir 
de dünyayı yönetmekte olan doların ülkelerin paralarına göre dolar kurundaki 
değişiklikler bu petrol fiyatlarını etkiler. Buna ekonomik etkenler arkasından politik 
etkenler devreye giriyor. Nedir o? Üretici ülkelerdeki durum Saddam Hüseyin Irak’ta 
oturuyor diye dünyanın başı karıştı. Üretici ülkelerindeki yönetimlerde emin olmayan 
tüketici ülkeler kendilerini güçlü hissettiklerinde petrol konusunda işi garantiye 
alabilmek için o ülkelerdeki yönetimlerle savaşa giriyorlar. Dolayısıyla bu savaş olayı 
bizim fiyatlara etki ediyor piyasa düzenlemeleri kartellerin durumu vs. Kartel 
dediğimiz zaman biliyorsunuz belirli konuda bir araya gelip tek fiyat belirleyen ve bu 
fiyatı tüketiciye empoze eden kuruluşlar. OPEC uluslararası bir örgüt bu da uğraşıyor. 
Ama o bile zamanla hakim olamıyor bu fiyat meselesine, çünkü etkenler çok büyük. 
Onun arkasından coğrafi etkenler var coğrafi etkenler neler kaynakların coğrafi 
dağılımı bulunan petrolün taşınma zorlukları boru hattıyla mı taşıyacaksınız, gemiyle 
mi taşıyacaksınız, nasıl taşıyacaksınız bunlar önemli. Taşıma esnasındaki bütün 
meteorolojik olaylar vs. bunlar etki ediyor onlara fiyata maliyet olarak yansıyor. 
Arkasından diğer konular dediğimiz piyasa tercihleri rafinaj yetersizlikleri en önemlisi 
bu petrol biliyorsunuz ham petrol olarak çıkarılıyor. Ham petrol kendisi tek başına 
kullanabilir bir meta değil. O ham petrolü işleyeceksiniz işledikten sonra petrol 
türevlerini dediğimiz ürünlerin sayıları çok fazla bunları soracaksınız. Bir nokta daha 
söyleyeyim çok abartmış olduğumu sanmıyorum. Bu petrolün girmediği konu var mı 
diye araştırdım hayatımızda, yok. Arkadaşlar çiğnediğimiz çiklette bile petrol var. O 
kadar yan ürünleri hayatımıza girmiş ki dolayısıyla bu rafine yetersizliği varsa siz 
istediğiniz kadar petrol bulun rafine edemiyorsanız yine tüketime sunamıyorsunuz. 
Yani söylemek istediğim çok değişik etkenler var bu çok değişik etkenlerin bir zaman 
sürecinde bir zaman kesitinde ve birbirlerine dönerek üst üstte geldikleri hangisi üst 
üstte geliyorsa onların sonucu bir petrol fiyatı karşımıza çıkıyor.  

 
 
Evet, burada ham petrol rezervlerini sizlere 
gösteriyorum şunu tabii hep diyeceksiniz Orta 
Doğu %61 dolayında. Bu %61 olayının ilginç 
tarafı şu, bu %61’in %75’i bizim bu güzel 
Türkiye’mizin etrafında. Bu Orta Doğu’nun 
denemeleri lütfen bunu aklında tutunuz bir miktar 
Orta Asya’da var ve diğer küçük oranlarda 
görüyorsunuz diğer ülkelere yaygın vaziyette. 
Evet, petrolle ilgili kısaca bu kadar biraz sonra 
sorularınızla tekrar konuya döneriz.  
 

 
 

Dünya Ham Petrol Rezervleri (2007)

Orta Doğu 

61%

Asya Pasifik

3%

Avrupa & 

Avrasya 

12%

Afrika

9%

Kuzey Amerika

6%

Güney ve Orta 

Amerika

9%

Dünya Ham Petrol Rezerv Toplamı 1237,9 milyar varil

Dünya Petrol Sanayii Yatırım Gereği 164 milyar dolar/yıl

2007 Üretimi Günlük 81,5 milyon varil olmuştur. (% -0,2)
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Bir de kömür olayımız var tabii söyledim petrol 
gibi sahnedeki en eski aktörlerden birisi kömür 
enerji olarak burada size dünya toplam kömür 
rezervini veriyorum 848 milyar yani yaklaşık 
850 milyar ton kömür olduğu söyleniyor. Bu 
rezerv rakamları da ilginç. Bizim sizler gibi 
sandalyelerde öğrenciyken şunu duyardık. 
“Canım bu petrol var ya işte bu Araplarda bu 
petrole sahip bunlar filan hiç korkmayın”. 
Herkes biz de bakardık 18 yaşındayız. 40 sene 
demek ki 50 yaşına gelip petrol bitecek dünya 

ölecek hayır arkadaşlar. Bugün de sorarsanız petrol uzmanları bir 40 sene daha 
söylüyorlar. Bu 40 sene üzerinde anlaşamıyorlar. Fakat bana göre gerçek şu öyle 
araştırmalar var ki dünyanın kuzey kutbu Norveç ve civarı milyonlarca ton petrol 
rezervleri ihtiyat dışında dolayısıyla demek ki petrol bitmeyecek kolay kolay petrol 
olayı hayatımızdan çekilmeyecektir. Aynı şey kömürle de ilgili, kömür rezervleri yıldan 
yıla artıyor. İşte bunun nedeni ne? Ekonomi geliştikçe teknoloji geliştikçe arama 
faaliyetleri artabiliyor ne bileyim 2 km derinliğine inebilen petrol şirketleri daha çok 
kazandıklarını 3 km derinliğe 5 km derinliğe iniyorlar. Bugün aklınızda kalması için 
söyleyeyim inilen maksimum şey Paris’teki Eiffel Kulesi kadar yani inilen kuyu 
derinlikleri o da galiba 800 küsur metre mi nedir kuyu derinlikleri. Demek ki teknoloji 
geliştikçe daha büyük derinliklere iniliyor daha yeni rezervler bulunduğu için hem 
petrolde hem de kömürde rezerv rakamları fark da edebiliyor. Burada gösterdiğim 
biraz ilginç sadece şu dikkat edin kömürde en büyük kaynak Amerika Birleşik 
Devletleridir. Arkasından Rusya geliyor, Çin geliyor vs geliyor yani büyük kaynaklarda 
bu ülkelerin coğrafyası içerisinde.  

 
 
 
Bir başka aktör de doğalgaz bu doğalgaz olayı 
benim bilgilerime göre 1880’li yıllardan sonra 
sahnede yerini almıştır. Çünkü kaynaklar 
bilinmiyordu. Doğalgazı çıkarma teknolojileri 
çünkü çıkartıldığı yerde doğalgazın belirli bir 
ölçüde rafinaja tabi tutulması lazım taşınması 
zor petrol gibi değil petrolü boru hatlarına 
verebiliyorsunuz, gemiye yükleyebiliyorsunuz. 
Yıllardan beri petrol hep sahnede olduğu için 

onun taşıma sistemleri gelişmiştir. Doğalgaz bulunamadı bir zorluk yaşandı. Ama 
80’lerden sonra bu zorluklar hızla aşılmaya başlandı ve doğalgaz bakın dünya toplam 
doğalgaz tüketimi %3 virgül oranında artıyor veya 2 trilyon 922 milyar metreküp bu da 
doğalgaz ölçüsü. Petrol ve diğer tonla petrolde varil dedik. Şimdi başka ölçülerde 
milyar metreküp Türkiye’nin mesela tüketimi 30 küsur milyar metreküp gelmektedir. 
Doğalgazdan konuşurken milyar metreküp olarak konuşuyoruz durum bu. Dünyanın 
doğalgaz üretimi 2007 yılında şu kadar artmış ve 2 yılda 2 trilyon 940 milyardır 
yaklaşık. Yani 2 trilyon 654 milyar ton işletilen petrolü ilan ediyor. Yani bu yüzdeler 
tabii size fikir vermek için şuanda ama aklınızda şunu tutun ki doğalgaz olayı kömürü 
geçti. Yani kulvardaki yarışta kömürü geçti. Kömürden korkmuyorum ben diyor her an 
kömürü alt edebilirim diyor kömürün kendine özgü zabıtları var.  

Dünya Kömür Rezervlerinde Ġlk 10 

Ülke

Kaynak: WEC- Survey of Resources 2007 & BP Statistical Review June 2008

Dünya Toplam Kömür Rezervi: 848 milyar ton (2007)

Dünya Kömür Tüketimi 2007 Yılında %4,5 artmıĢ ve 3177,5 Mtep olmuĢtur.

Dünya’daki kömür tüketimindeki artıĢın üçte ikisi Çin’den 

kaynaklanmaktadır. (2007 yılında tüketim artıĢı %7,9)

Doğal Gaz

Dünya toplam doğal gaz tüketimi 2007’de %3,1 

artarak 2922 bcm’e (2638 Mtep) ulaşmıştır. Bu artış

2006 yılında ise %2,5 düzeyinde olmuştur. 

Dünya Doğal gaz üretimi, 2007 yılında %2,4 

oranında artarak 2940 bcm’e (2654 Mtep) ulaşmıştır.

Kaynak: BP Statistical Review June 2008
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Fakat petrolle yarışıyor. Bazı uzmanların dediğine göre doğalgaz olayı gelecek 
petrolü geçecek.  
 

 
Şurada size dünya doğalgaz 
rezervlerinin biraz coğrafi dağılımını 
göstermek istedim. Tekrar aklınıza 
bakın %70 küsur oranında 70,8 
milyar ton %40 oranında ilk 
kullanımda Orta Doğu %30 küsur 
oranında, Rusya ve civarında 
kendilerinin de söylediği Rusya’da 
Orta Doğu’da yani bizim ülkemizin 
etrafında Amerika’da bu konuda çok 

fazla etkinlik yok bugüne gelene kadar. Afrika’da belki %8 var Asya %2 ama asıl Orta 
Doğu ve Rusya doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerden biridir.  
 
 
Bu grafikte ilginç bir konu da bunu 
onun için gündeme getiriyorum. Biraz 
önce ne dedim doğalgaz taşınması zor 
vs zor bu nedenle tüketim sahnesine 
fazla giremiyor. Çalışmalar devam 
ediyor bu olayı aşmak üzere. Ne 
düşündü insanoğlu? Gazı gaz olarak 
taşımayım da acaba gazı eriyik haline 
getirebilir miyim? Bu grafikte 
gördüğünüz sarı renk 80’lerden başlayarak mavi renk doğalgazın kendisine has sarı 
renk onun eriyik haline getirilmiş şeklini gösteriyor. Eriyik haline getirdiğiniz takdirde 
tıpkı petrol gibi taşıma olanaklarına sahip olabiliyorsunuz. Taşıma olanaklarına sahip 
olunca da üretimi arttırabiliyor üretim arttıkça tüketim talebi attırabilir üretim daha 
fazla arttırabilir bu grafikte vurgulamak istediğim olay o. Evet petrolle ilgili bir tekrar 
slayt karşınıza geldi. Burada böyle söylemek istediğim konu şu; petrol fiyat 
konuşuyorsak ticarette acaba günlük hacim nedir? Bugün bakın 40 milyon varil gün 
alım satıma konu olan yani veya 2005’te. Bunun 2030’larda 63 milyon varil güne 
çıkacak bu da işin parasal yönünden önemli yani milyarlarca dolar her gün söz 
konusu edilen bir işlemle karşı karşıyayız. Nükleer Enerji; bu enerji olayı çok ilginç bir 
olay bunun savunucuları var fakat bunun yüzde yüz karşısında olan kesimler de var. 
Hani bir nevi dünya enerji sektörü ilgilileri ikiye bölünmüş durumda ancak şuanda 
dünyada bakınız burada söylüyorum 442 atom santralı veya reaktör faaliyet halinde 
ve belirli miktarda herhalde 27 elektrik santrali de hala inşa halinde. Hani bir kesim 
diyor ki kapatın bir kesimde bunu yapmaya devam et kararında çünkü birincil 
enerjiden elektriğe geçiş için en büyük verime sahip olan olay nükleer santraldir. 
Hidroelektrik en eski kaynaklarımızdan dünyada su, su olayı miktarını burada 
söylüyorum. Bazı olsa da talep artarak devam ediyor talep artışındaki yavaşlık suyla 
ilgili yapıların çoğunun çok yerinde zaten yapılmış olmasıdır. O nedenle ama 
vazgeçilmez bir enerji kaynağı, temiz enerji kaynağı, tükenmeyen bir enerji kaynağı, 
yenilenebilir enerji kaynağı tek dezavantajı büyük barajlar yaptığınız zaman o büyük 
barajlar anlaşılıyor ki o yöredeki ekolojiye olumsuz etki yapabiliyor bir de kuraklık 
mevsimlerine girdiğimiz zaman eğer enerjinizin tümünü bu kaynağa vermiş iseniz 

Dünya Doğal Gaz Rezervleri (tcm)

Kaynak: WEC- Survey of Resources 2007

Dünya Doğal Gaz Ticareti

Kaynak: WEC- Survey of Resources 2007
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kuraklık mevsiminde de bu enerjiden yoksun kalabiliyorsunuz. Bir genç arkadaş 
gelmiş şimdi sahneye rüzgar. Bizim en fazla bildiğimiz bisikletimizdeki o dinamo vardı 
bisiklet önlü arkalı kuşak küçük bir ışık yanardı. Suyla biliyorduk hidroelektrik 
santrallerimiz vardı, kömürü biliyorduk kömür santrallerimiz vardı. Yok, petrol zaten 
biliniyordu vallahi rüzgar diye bir konu yoktu. Biraz önce söylediğim gibi insan dünya 
nüfusu arttıkça talep arttıkça petrol pahalandıkça nükleere karşı oldukları nükleer 
santrali durdukça ama elektriğe olan talep artıkça biraz önce göreceğiz. İnsanoğlu 
yeni kaynakları yönelmek durumunda kaldı ve rüzgar da bunlardan birisi. Bakın 
1990’lı yıllarda ne kadar azmış hızla gelerek yükseliyor sahneye bakın içinde 
bulunduğumuz zamanda yaklaşık 70 bin MW ki santral dünyada kurulu rüzgar 
kapasitesi var. Evet, rüzgar denilince yine bazı örnekler vereyim istedim.  
 

Bakınız İngiltere enerjisinin %37’sini Danimarka 
%39’unu böyle yüksek değerlerde ancak onlar 
santralarını deniz olan yerde yapmak yönüne 
gidiyorlar. Çünkü çevre konusundan özellikle 
gürültü açısından rahatsızlık yaşanılır hale gelir 
olayla karşılaşılmasın diye, çünkü çevre 
kavramı da çok önemli enerjide uygulamalar 
yaparken. Acaba bu yönünden hiç olmazsa bir 
zorlukla karşılaşmayayım diye düşünen bu 
ülkeler santralini deniz olan yerde yapmaya 
çalışıyorlar. Enerji dediğimiz de olayın omurgası 
elektrik tabii ulaştırma sektörü başka bir olay 

yani ve taşıt sektöründeki enerji kullanması ve taşıt araçlarının araçların gemilerin 
uçakların işletilmesi ayrı bir olay o da ayrı bit tartışma konusu ama aydınlanma 
sanayi ısınma birçok açıdan baktığımız zaman elektrik önemli bir olay.  
 
Burada dünya elektrik tüketimini size göstermek istedim. Şurada jantları gördüğümüz 
gibi koyu renkler daha çok elektrik tüketenler, daha açık renkte de daha küçük 
elektrik tüketen ülkeler 
gelişmişlikle ilginç bir 
paralellik olduğunu 
göreceksiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burada kişi başına elektrik tüketimini size 
vermeye çalıştım. Bakınız işte yine Kuzey 
Amerika ve Kuzey Amerika’yla beraber OECD 
ülkeleri dediğimiz ülkeler tek başına çok ileri 
ölçüde elektrik tüketiyorlar. Nedir? Yaklaşık 
olarak 9 bin ya da 10 bin ortalama milyar 

Bazı Denizüstü Rüzgar Santral Kapasiteleri

Ülke

Kapasite

(MW)

Toplam

Deniz. Payı

Ġngiltere 404 37%

Danimarka 409 39%

Ġsveç 133 12%

Hollanda 108 10%

Ġrlanda 25 2%

Dünya Toplam Elektrik Tüketimi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı

Dünya Toplam Elektrik Tüketimi

KiĢi BaĢına DüĢen Elektrik Tüketimi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı
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kilowatt saat 11 bin veya 10 bin kilowatt saat yılda kişi başına tüketimleri var. Dünya 
ortalaması yaklaşık 2,5’da biz Türkiye olarak 2,5’u yeni yeni yakalıyoruz. Yani üyesi 
olmak için kapısında dövündüğümüz Avrupa Birliği 9 bin kilowatt saatte elektrik 
tüketiyor insanları tek başına kişi başına biz 2.500’lerdeyiz. Birleşir miyiz birleşirsek 
ne olur onu bilemiyoruz alırlar mı? Evet, şimdi dünyada bu kısaca bazı satır başlarını 
söyleyince acaba geleceğe yönelik ne tür tahminler yapılır onu size vermek istedim.  
 
 
Bakın geleceğe yönelik tahminler şu grafikte 
gösteriliyor. Ona ilişkin senaryo çalışmaları 
var özetle bakarsanız. Hemen hemen her 
açıda enerjiye olan talep artmaktadır.  
 
 
 

 
 
Burada 2006–2009 döneminde talep artış 
durumunda nedir diye bakalım dedim. Size söylemek 
istediğim burada şu bakın Hindistan ve Çin 
dünyadaki enerji sektöründe en yüksek talebi 
yaratan iki ülke olarak görülüyorlar. Diğerleri diğer 
ayrıntılar OECD ülkelerini görüyorsunuz.  
 
 

 
 
 
Evet, burada petrole ilişkin talep artışı nedir diye 
baktığınız zaman yine yapılan tahminlere bakılır 
Orta Doğu ve Çin en yüksek talebi yaratan ülke 
olarak yerini alıyor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bu grafikteki söylemek istediğim mesaj da 
şu dünyada geleceğe yönelik enerji 
talebini karşılayabilmek bakımından ne 
harcama gerekiyor? Dikkat ederseniz 
bakın 26,3 trilyon dolar 26 trilyon dolar 
düşünün veya yaklaşık 30 trilyon dolar 
trilyon dolar yani ben söylerken 
zorlanıyorum. Bu ne kadar büyük bir 
miktardır. Bu grafiğin bir özelliği de şu 
detaylar için gözünüzü ve zihninizi 

Dünya Birincil Enerji Talebi    

(Referans Senaryo)

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook 2008

Dünya enerji talebi bugüne göre 2030 yılında % 45 oranında artmıĢ olacaktır. 

(Ortalama yıllık % 1,6 oranında artıĢ). Bu artıĢın üçte biri kömür tüketiminden 

kaynaklanacaktır.

2006-2030 Dönemi Dünya Birincil Enerji Talep ArtıĢ Durumu    

(Referans Senaryo)

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook 2008

2030’a doğru Çin’in enerji talebindeki artıĢ - pazar boyutu ve güçlü ekonomik 

büyüme olasılıkları sonucunda- diğer ülke ve bölgelerdeki artıĢları gölgede 

bırakmaktadır.  

2007-2030 Dönemi Dünya Petrol Talep ArtıĢı

(Referans Senaryo)

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook 2008

%43’ü Çin, %20’si Orta Doğu, ve geri kalan kısmı belli baĢlı Asya ülkelerinden 

olmak üzere, Dünya petrol talebindeki artıĢın büyük çoğunluğu OECD üyesi 

olmayan ülkelerden kaynaklanacaktır.

2007-2030 Dönemi Dünya Enerji Yatırım Durumu    

(Referans Senaryo)

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook 2008

2030 yılına kadar enerji sektörünün toplam 26,3 trilyon dolar arz tarafında 

altyapı yatırımlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak kredi sıkıĢıklıkları, özellikle 

elektrik sektöründe, ödemeleri geciktirebilecektir.  
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yormayın. Burada bu 26 küsur trilyon hangi sektörlere nasıl harcanacak? Yani 
elektrikler bakın demek ki bunun %52’si elektrik için harcanıyormuş. Yaklaşık 13 
trilyon dolar elektrik yapıyor. Bakınız bunun yine %2’si yaklaşık 6 trilyon doları 
petrolle ilgili harcanacak ve doğalgazla ilgili 5,5 trilyon dolar harcanacak. Bunun her 
birisinin altında ne gibi harcamalar var onlar bu ayrıntılarla gösteriliyor. Ama şu 26,3 
trilyon dolar veya grafiklerle verirsek fiyat vs 40 trilyon dolarlık bir rakam aklınızda 
tutmakta yarar var. Dünya fosil yakıt üretim durumuna ilişkin talepler verilmiş. Fosil 
yakıt dediğimiz kömür, doğalgaz ve petrol meseleleri onlara ilişkin bazı üretim 
kurallarını burada sizlere sunulmuş oluyor. Şimdi sözcüklerle ifade etmek gerekirse 
dünyadaki tahminler nedir diye. Ne diyoruz? Fosil yakıtlar en az 2030 yılına kadar 
enerji sektöründeki hakimiyetini korumaya devam edecektir. Yani petrol ne olacak, 
kömür ne olacak doğalgaz geliyor. Bunlar üçü arasında yarışacaklar. Enerji güvenliği 
giderek artan düzeyde tehdit altındadır. Neden? Üretici ülkelerdeki yönetimlerle 
tüketici ülkelerle arasındaki ilişkiler hiçbir şekilde güvene bağlanmış değil. İşte Irak 
Amerika ilişkileri Irak’taki olaylar, petroldeki olaylar Afganistan vs ve bu tabii giderek 
artan şekilde devam ediyoruz. Dünyanın artan enerji talebini karşılamak üzere büyük 
yatırım ihtiyacı var söyledim trilyonlarca dolar gerekiyor. Bu trilyonlarca doların hangi 
kaynaklardan bulunacağı da belli değil. Mevcut eğilimler karbon emisyonunun 
artacağını gösteriyor ve bu da burada yeni bir anlayış. Bu çevreyle ilgili çok ilginç bir 
olay değil yakın dönemlere kadar sadece çevreyle ilgilenilirdi ama şimdi anlaşıldı ki 
dünyamız tıpkı çelik battaniye sarılı gibi sarılmış durumda. Neden? Enerji üreten 
tesislerin çıkardıkları karbondioksit ve benzeri gazların atmosfere yerleşmesiyle 
bakımından yeni bir neden olabilir. Onların da birimi tonla ölçülüyor. Şuanda 
milyonlarca ton atmosferde var güneşten gelen ışınlar onları geçip dünyamıza 
gelmekte zorluk çekiyor delip geçen ışınlarda geriye dönerken yansımaya 
çıkamıyorlar ve iklim değişikliği dediğimiz olayının temelinde bu olay yatıyor. Bu 
nedenle de karbon emisyonları artmaya devam edecek. Demektir ki iklimlerimiz 
bozulmaya devam edecektir. Nükleer enerji elektrik üretiminde karbon emisyonları 
artmaya devam edecek. Demektir ki iklimlerimiz bozulmaya devam edecek. Nükleer 
enerji elektrik üretiminde karbon emisyonlarını azalttığından dolayı tekrar gündeme 
gelmektedir. Aleyhinde olanlar bile karşılarında bu karbon emisyon olayı 
çıkarıldığında nükleer konusunda algılanmalarda çok fazla direnemiyorlar. Bu 
nedenle de nükleer santraların giderek artması bekleniyor. Yeni bir olay tekrar 
gündeme geldi oda bitkilerden bitkisel kaynaklardan veya diğer doğal kaynaklardan 
yani biyoyakıt dediğimiz kaynaklardan yani biyoyakıt dediğimiz yakıttan elde edildiği 
tarımsal kaynaklar daha çok ilerleyebilecek ama artmasına rağmen bence çok büyük 
bir önemli bir alan önemli bir talebi karşılatmış olacaklarını sanmıyorum. Modern 
enerji türlerinin elektrik petrol vs hızla dünyanın az gelişmiş ülkelerine ulaştırılması 
gerekmektedir.  
Bu da şu şuanda 1,6 milyar insan 6,5 milyar insandan 1,6 milyar insan herhangi bir 
çağdaş enerji arzından yoksun düşüyor en azından elektrikte yoktur bu dünyada 
böyle gitmez.  

 
Bunun için de bir çare bulunması gerekir 
diyorum. Bu dünya çapındaki ana konulara 
baktıktan sonra ülkemize dönelim. Ülkemizde 
nüfus ekonomik öneme sahip bir yerde bir tek 
şurada önemli olan kişi başına enerji tüketimi 
bakın 1525 kilogram eşdeğer petrol ve kişi 
başına düşen elektrik tüketimi 2500 kwh/k.  

TÜRKĠYE

Nüfus  : 70,586 milyon (2007)

Ekonomik büyüme : % 5,0  GSMH (2007)

% 4,5  GSYH (2007)

KiĢi baĢına düĢen enerji tüketimi : 1525 KEP (2007)

KiĢi baĢına düĢen elektrik tüketimi: 2198 kwh/k (net),2692 kwh/k (brüt)(2007)

Kaynak: ETKB
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Bu fevkalade düşüktür onun için nerede olduğumuzu hangi düzeyde olduğumuzu 
bazı tartışmalara girerken bilmemizde yarar var.  
 
 
Türkiye’de birincil enerji tüketim diye 
baktığımız zaman neyi görüyorsunuz? 
Petrol zaten var bütün taşıt araçlarınız 
petrolle işliyor. Ama 80’lerden sonra 
doğalgaz geldi ve tüketim içerisinde 
büyük bir yer aldı. Bütün kentlerimiz 
hemen hemen doğalgazla ısınıyor. 
Elektrik üretiminde de önemli bir yer 
işgal ediyor. Ben bunlarla şunu 
söylemek istiyorum size söylemek 
istediğim grafik bu. Bugün 
huzurunuzda bulunmamın bence temel nedeni bu, sizden de ricam söylediklerimin 
gerisini unutun. Ama bunu aklınıza yazın, hatta bunu çalışma odanızda falan 
dolabınızın üstüne yapıştırın. Nedir bu? Ülkemiz değerli arkadaşlar %75 oranında 
enerji açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Enerji gibi kritik bir sektörde %75 oranında 
dışa bağımlı olan bir ülke ne derece özgür olabilir ne derece çıkarlarını koruyabilir ne 
derece ekonomik kalkınmasını sosyal kalkınmasını hızlandırabilir ne derece 
uluslararası alanda söz sahibi olabilir? Bu soruları uzatabilirsiniz o nedenle bu ülkenin 
fertleri olarak gençleri insanları olarak hepimizin şu grafiği daima göz önünde 
tutmamız lazım. Ne yapabiliriz de şu %75’lik olayı bize en az zarar verir hale 
getirebiliriz? Ben yaptığım konuşmalarda son günlerde diğer bütün detayları 
geçiyorum sizler gibi genç arkadaşlardan bunu rica ediyorum. Bunun arkasındaki 
felsefeyi iyi anlamamız lazım. Bu olayın arkasındaki gerçekleri iyi görmemiz lazım ve 
bu olaya çözümler önerirken yine bilinçli hareket etmemiz lazım ve de o hani 
bağımsız Türkiye filan diyoruz ya şimdi siz demiyorsunuz gerçi, biz çok diyorduk 
gençliğimizde maalesef. Ama %75 oranında enerjisi dışa bağımlı olan ve giderekte 
bu yönde gerekli önlemleri almayan bir ülke ne ölçüde bağımsız bir ülke olabilir 

bilmiyorum bunu çok dikkatli takip etmeniz 
gerekiyor.  
 
Evet, burada Türkiye’deki yerli enerji 
üretiminden size fikir vermek istedim. 
Dikkat ederseniz en büyük güvencemiz 
kömürdür ve arkasından odunumuz var birazda 
suyumuz var yani bu %25’in kaderi size detayı 
da bu.  
 
 

Evet, bu grafikte söylemek istediğim şu talep bizim 
kendi olanaklarımız hemen hemen sabit kalıyor 
talep hızla atıyor mavi ve tabii dışa bağımlılık 
oranımızda görüyorsunuz böyle bu sarı çizgi dışa 
artış kaderimizi gösteriyor.  
 
 
 

Kaynak: ETKB

• Türkiye Birincil Enerji Tüketimi

107,625 Mtep (2007)

110,800 Mtep (2008-planlanan)

Dünya birincil enerji tüketimin sadece 

% 0.9’u Türkiye’de tüketilmektedir. 
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Toplam Birincil Enerji Tüketimi (2007)
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Burada elektrik üretimi bakımından hangi 
kaynakları kullandığımız var, su doğalgaz 
ve kömür ağırlıklı. Diğer olan olanaklar 
rüzgar henüz küçük nükleerimiz henüz yok 
ama doğalgaz kömür ve su olayı elektrik 
üretmekte kullandığımız kaynaklar. 
Elektrik üretimi dediğiniz zaman kurulu 
güç kurulu gücü MW birimiyle ifade 
ediyoruz. Şuanda ülkemizde yaklaşık 43 
bin MW’lık kurulu güç santralimiz var bu 
konuda da 85 yılı aşan Cumhuriyet dönemimizde başlamış bu. Bu arada şunu da 
vurgulamak istiyorum. Büyük Atatürk’ü okuyor musunuz? Okurken dikkatli okuyunuz. 
Türkiye’nin elektriğinin ilk itici gücü de Atatürk’ün kişisel çabaları girmiştir. 
1923’lerden sonra gelişmeye başlıyor bu işe çok önem veriyor. Fakat bakın 
1923’lerden bugüne kadar biz 43 bin MW yapabilmişiz. Ama Çin her sene 50 bin MW 
yapıyor. Atılan adımları görüyor musunuz? Evet, üretim bu kurulu güçle ne 
üretiyoruz? Elektrik üretimi, biliyorsunuz milyar kilowatt saatte ifade ediliyor. Biz bu 
sahip olduğumuz kurulu gücümüzle 200 milyar kilowatt saat civarında elektrik 
üretiyoruz. Tabii elektrikle ilgili bilmemiz gereken husus şu üretilen elektrik 
depolanamaz üretildiği kadar tüketilmesi lazım o nedenle ne kadar üretiliyorsa o 
kadar tüketilebilmektedir burada gösterdiğimiz konu bu.  

 
 
Bu grafikte de size elektrik üretimine ilişkin talep 
tabloları ve sonuçlarını biraz görmek istedim. 
Değişik senaryolar kullanılarak elektrik üretim 
taleplerini de tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada 
kısaca hemen şunu söyleyebilirim. Eğer ülkemiz 
2030 yılına kadar şuanda sahip olduğu elektrik 
üretim tesisleri kapasitesini ikiye katlamazsa sosyal 
ekonomik kalkınmamızı engelleyecektir. Talep hızı 
artarsa bu talebi karşılayacak gücümüz 

olmayacaktır. Türkiye enerji sektöründeki temel amacını söylemek istedim. Temel 
amaç denilince de biliyorsunuz hükümetlerin politikaları da gündeme gelir. 
Hükümetlerin politikalarını nedir deyince de şöyledir veya böyledir demeyin buna. 
Hükümetlerin yerine de resmi dokümanlara bakmak lazım. Resmi Gazetede bize 
Türkiye enerji sektörünün temel amacı nedir diye hükümetin politikasını 
görüyorsunuz. Burada bir konuya değinmek istiyorum “enerji politikasının temel 
amacı iktisadi kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin rekabetçi 
bir serbest piyasa ortamında” bu deyime dikkat edin. Çünkü yakın dönemlere kadar 
özellikle elektrik üretimi kamunun elinde idi. Son yıllarda 2000’li yıllardan itibaren 
rekabetçi serbest piyasa kavramı diye bir kavram geliştirildi ve uygulanmaya konuldu 
ama işliyor mu, işlemiyor mu doğrusu bugün nedir önemle tartışılması gereken bir 
konu. Türkiye’mizin enerji açısından konumu nedir derken dünyayı söyledim 
Türkiye’deki bazı satır başlarını size söyledim. Şu haritalara bir göz atacak olursak 
şunu görüyoruz.  

Kaynak: Uluslar arası Enerji Ajansı

Kaynaklar Bazında Elektrik Üretimimiz

Kaynak: DEK-TMK Türkiye Enerji Raporu 2005-2006
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Bakınız doğalgaz 
konusunda nasıl dışa 
bağımlıyız. Dışarıdan 
doğalgazımız çeşitli 
kaynakları dışarıdan 
geliyor tabii ne kadar çok 
değişik kaynaklardan elde 
edersek o kadar iyi.  
 
 
 

 
 
Bir başka haritaya geçiyorum. 
Bakınız burada da çeşitli boru 
hatları uluslararası alanda nitelik 
uluslararası alanda veya 
uluslararası nitelik taşıyan çeşitli 
bağlantılar ülkemiz üzerinden 
düşünülüyor. Demek ki bakın bu da 
bir başka göstergesi haritanın 
demek ki Türkiye bir anlamda 
ekonomik terimlerle nasıl dünyaya 
uymaya veya dünyaya bağlı hale 
gelmişse dolar ve euroda olduğu 
gibi enerji konusunda da dünyayla bütünleşmeye doğru gidiyoruz. Ama bu 
bütünleşme ne anlam taşır ona çok iyi bakmamız lazım.  

 
 
Burada size yine bir değişik 
grafikte Türkiye’miz ve Türkiye 
üzerinden gelmesi geçmesi 
düşünülen boru hatları özellikle 
doğalgaz boru hatları hakkında 
grafikler vermek istiyorum. Bu 
haritada yine aynı şeyi gösteriyor. 
Belki son zamanlarda haber 
bültenlerinde duyduğunuz gibi 
deyim olarak NABUCCO 
operadan esinlenen olay yani 
Türkiye Avrupa’nın doğalgaz 

gereksinimini kendi üzerinden geçirilerek karşılamaya talip böylece transit ülke mi 
olacağız merkez ülke mi olacağız yoksa terminal ülke olacağız gibi tartışmalarda 
gündemimizde. Evet, ben burada kısaca enerjiyle ilgili neler yapılabilmeli diye 
söyledim. Yaptırımlar zamanında yapılmalıdır. Enerjinin yerinde kullanması gereklidir. 
Bunların hepsi uzun konular enerji verimliliği konusu ayrı bir konu yeni ve yenilenebilir 
kaynağı kullanma dediğim gibi ülkemizde ulaşım sektörünün rasyonel işlenmesi 
sağlanmalıdır yani kent planlamasına varıncaya kadar bu konular önemli konular.  

Doğal Gaz Boru Hatları
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Yurtdışıyla ilgili neler yapabiliriz derken de bu uluslararası projeleri gerçekleşecekse 
o projeler biran evvel gerçekleşsin demek istiyoruz. Ben size sormak istiyorum, 
Türkiye kendi talep artışını karşılayabilecek mi sizin görüşünüze göre? Evet, Türkiye 
kendi talep artışını karşılamalıdır. Ama nasıl karşılayacağını iyi bilmelidir 
karşılayamazsa hali haraptır. Mesela tartışabilmemiz lazım. İkinci soru Türkiye için 
enerji de arz güvenliği ne durumdadır. Arz güvenliği iyi durumda değil, yerli 
kaynaklarımız sınırlı %75 dışarıya bağlıysanız. O %75 kaynaklara sahip olan ülkeler 
sizinle her zaman oynayabilir. Dolayısıyla siz güvenli bir arz güvenliği enerji arz 
güvenliğine sahip olan ülke değilsiniz. Türkiye için uluslararası konum bu koşullarda 
nasıl bir nitelik taşır? Transit ülke olmak mı doğru merkez ülke olmak mı doğru 
terminal bir ülke olmak mı doğru bunlar ne anlam taşır? Bir köprü olacaksanız 
üstünüzden sadece basıp geçeceklerse neye yarar.  
 
Öğrenci: Bu politika zaten transit ülke olmanın üzerine gitmiyor mu? Yapılan projeyi 
itibariyle transit ülke olma rotası yok mudur Türkiye’nin?  
 
Süreyya Yücel Özden: Kesin değil hepsi söylemiyor transit ülke olmak politikası da 
var dediğiniz gibi terminal ülke olmak politikası da var örneğin bir Ceyhan Ceyhanlı 
varsa da aramızda ailelerinize söyleyin Ceyhan’da müthiş bir gelişme var Ceyhan bir 
terminal oldu petrol terminali oldu. Ama bir enerji merkezi olmak da ayrı bir olay ama 
bütün bunlarda da göz önünde bulundurması gereken konu hangi niteliğe 
bürünürseniz bürünün önce ülke çıkarlarınızı en üst düzeyde karşılayabilecek 
avantajlara sahip olmanız lazım. Bütün bu olasılıkları bütün bu modelleri ülkenizin 
çıkarına kullanabilmeniz lazım. Türkiye’de geleceğimiz nasıl görünüyor? Bakınız bize 
göre bu birincil enerji talebi dediğimiz talep yaklaşık yakın zamana kadar 
sunduğumuz finansman krizi falan biraz kritikleştirdi ama yılda %5 oranında gidiyor. 
Elektrik talebimiz yılda yaklaşık %7–8 oranındadır bu böyle giderse nasıl 
karşılayacağız bu çok önemli. Çeşitli kaynaklar tarafından biliyorsunuz 2020 yılına 
kadar Türkiye’nin ki enerji yatırımlarının 100–120 milyar dolar kadar söyleniyor. Bu 
120 milyar dolar nereden bulunacak? Dolayısıyla sevgili kardeşlerim bu işi bağlamak 
üzere son sözlerimi söylemem gerekirse enerji gerçekten çok kritik bir konudur. 
Ülkemiz için çok yaşamsal ölçüde önem taşıyan bir konudur. Yenilenmesi ve 
tartışılması lazım tartışırken iyi bilgileri edinmemiz lazım. Konuya hepimizin vatandaş 
olarak yakın ilgi göstermemiz lazım.  
 
Soru: İki tane sorum olacak birincisi dünyada petrol varil fiyatları düşüyor. 157 
dolardan 55 dolara düşüyor. Yani dünyada da bu fiyatlar benzin fiyatları düşüyor ama 
Türkiye’de neden hiçbir türlü benzin fiyatları inmiyor. Yani üç gün önce 3 Liradan 
2.97’ye iniyor aradan üç gün geçiyor 3.04’de çıkıyor. 
 
Süreyya Yücel Özden: Evet bunun tek nedeni: Ülkemizdeki hükümetlerin vergi 
toplama becerisinin tam geliştiremedikleri için en çok vergi alabilecekleri belirgin 
kaynaklara yükleniyorlar. Bunlardan bir tanesini de akaryakıt tüketim olduğu için 
vergilerine katıyorlar. En pahalı şuanda dünyada en pahalı benzini kullanan 
ülkelerden biriyiz. Ama bu neden petrol dışarıdan geliyor. Fakat rahat geldiği için bile 
görünebilir kaynak olduğu için hükümet oraya yükleniyor vergiyi koyuyor ve böylelikle 
bütçedeki dengeyi sağlamaya çalışıyorlar vergilerden dolayı.  
 
Soru: Kendi rezervlerimizde zaten kullanmıyoruz ben rafineride staj yapmıştım. 
Gelen sadece Türkiye’den çıkan petrolü rafineriler asfalt yapmak için kullanıyorlar.  
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Süreyya Yücel Özden: Onlara da ihtiyaçları var onları da düşünmemiz lazım yol 
yapımında asfaltta bir ihtiyaç olduğu için bir şeyi kullanacaksınız. 
 
Soru: Evet çok kalitesiz kullanılıyor. %1 oranında kullanım var. İkinci sorum şimdi biz 
%75 dışa bağımlıyız dedik. Yalnız peki Türkiye’de bizim şuanda elimizin altında bir 
çok önemli bir şey var maden var bor madenleri biz bunları neden kullanamıyoruz? 
 
Süreyya Yücel Özden: Şimdi bor olayı da ilginç sevgili kardeşlerim ancak bor henüz 
enerji sektörüyle ilgili bir konu değil. Yani elektrik üretimiyle ilgili hale gelmiş bir olay 
değil. Bor daha ziyade bir taşıyıcı çeşitli kimyasal sanayinde kullanılan bir olay 
hidrojen taşıyıcısı vs ama henüz elektriksel elektrik üretmek üzere teknolojisi benim 
ilgili alanımla belli bir alan belirlemiş olmadığım için şuanda işimize yaramıyor. Ama 
ileri böyle bir teknoloji gelişirse olur, biz Suudi Arabistan gibi dünyanın en önemli bor 
kaynakları olanaklarına sahip değiliz henüz.  
 
Soru: Bor işimize yaramıyor denildi de borla çalışan 100 portatif araç imal edilmiş o 
zaman bunun henüz piyasaya sürülmediği söyleniyor. 
 
Süreyya Yücel Özden: Benim söylemek istediğimde henüz teknoloji gerek araçlara 
ilişkin yani petrolün yerini alacak bir şekilde gerekse de elektrik üretime yönelik henüz 
teknolojisi o derece iyi değil yani piyasaya sunulacak bir ölçüde değil.  
 
Soru: Belki bunun bu düzene gelmesi için bizim elimizden çıkması mı bekleniyor? 
Türkiye’deki petrol santrallerinin %95’i petrol bulunan petrol santrallerinin %95’ne 
henüz sondaj vurulmamış.  
 
Süreyya Yücel Özden: O da tam doğru değil onu da size söyleyeyim. O kadar kıstas 
konuşmayın. Türkiye’de petrol var da çıkartılmıyor sloganı çok doğru değil. 
Türkiye’de petrol var fakat petrolü çıkaracak olan teknoloji biraz önce söyledim yeterli 
derinliğe sahip değil henüz. Yoksa bugün geçmiş olan uzay teknolojileriyle her şey 
gözleniyor. Neyin nerede olduğu görünüyor. O kadar şey değil yani çok basit bir konu 
değil en azından ben ülke sevginizi takdirle karşılıyorum ama bu olay biraz daha 
gerçekçi olalım. Umarım ileri de gelişecek olan arama teknolojileriyle bu iş daha 
açıklığa kavuşacak.  
 
Soru: Bu petrolün taşıyıcı özelliği olduğundan bahsettiniz daha çok araba sektörü 
için de doğru söylediniz. 
 
Süreyya Yücel Özden: Hayır. Enerjiyi yüklediğiniz zaman hidrojen taşır o anlamda. 
 
Soru: Petrol sadece araba ve taşıyıcı sektöründen oluşmuyor. Hani diğer tüm 
sektörlerde de işe yarayan bir şey.  
 
Süreyya Yücel Özden: Kimya sektörü var sanayi sektörü var dediğiniz doğru.  
 
Soru: Karşılığında sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir enerji üzerine neden Türkiye 
bir ar-ge yapmıyor veya yapıyorsa ne durumda? 
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Süreyya Yücel Özden: Yeni başladı. Ne dedim rüzgardan elektrik üretimi sizin 
yaşınızda bize söyleseler gülerdik. Ama şimdi rüzgarın da bir nimet olduğu anlaşıldı. 
Bu nedenle bu konuda gerçekten yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yeniden 
tutulmalar başladı. Sadece bizde değil dünyada da başladı zaten siz yapsanız da 
yapmasanız da dünyada kullanılan teknoloji de size gelecektir.  
 
Soru: Dünyada herkes yavaş yavaş rüzgar enerjisinden yararlanmaya başlıyor. Peki, 
biz niye daha çok bu bölgelere rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanabileceğimiz 
tesisler kurmuyoruz?  
 
Süreyya Yücel Özden: Şimdi bizde de bu olay başladı. Fakat bizim nüfusumuz 75 
milyon, Norveç sizin bir şehriniz kadar ülke büyük. Onlardaki talep ve teknolojik 
gelişme değişik, onlar yapmışlar ama bizde de başladı. 78 bin megawattlık bir 
müracaat var bunun 48 bin megawatta ineceği söyleniyor rüzgarla ve maksimum tabii 
her rüzgarla da elektrik üretilmiyor. Yaklaşık 20 bin megawattlık bir kapasite 
oluşabileceği hemen hemen son zamanlarda artık bir belirginlik kazandı. Bu yönde 
de yatırımlar yapmak üzere çalışılıyor.  
 
Soru: Neler yapılıyor? 
 
Süreyya Yücel Özden: Size söyleyeyim. Türkiye’nin bir rüzgar haritası çıkartıldı bu 
daha çok Karadeniz’de Sinop ve civarı Ege Bölgesi Çanakkale Çeşme civarı ve bazı 
Akdeniz Bölgesindeki bazı noktalar. Çünkü belirli bir hıza sahip olması lazım o belirli 
hızın belirli süre devam etmesi lazım ki elektrik üretimi üzerinde yatırım yapmaya 
değsin.  
 
Soru: Bende buna benzer bir soru soracaktım. Enerji ihtiyacımızın %75’ni dışarıdan 
bitenleri karşılarken örneğin elektrik üretimi için devletimiz tarafından bir teşvik var mı 
özel sektör veya yatırımcılara yönelik? 
 
Süreyya Yücel Özden: Tabii bu sorunun biraz daha bir finansmancı bir maliyeciyle 
vs kamu açısından da boyutlar koyarak tanıtmak üzere tartışabiliriz. Ama şöyle yakın 
zaman kadar dedim devlet enerji de tek arz eden tek üreticiydi. O sırada ucuzluk 
pahalılıktan ziyade ülkedeki talebin karşılanması amaçlanıyordu. Ama şimdi serbest 
piyasaya geçildi serbest piyasa demek özel sektör demek. Özel sektör ise kar 
görmediği yatırımı yapmaz. Yani özel sektör kamu yararını kolay kolay düşünmez 
onları da beklememek lazım. Şuanda eğer elektrik fiyatları uygun olsa özel sektör bu 
uygun fiyatta üretim yapmak üzere yatırım yapacaktır. Türkiye’de kritik bir süreç 
yaşıyoruz. Kamu yönetiminde özel sektör ağırlıklı ve piyasa yönetimine geçildi. Fakat 
piyasa bakıyor gene elektrik fiyatı uygun değilse yatırım yapmıyor. Nitekim son 6 
yıldır eskiden olduğu gibi Türkiye gündeminde şu yok. Eskiden ne vardı falanca baraj 
Atatürk Barajı yapılıyordu Keban Barajı yapılıyordu yıllarca. Atatürk Barajı Keban 
Barajı gibi projeler zikredilirken bunların elektrik üreten büyük tesisler olduğu 
varsayılıyordu. Son yıllarda böyle büyük bir proje duyabiliyor musunuz? Devletin 
büyük teşvikler vererek özel sektörü elektrik üretim tesisleri yapmayı yönetmesi lazım 
veya tekrar bu işin devlet tarafından ele alması lazım bu şuanda ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu çok kötü bir sorun.  
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Soru: Rüzgar santrallerini deniz üstüne yaptıklarını söylediniz. Şimdi suyun elektriği 
ilettiğini biliyoruz. Şimdi bir şimşek çakması durumunda bir şey olması durumunda 
suyun elektriği iletmesiyle bir sorun oluşur mu? 
 
Süreyya Yücel Özden: Hayır öyle bir olay yok. Teknoloji açısından böyle bir şey 
olmuyor gereken önlemler alınıyor.  
 
Soru: Enerji kaynaklarını araştırma yöntemleri ne kadar başarılı?  
 
Süreyya Yücel Özden: Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı kattığı diye bir değer 
bulgularımız var biliyorsunuz. Kamudaki bütün özelleştirme faaliyetleri içerisinde 
onun da özelleştirilebileceği söyleniyordu. Bu özelleştiği takdirde daha çok arama 
yapılabileceği söyleniyordu. Ama son günlerde gördüğümüz odur ki bence Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı tam özelleşmedi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
yeniden bir alana atılımına girdik. Biraz duraklamıştı son yıllarda ama tekrar direnen 
bir arama aktarımına girdiğini görüyoruz.  
 
Süreyya Yücel Özden: Hayır bor çıkmadı ama Etibank özelleştirildi.  
 
Soru: Benim soracağım soru şu ki dünyada kullanılan enerji kaynaklarından 
bahsettik. Petrol başta olmak üzere doğalgazın kömürüne rüzgarına nükleer enerji 
vb. ben şunu merak ediyorum. Coğrafi konum dolayısıyla Türkiye’de sonuçta küresel 
bir ısınma var ve güneş enerjisi çok iyi bir fırsat gibi görünüyor. Ama bunu Dünya 
Enerji Konseyine nasıl kabul ettireceğiz? 
 
Süreyya Yücel Özden: Güneş enerjisi gerçekten büyük bir fırsat özellikle ülkemizde 
ve diğer ülkelerde su ısıtmak üzere zaten bunlardan dolayı kullanılıyor. Sonra enerji 
dediğimiz zaman işin ana kemiği elektrik olduğu için ona bakmak lazım. Yoğun 
araştırmalar var biran evvel güneşten üretelim diye. Güneşten elektrik üretiliyor fakat 
henüz piyasa koşullarında değil pahalı olduğu söyleniyor. Araştırmalar devam ediyor 
çok kısa sürede sanayi çıkış yolu bulur.  


