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Enerji herşeydir! 
Tahminlere göre 2030’a gelindiğinde dünya nüfusunun %70’i şehirlerde yaşayacak. İnsanlar 
kentlileşmek ve modern yaşamın nimetlerinden yeterince istifade etmek istiyor. Tüm dünyada 
küçük şehirlerden büyük şehirlere/megapollere doğru büyük bir göç var. Kimilerine göre bu 
modernitenin yeni bir evresi. İnsanoğlu buharın gücüyle makine kollarını çevirmeyi
öğrendikten bu yana, bol miktarda eğilmiş bükülmüş metal, kıvrılmış plastik, pişirilmiş toprak 
yaşamın her alanını kuşattı. Kömür, petrol ve nehirler moderniteye hizmet etti. Ardından 
radyoaktif elementler, binlerce metre derinlikten çıkarılan gazlar, gökte esen rüzgarlar, kaynayan 
sular ve güneşin sıcaklığı insanoğlunun modern yaşamın nimetlerinden yararlanması için 
seferber edildi. 
 
Enerji herşeydir. Enerji maddenin özüdür. Modern insan için enerji, güzel evler ve yaşamı
konforlu hale getiren eşyadır. Binlerce kilometre uzaklara gidebilmenin yoludur. Dünyada olan
biteni anlamanın, bir bakıma var olmanın aracıdır... Ne yazık ki; enerji kaynakları sonsuz değildir. 
Artan nüfusa paralel olarak dünyanın enerji ihtiyacı da artmaktadır. Ayrıca artan enerji ihtiyacı 
ve endüstrileşme, şehirleşme büyük çevresel sorunlara yol açmaktadır. Dünyanın her yerinde, 
ülkeler enerji üretiminin ve kullanımının yeni yollarını keşfetmek için birbirleriyle adeta yarış 
içerisindedir. Bu yarışta önde gelen ülkeler, dünya ekonomisine yön verecektir. Artık sadece fosil 
yakıtlara dayalı enerji ile modern yaşamın sürdürülebilir olmadığı kanıtlanmıştır.
 
Sürdürülebilirliğin üç yönü; enerji güvenliği, rekabetçilik ve çevre başlıklarıyla karşımızda 
durmaktadır. Bu yeni konsept daha düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşümü sağlayabileceği gibi 
aynı zamanda enerji güvenliğine ve ekonomilerin rekabetçiliğine de hizmet edecektir.
Arz sorunları ve artan enerji maliyetleri enerji verimliliği kavramını ön plana çıkarmaktadır. Enerji 
verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir. Dünyanın ekolojik 
kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin artırılması şarttır.
 
Ülkemizde gerek kamu, gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruluşları; verimliliğin artırılması 
için yeni teknolojilerin ve yöntemlerin yaygınlaştırılmasında öncü rol oynamalı, işbirliği halinde 
hareket etmelidir. “Ortak Akıl” ortaya koyarak uzun vadeli bir plan etrafında çalışmalıdırlar. 
Ülkemizin yeşil ekonomiye hazırlanması ve rekabetçi gücünü geliştirmesi için almamız gereken 
çok mesafe var. Bu çalışma daha önce yaptığımız bir dizi araştırma ve toplantının neticesinde 
hazırlandı. Politika yapıcı ve uygulayıcılara, özel sektör kuruluşlarına ve bilgi üreten kurumlara  
faydalı olmasını umuyor, saygılar sunuyoruz...
 
Erkan Gürkan Ömer Turhan 
Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi İcra Komitesi Başkanı Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Lideri 
ENVER Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Iconomy Group Başkanı



TEVEM ve ENVERDER öncülüğünde başlatılan bu çalışmada; gelecek referanslı /
ülkemizin rekabetçi üstünlüğüne katkı sağlayan / bütünlüklü-holistik / paydaş
beklentilerini hesaba katan / bilimsel / uygulanabilir bir yaklaşım hedeflenmiştir. 
Politika geliştirmek kadar politikaların sahiplendirilmesi ve uygulama süreçlerinin 
takip edilmesini sağlayacak bir anlayış benimsenmiştir.

Ülkemizde enerji temalı birçok strateji raporu hazırlanmış, çalıştaylar düzenlenmiş, konferanslar, 
fuarlar organize edilmiştir. Tüm çalışmalarda önemli aşamalar kaydedilmiş ancak çalışmaların 
sahaya inmesi çoğunlukla mümkün olmamış veya oldukça yavaş gerçekleşmiştir. 
Şimdiye kadar enerji, çevre, sürdürülebilir kalkınma, temiz üretim, verimlilik, rekabetçilik gibi 
birçok muhtelif etkinliklerde sunulmuş çalışmalar incelenmiş, ortaya konulmuş ortak akıl ve 
bilgi bu çalışmada kullanılmaya gayret edilmiştir.  Akademik çalışmalar, uluslararası örgütlerce 
hazırlanmış dokümanlar, veri setleri ve uluslararası organizasyonlarda sunulan tebliğler, sunumlar 
titizlikle değerlendirilmiştir. Yeşil ekonomiye yatırım yapan, teknoloji geliştiren ve sunan birçok 
küresel şirketin gelecek yönelimleri ve stratejileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Küresel standartlar 
ve gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin gelecek vizyonları, stratejileri ve eylem plamları da bu 
çalışmaya yön vermiştir.  

Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışması Araştırma Yöntemi

Keşif Tanımlama Yayma Uygulama

200’den fazla sektör 
temsilcisi, kamu 
yöneticisi, akademisyen ve 
uzman ile derinlemesine 
mülakat yapılmış, küresel 
yönelimler incelenmiş 
ve literatür taranmıştır. 
01-02 Mayıs 2010 
tarihlerinde 120 kişinin 
katıldığı  Ortak Akıl 
toplantısı yapılmış ve 
veriler toplanmıştır. 

Keşif aşamasında elde 
edilen tüm veriler, 
problemler ve önerilen 
çözüm yolları bu 
raporda tanımlanmaya 
çalışılmış ve paydaşların 
görüşlerine sunularak 
son halini almıştır. 

Bu çalışmada ortaya 
çıkarılan problem 
alanları veya yapılacak 
aksiyonların kamu, sivil 
toplum kuruluşları ve 
özel sektör tarafından 
sahiplenilmesi 
amaçlanmaktadır.
Tüm oyuncuların 
senkronizasyonu 
hedeflenmektedir.

Kısa, orta ve uzun vadeli 
aksiyonların uygulama 
süreçlerine ilişkin dönüşüm 
projelerinin planlanması, 
uygulama süreçlerinde
hatalı politikaların 
ayıklanması,
izleme ve kıyaslamaların 
yapılması, oyunculara 
destek olunması amacıyla 
uygulama esasları ve 
koordinasyon planı 
öngörülmüştür.



Holistik bir düşünceyle 
yapılan çalışmalarda 
enerji üretiminden iletim 
ve dağıtımına, sanayide, 
ulaşımda, konutta ve 
hizmet sektörlerinde 
kullanımdan, kamu 
otoritelerinin işleyişine 

kadar verimlilik incelenmiştir. Verimlilik sadece tasarruf olarak addedilmemiş ve tüm 
süreçlerde verimlilik üzerine odaklanılmıştır. Piyasaların işleyişi, fiyatlama, izin süreçleri, 
yasalar, sanayide prosesler, evlerde A sınıfı ev aletleri, tasarruflu ampuller gibi yüzlerce 
başlık üzerinde durulmuştur. Ayrıca ülkemizin rekabetçi gücü ile enerji politikaları 
arasındaki derin ilişki üzerinde durulmuş ve yeşil ekonominin önemli fırsatlar barındırdığı 
anlaşılmıştır. Tüm bu çalışmalar, şekilde görüldüğü üzere 6 başık altında gruplandırılmıştır.

Mülakatlarda İzlenen Yöntem
Araştırma süreçlerinde derinlemesine mülakatlar yapılarak paydaşların görüşlerine başvurulmuştur. Bu 
mülakatlarda yarı yapılandırılmış anketler uygulandığı gibi görüşüne başvurulan kişinin dikkat çekmeye 
çalıştığı meseleler dikkatlice not edilmiştir. Bazı görüşmeler kartopu etkisi yaratmış, ardında birçok uzmanın 
kıymetli görüşlerinin toplanmasını sağlamıştır. Mülakatlarda edinilen bilgiler tasnif edilmiş ve konunun özüne 
odaklanılmaya çalışılmıştır.
 

Ortak Akıl Toplantılarında İzlenen Yöntem
Çerçevenin belirlenmesi amacıyla TEVEM-ENVER yöneticilerinin katılımı ile yapılan 3 toplantıda, 
araştırmaya katılan akademisyen ve uzmanların katıldığı 4 odak-grup toplantısında ve 01-02 Mayıs 2010’da 
Kartepe’de gerçekleşen ortak akıl toplantılarında beyin fırtınası, zaman-değer matrisi, SWOT teknikleri 
uygulanmış ve katılımcılardan maksimum katkı almaya çalışılmıştır. Ayrık görünen tüm fikirler birleştirilerek 
ortak akıl üretmek amaçlanmıştır.

Rapor Yazımında İzlenen Yöntem
Meselenin taraflarının çok geniş olduğu düşünülerek raporun didaktik olmaması temel yaklaşımlardan biri 
olmuştur. Akıcı, verilerle, örneklerle desteklenen, görsel açıdan güçlü, herkesin okuyup faydalanabileceği 
bir yazım yöntemi uygulanmış, tarihsel arka plan, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve mühendislik disiplinlerinin 
içiçe geçtiği inter-disipliner bir yaklaşım benimsenmiştir. 
 
4D - Discover/Define/Deploy/Drive akışının benimsenmesiyle, sorunları teşhis etmekle yetinmeyip 
aynı zamanda tanımlayacak ve yayma, uygulama önerileri yapacak niteliğe kavuşması hedeflenmiştir.



Türkiye için büyümek ve güçlü bir ekonomiye  
sahip olmak yaşamsal bir öneme sahip. 
Büyümek için sanayileşmeye, sanayileşme 
için ucuz, temiz ve kesintisiz enerjiye, enerji 
için ise finans, teknoloji ve insan kaynağına 
ihtiyacımız var. Endüstri çağını, bilgi çağını 
anlamaya, yakalamaya çalışırken yepyeni bir 
çağın eşiğine geldik. Bir çok uzmana göre 
bu çağa enerji ve iklim çağı deniyor. Endüstri 
çağı kömür enerjisinin buhara dönüştürülerek 
dişlilerin hareket etmesiyle başlamıştı. 
Petrolün tekerlekleri çevirmesinin, elektriğin 
bitlere dönüşmesinin arkasındaki gerçekleri 
anlamakta geciktik. Bu öyle bir gecikme oldu 
ki; kategorik olarak ülkemizi 3. dünya ülkesi 
veya iyimser yaklaşımla gelişmekte olan ülkeler 
sınıfında ikmale bıraktı. Bakiyesi üzerinde 
yaşadığımız imparatorluğumuz kömürün 
gücünü rakiplerine göre neredeyse 100 yıl sonra 
farketmeye başladı. Petrolün 20. yüzyılın en 
büyük gücü olacağını ise anlayamadığı için 
yanlış cephelerde tüm enerjisini tüketti. 19 
ve 20. yüzyıla şeklini veren modernitenin 
ihtiyaç duyduğu enerji 21. yüzyıla; çok daha 
sofistike bir biçimde yön vermeye devam 
edecek... Düşük karbon ekonomisi veya yeşil 
ekonomi diyebileceğimiz bu yeni olguyu 
anlamak, kavramak, içselleştirmek ve sonsuz 
bir ihtirasla  bu yeni yarışa katılmak ve var 
gücümüzle çalışmak zorundayız...

Son 10 yıllık performansımıza baktığımızda 
dış ticaret açığımızın yarısının, yani 154 
milyar USD’lik tutarın enerji ithalatından 
kaynaklandığı görülecektir. Türkiye’nin 
ihracatını arttırdığı ölçüde ithalatı da 
artmaktadır. Ülkemizin bu kompozisyonu 
değiştirmekten başka çaresi yoktur. Bu 
kompozisyonun değişmesi için enerji eksenli 
sanayileşme ve kentleşme politikalarımızın 
gözden geçirilmesi şarttır. Türkiye OECD 
ülkeleri içinde 1000 USD GSYH için 0,38 
TEP enerji kullanımı ile rakiplerine göre enerji 
yoğunluğu yüksek ülkeler içindedir.  
Türkiye CO2 salınımı en hızlı artan 
ülkelerdendir. Kyoto sonrası sera gazı 
azaltma taahhütleri düşünüldüğünde 
sektörlerimizi önemli zorluklar 
beklemektedir. Türkiye’nin muhtelif 
büyüme senaryolarına göre yapılan hesaplarda 
her yıl en az 12 milyar kWh ek enerjiye 
ve yılık 4-5 milyar USD yatırıma ihtiyacı 
olduğu öngörülmektedir. Bu yatırımların 
finansmanı tarifeler ve kamu alım garantileri 
üzerine kurulmuştur. Öte yandan dağıtım 
özelleştirmelerinde ödenen bedeller düşünülürse 
Türkiye sanayisi orta vadede ucuz enerji 
beklentisi içine girmeden rekabetçi olmanın 
yollarını bulmalıdır. Başta demir çelik, çimento, 
taş toprak işleme gibi enerji yoğun ihracatçı 
sektörlerimizde enerji girdi maliyetleri rekabet 
denkleminin en çapraşık değişkeni olmaya 
devam edecektir.

Yöneticiye Özet: 
Yeşil Ekonomiye Geçiş
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Enerji yatırımlarımıza baktığımızda yüksek  
girişimci iştahı olmasına rağmen enerji 
teknolojileri geliştirmek/üretmek konusunda 
aynı iştah yoktur. Oysa 50 milyar USD’yi 
aşan bir iç yatırım ortamından bahsederken ve 
küresel bir pazara açılma şansı varken teknoloji 
üreticisi firmaların gelişimi için çok uygun 
bir ortam vardır. Yenilenebilir kaynaklar, 
doğalgaz, kömür, nükleer... En uygun enerji 
kompozisyonun Türkiye için ne olması 
gerektiği halihazırda konsensusa varılmış bir 
konu değildir. Öte yandan Türkiye’nin tasarruf 
açığı vardır ve sermaye birikimi Türkiye’nin 
büyümesini finanse edecek derinlikte değildir. 
Başta enerji yatırımlarını finanse etmek 
üzere sermayeyi ve karı tabana yayacak 
finansal enstrümanlar/yatırım fonları 
geliştirilmesi adeta bir mecburiyettir. 
Tarife üzerinden modellenmiş bir finansman 
önümüzdeki dönemde sıradan insanlar için 
kaynak transferi eleştirilerine sebep olacaktır.

En pahalı enerji boşa giden enerjidir. Kıta 
Avrupası ülkelerinde ve Japonya’da 70’li 
yıllardan beri başlamış olan enerji verimliliği 
uygulamaları bu ülkelere hem enerji 
maliyetleri bakımından hem de yeni, satılabilir 
teknolojiler geliştirmiş olmaları bakımından 
rekabetçi üstünlük sağlamıştır. ABD enerji 
verimliliği alanında bu ülkelere göre geri 
kaldığını anlamış ve resmi politikalarında 

deniz aşırı ülkelere her yıl gönderdikleri 450 
milyar USD’yi göndermemek için düğmeye 
basmıştır. ABD ve diğer gelişmiş ülkeler 
düşük karbon ekonomisini veya yeşil 
ekonomiyi internet dalgası, mobil dalga 
gibi yeni bir ekonomik gelişim dalgası 
olarak algılamaktadır. Yüksek performanslı 
elektrikli otomobil Tesla’nın Silikon vadisinde 
geliştirilmiş olması, karbon tutma teknolojileri 
geliştirmek için devasa fonların tahsis edilmesi, 
bilgisayarla özdeşleşmiş IBM’in akıllı şebeke, 
akıllı şehir, enerji verimliliği konseptleri 
üzerinde global pazarlama kampanyalarına 
başlamış olması bu göstergelerden sadece 
birkaçıdır... 

Yapılan hesaplarda Türkiye binalarda 
%30, sanayide %20, ulaşımda %10 
tasarruf potansiyeline sahiptir. Son 10 
yılda ortalama %10 tasarruf edebilmiş 
olsaydık kasamızda 25 milyar USD 
birikecekti. Verimlilik yatırımları 25 milyar 
USD’lik iş hacmi oluştururdu. Atmosfere 
50 milyon ton CO2 daha az salınırdı. 
Derhal işe koyulmalı devam eden sayfalarda 
detaylandırılmış planlar ve yaklaşımlar 
doğrultusunda kaynakların boşa harcanmasını 
engellemeli ve ekonomimizi canlandırmalıyız. 
Bu büyük bir dönüşüm. Sadece teknoloji ve 
parayla ilgili değil. Aynı zamanda kültürel bir 
dönüşüm...

Yöneticiye Özet     15



Sektörler 
ve Kentleşme 
 
Küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkeler yüksek 
miktarda enerji gerektiren  ve çevre sorunları 
üreten “basic materials” üretiminin önemli 
bölümünü gelişmekte olan ülkelere devrettiler. 
Bir zamanlar hedef olarak gösterilen ağır sanayi 
artık ülkemiz ihraç kalemlerinin başında 
gelmektedir. Türkiye ekonomisinin mevcut 
kompozisyonu enerji ve emek yoğun sektörlere 
dayanmaktadır. Sektörlerimizin ihracat yaptığı 
bölgeler ağırlıklı AB ve OECD ülkeleridir. 
Ancak bu pazarlarda rekabet ettiğimiz ülkeler 
ise çoğunlukla OECD dışı ülkelerdir. IEA’nın 
verilerine göre OECD dışı en büyük 20 ülke 2007 
yılında 310 milyar USD enerji sübvansiyonu 
uygulamıştır. İhraç kalemlerimizin niteliği 
düşünülürse ucuz enerji ve hammaddeye sahip 
OECD dışı ülkeler yakın vadede başta demir-çelik 
olmak üzere bazı sektörlerimizi zorlayacaklardır.  
Ülkemizin ihracatının 1/3’ü enerji ithalatına 
gitmektedir. Diğer yandan gelişmekte olan tüm 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kırsal nüfus 
hızlı bir biçimde kentlere doğru akın etmektedir. 
Bu sadece sosyal problemlere değil aynı zamanda 
çevre ve enerji sorunlarına da sebep olmaktadır. 
Enerjiyi konuşmak aynı zamanda sanayi, 
hizmet, tarım ve ulaşım sektörlerini, kentleşme 
yaklaşımlarını da masaya yatırmak anlamına 
gelmektedir. Enerjiye bağlı olarak mevcut 
sektörlerimizi ayakta tutmak, istihdam yaratmak 
ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak 3 temel 
problem alanı olarak karşımızda durmaktadır.

Enerji
Enerji sektörünün genel değer zinciri 
incelendiğinde, üç temel enerji kaynağının 
(fosil, nükleer ve yenilenebilir) on farklı dala 
ayrıldığı ve her bir dalın kendi alt sektörünü 
oluşturduğu görülmektedir. Zincirin I. halkasını 
kaynaklar, II. halkasını üretim sistemleri, 
III. halkasını iletim ve dağıtım sistemleri; 
son halkasını ise müşteriler oluşturmaktadır. 
Sektörü düzenleyen ciddi bir kamu otoritesi 
söz konusudur. Sektör bir yandan serbestleşme 
sürecine girerken diğer yandan kamu otoritesi 
fiyatlamadan yatırım süreçlerindeki prosedürlere 
kadar her alana nüfuz etmektedir.  Ülkemizde 
enerji arz güvenliği en çok konuşulan 
konulardan biri haline gelmiştir. Kaynakların 
çeşitlendirilmesi, enerji üretim kapasitelerinin 
arttırılması, ucuz, temiz, sürdürülebilir enerjinin 
sağlanması  Türkiye’nin temel ve öncelikli 
gündemi olmuştur. Yatırımcı iştahı o kadar 
yüksek seviyeye ulaşmıştır ki, yerli ve yabancı 
girişimciler enerji sektörüne girmek veya 
genişlemek için yarışmaktadırlar. Bu yatırımların 
yapılması için gereken finansman, teknoloji 
ve insan kaynağına baktığımızda ise ülkemizin 
katetmesi gereken çok yol olduğu göze 
çarpmaktadır. Tarifelere bağlı bir finansman, 
ithal teknoloji ve eksik profesyonelleşme üç 
temel sorun olarak göze çarpmaktadır. Türkiye 
yerli teknolojilere ve yerli kaynaklara yatırım 
yaparak ilerlemesi zorunluluktur...
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Enerji 
Verimliliği
Petrol ve doğal gaza bağımlılık ve fiyatlardaki artış 
gelişmiş ülkeleri tehdit ettiği gibi ülkemizin makro 
ekonomik dengelerini de tehdit etmektedir. 
Petrol fiyatlarındaki %10’luk artış küresel 
GSMH’yı % 0,5 aşağı çekmektedir. Batılı birçok 
uzmana göre demokratik ülkelerden demokratik 
olmayan ülkelere enerji yoluyla kaynak transfer 
edilmektedir. Diğer yandan elektrikli eşya, 
otomobil gibi modernleşme araçlarının gelişmekte 
olan ülkelerde artmasını zengin ülkeler bir 
sorun olarak öne sürmektedirler. Oysa dünya 
nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturan ABD 
enerjinin %25’ini tüketmektedir. Halihazırda 
gelişmiş ülkeler sera gazları salınımı yapan 
ülkelerin başında gelmektedirler. AB Enerji 
Stratejisi; sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma 
ve enerji güvenliği üzerine kurulmuştur.  
“Enerji verimliliğinin aynı zamanda enerji arz 
güvenliğinin etkin önlemlerinden biri olduğu” 
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından deklare 
edilmiş, UEA 2007 yılında 12 öncelikli tedbirin 
global düzeyde uygulanmasını önermiştir. Ayrıca 
İklim Değişikliği hedeflerinin tutturulması 
için enerji verimliliği etkin bir araç olarak tüm 
dünyada benimsenmiştir. 70’li yıllardan beri 
enerji verimliliği projeleri uygulayan AB(15) 
üyesi ülkeler 2008-2016 arasında net % 9 enerji 
tasarrufu yapacaklarını deklare etmişlerdir.  
Ülkemiz enerji verimliliği yarışına sonradan giren 
bir yarışmacıdır. Bu yarışta sadece tasarruf yoktur 
aynı zamanda yeni iş imkanları mevcuttur.

Düşük Karbon 
Ekonomisi-  
Yeşil Ekonomi
Bugün dünyada birçok ekonomist iklim 
değişikliği gündemini bir dizi problemden 
oluşan muazzam bir fırsat olarak görüyor. 
Pahalı enerji, arz güvenliği, küresel ısınma 
problemi başta ABD olmak üzere gelişmiş 
ekonomilerde yüksek seviyeli tehdit olarak 
algılandı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine, 
verimlilik odaklı anlayışların benimsenmesine 
yol açtı. Sadece ABD düşük karbon ekonomisi 
veya yeşil ekonomi olarak tarif edilebilecek bu 
yeni paradigmaya uygun araştırma geliştirme 
yapılması için federal bütçeden 2009 yılında 
5,4 milyar USD kaynak ayırmıştır. ABD 
Rekabet Konseyi 2018 yılına gelindiğinde 
ABD’de yeşil-kariyer diye nitelendirilebilecek 
2 milyondan fazla istihdam yaratılabileceğini 
ortaya koymuştur. AB’nin yaptığı bir çalışmada 
ise enerji verimliliğinin AB’de 1 milyon yeni 
iş yaratacağı öngörülmüştür. Yeşil ekonomi 
anlaşılacağı üzere tasarrufun ötesinde yeni 
bir ekonomik dalgadır. Ülkemiz dinamik iç 
pazarı ve genç nüfusuyla bu dalganın üstünde 
kalacak potansiyele sahiptir. Ancak bu dalganın 
gerektirdiği stratejilere ve çabaya sahip olamaz 
isek enerji ve iklim çağını da ıskalamış oluruz. 
Yeşil ekonomiyi ülke ekonomimiz açısından bir 
tehdit olarak değil muazzam bir fırsat olarak 
görerek işe başlayabiliriz.
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OECD tarafından yapılan 21. yüzyılın 
genel konsepti çalışması 5 eksen üzerine inşa 
edilmiştir: 
1- Dünya çapında enerji verimliliğini arttırmak, 
2- Temiz enerji kaynaklarını arttırmak, 
3- Yenilikçi çevre dostu teknolojileri geliştirmek,  
4- Sera gazları emisyonunu azaltmak,  
5- Yeni nesil enerji  teknolojileri geliştirmek. 

Bu 5 eksen küresel yönelimi özetlemektedir. 
Önümüzde tüm çıplaklığı ile duran bu gerçeklik 
uymamız gereken kuralları, standartları gün 
yüzüne çıkarttığı gibi bize önemli bir yol 
haritası da sunmaktadır.  Yapılan araştırmalar 
tüm dünyada enerji talebinin artacağını 
öngörmektedir. Her bir Çinli ailenin 1 
buzdolabı alması veya her bir Hindistanlı 
gencin bir TATA otomobile sahip olması 
ya da Afrika’daki her bir haneye elektrik 
bağlanması gibi senaryolar talep tahminlerini 
tırmandırmaktadır. Yapılan hesaplara göre 
2030’da verimlilik artışları sağlanmış olsa dahi 
enerji ihtiyacı 2 katına çıkacaktır. Mevcut enerji 
üretim ve kullanım yöntemleri değiştirilmediği 
sürece küresel iklim değişikliği tüm dünya için 
büyük bir sorun olacaktır.

 
 

IEA tarafından geliştirilmiş 450 PPM 
senaryosuna göre fosil yakıt kullanımının 
elektrik üretiminde aşağıya çekilmesi  ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması 
öngörülmektedir. Bu senaryoda  yenilenebilir 
kaynaklarda büyük üretim artışları beklenmesine 
karşılık toplam elektrik  ihtiyacının ancak belirli 
bir bölümünün yeşil-enerji ile karşılanabileceği 
varsayılmaktadır. Ancak bu çalışmada dikkat 
çekici olan nükleer enerjinin çevreci bir enerji 
olarak algılanmaya başlaması ve önümüzdeki 
dönemde büyümesi gerektiği önermesidir. 

Küresel yönelimleri anlamak!
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Elektrik ihtiyacının Fransa %76, Belçika %54, 
Güney Kore %35,  Almanya %26, ABD  
%20’sini nükleer santrallerden sağlamaktadır. 
ABD merkezli 190 Milyar kWh nükleer 
elektrik üreticisi Excelon firması elektrik 
üretim maliyetlerini kWh başına doğalgazdan 
6,78 cent,  kömürden 2.47 cent, nükleerden 
ise 1.76 cent olarak belirtmektedir. Nükleer 
Enerji Ajansı NEA’nın 2005’de yaptığı elektrik 
üretim maliyetlerinin karşılaştırımalı olarak 
incelendiği çalışmada nükleer santrallerin kWh 
başına ortalama 2.000 - 2.500 USD yatırıma 
ihtiyaç duyduğu hesap edilmiştir.  Aynı raporda 
kömürde 1.000-1.500 USD, doğalgazda 
400-800 USD, rüzgarda 1.000-1.500 USD, 
solarda 4.000-6.000 USD arasında maliyet 
analizleri yapılmıştır. Nükleer elektrik birim 
üretim maliyetinin düşük olması  avantaj olarak 
görülmektedir.  

450 PPM senaryosuna göre 2010-2030 
arasında tüm eknomileri düşük karbona geçiş 

bağlamında ciddi yükümlülükler beklemektedir. 
Büyüme hızları ve sektörleri nedeniyle Çin ve 
Hindistan’ın gelecekte yüksek karbon salınımı 
yapma ihtimalleri iklim değişim programının en 
önemli sorunlarından biridir.  Büyük olasılıkla 
karbon emisyonu taahhütlerine uymamaları 
durumunda gelişmiş ülke tüketicilerinin 
baskısıyla karşılaşacaklardır. Bu durum 
karşısında yeşil rekabet daha da artacaktır. 
Enerji ihtiyacını azaltmanın ve karbon 
emisyonunu düşürmenin en etkin yolu enerji 
verimliliğidir. 

450 PPM senaryosuna göre ulaşım, bina 
ve sanayide 2010-2030 arası 8,3 trilyon 
USD verimlilik ve yeni teknolojilere geçiş 
yatırımlarının yapılması durumunda aynı 
dönemde 8,6 trilyon tasarruf edilebilecektir. Bu 
çalışma bize göstermektedir ki; yeşil ekonomiye 
dönüş bir harcama değildir. Bu dönüşümü  
gerçekleştirecek ülkeler açısından karlı bir iş, 
çevresel sorunların ve küresel ısınma sorununun 
çözülmesi için ise bir zorunluluktur. 
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Enerji Verimliliği Yatırım ve Kazanç Senaryosu - IEA 2010

Endüstri çağına kadar atmosferde 1 milyon hava partikülünün içinde ortalama 250 CO2 partikülü vardı. Bu 
oran insan eliyle arttı ve 390PPM’e kadar ulaştı. Durdurulamaz ise küresel ısınma büyük felaketlere yol ön 
görülüyor. İşte bu amaçla küresel toplum ve devletler değişik senaryo çalışmaları yaptı. 450 PPM sürdürülebilir 
bir dünya için hedef senaryolardan biridir. Amaç emisyonu bu seviyede tutmak. 550 PPM, 650 PPM gibi 
senaryolar üzerinde de çalışılmıştır. CO2 insanların yaptığı faaliyetler ile havaya en fazla salınan sera gazıdır.  
Sera gazları ise basit ifadeyle atmosferin üstünde battaniye tesiri yapmakta ve küresel ısınmayı arttırmaktadır.

450 PPM Senaryosu nedir?
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Bu dönüşümün hızlandıracak faktörlerden biri 
olarak karbon ticareti öngörülmektedir. Kyoto 
Protokolü’ne mesafeli duran ABD ve diğer bazı 
ülkeler Kopenhag İklim Zirvesi ile birlikte sürecin 
içine daha etkin olarak katılmışlardır. Halihazırda 
AB ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere dünya 
ülkelerinin bir kısmı karbon salınım hedeflerini 
ve enerji tasarrufu hedeflerini deklare etmişlerdir. 
Diğerleri de yakın zamanda deklere etmek zorunda 
kalacaklardır. Uluslararası karbon ticaretinin 
tüm endüstriler için bir maliyet kalemi olacağı, 
işletmelerin bunu hafifletmek için verimliliğe daha 
fazla yatırım yapacağı düşünülmektedir. 

Bir diğer olgu ise petrolün tedrici olarak yerini 
elektriğe ve hidrojene terk edecek olmasıdır. 
Bu görüşün genel kabul görmesinin başlıca 
sebeplerinden biri; petrol rezervlerinin sınırlı 
olmasının yanı sıra tüketici konumdaki gelişmiş 
ülkelerin kaynak ülkelere bağımlılığının ortadan 
kaldırılmasını savunan politik görüşlerdir. 
2030’a geldiğimizde petrol türevi akaryakıt 
kullanan araçların %40 seviyelerine düşeceği 
öngörülmektedir. Başta elektrikli olmak üzere 
hibrid teknolojiler ve diğer çevreci yakıtlar 
ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonunu yarıdan 
fazla aşağı çekerken otomotiv endüstrisini baştan 
aşağı dönüştürecek ve yeni pazarlar yaratacaktır.  
2050’lere gelindiğinde ise geleneksel petrol yakıtlı 
araçların ulaşımdaki payı sıfıra yaklaşacaktır. 
Yenilikçi teknolojiler ve yeni politikaların 
şehirleri ve binaları değiştireceği düşünülmekte 
ve böylelikle daha az doğalgaz kullanılacağı 
hesap edilmektedir. Yeşil binaların enerji ihtiyacı 
%40’lara varan oranda azalacaktır.

2008 yılına kadar her yıl düzenli artarak 500 
milyar USD’yi bulan petrol ve doğalgaz sermaye 
yatırımları 2009’da küresel krizin etkisi ile birlikte  
%19 geriledi. IEA’nın, AB’nin ve ABD’nin yaptığı 
gelecek senaryolarına göre petrol ve doğalgaz fiyat 
artışlarının duracağı ve yatırımlarda yavaşlama 
olacağı tahmin edilmektedir. Petrol ve doğalgaza 
dayalı ekonomik sistemin değişeceğini ve bu 
değişimin sadece ekonomileri değil uluslararası 
ilişkileri değiştireceğini söylemek kesinlikle abartılı 
bir iddia olmayacaktır.

Özetlemek gerekirse; 2010-2030 arası yeşil 
ekonomiye geçiş dönemi, 2030-2050 yeşil 
ekonomi sisteminin yerleşeceği dönem ve 2050 
sonrası yepyeni bir dünya düzeni dönemi olacaktır. 
Düşük karbonlu bu yeni düzenin gelişmiş ülkeler 
kadar gelişmekte olan ülkelere de fırsatlar sunacağı 
düşünülmelidir. Diğer yandan; dünyanın ekolojik 
kapasitesi hesabına göre; gelişmemiş ülkelerin 
dünyaya entegre olma, modernleşme sürecini 
dünyayı kirletmeden başarmaları gerekecektir.
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Rekabetçilik

Sürdürülebilir
Gelişme

Arz Güvenliği

İç Pazar 
Interconnect (Trans European Network) 
Avrupa Elektrik ve Gaz Ağı 
Ar&Ge 
   Temiz Kömür, Karbon Tutma,  
  Alternatif Yakıtlar 
Nükleer 
Enerji Verimliliği

Avrupa Birliği  
Entegre İklim ve Enerji  
Politikası

Bütüncül 
dengeli,  
entegre, 
karşılıklı, 

güçlendirilmiş.

Yenilenebilir Enerji 
Enerji Verimliliği 
Ar&Ge 
Nükleer 
Emisyon Ticareti

Uluslararası Diyalog 
Avrupa Petrol ve Doğalgaz Stok Yönetimi 
Enerji Depolama ve Rafineri Kapasitesi 
Çeşitlendirme 
Enerji Verimliliği

Avrupa Birliği İklim ve Enerji Politikası rekabetçilik, sürdürülebilirlik ve arz güvenliği eksenlerine üzerine 
inşaa edilmiştir. 3 eksenin ortak noktası enerji verimliliğidir. Avrupa düzeyinde yapılan çalışmalarda elde 
edilen sonuçlar aşağıdaki direktifler olarak kendini göstermektedir: 

Binalarda enerji performansı direktifi (EPBD), •	
Kojenerasyon - ikincil enerji direktifi (CHP),•	
Enerji verimliliği için eko-tasarım gerekleri ve ürünleri direktifi (EuP),•	
Enerji kullanım verimliliği ve enerji hizmetleri direktifi (ESD),•	
Enerji ürünleri vergilendirme direktifi,•	
Kazanlar, buzdolaplar, klima, fırın, aydınlatma ve diğer cihazlar için etiketleme ve standartlar direktifi,•	
Energy Star ve ofis ekipmanları için etiketleme ve yönetmelikler direktifi.•	

Enerji ve verimlilik araştırmalarına AB, Japonya ve ABD büyük yatırımlar yapmakta ve standartların 
geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadırlar. Bu standartlar doğrultusunda hazırlanan direktiflerin bu 
ülkelere rekabet avantajı sağlayacağı gerçektir. Bu direktifler uygulandığında enerji tasarrufu sağlanmakla 
kalınmayacak aynı zamanda iç pazarlara canlılık gelecek ve yeni ihraç ürünleri geliştirilmiş olacaktır. 
Ar&Ge kapasitesi sınırlı, rekabetçi, yenilikçi şirketleri zayıf olan, hazırlıksız ülkeler, pazarlarını hazırlıklı 
ülke ürünlerine açmak zorunda kalacaklardır.  Gelinen noktada enerji ve iklim çağının gereklerini 
yerine getirenlerin galip çıkacağını söyleyebiliriz. İbn-i Haldun’un sözü bu bağlamda çok çarpıcıdır: 
“Mağlupların şiarı galipleri taklit etmektir”.



Amiral Colby Chester’ın hazırladığı, TBMM 
tarafından 9 Nisan 1923 tarihinde onaylanan 
demiryolu yapımı ve yeraltı kaynaklarının 
işletilmesi ile ilgili anlaşma Lozan’da başta 
Fransa olmak üzere diğer ülkelerin muhalafeti 
ile karşılaşmamış olsaydı Standart Oil şirketi 
Karadeniz kıyılarından Musul-Kerkük-
Süleymaniye ve oradan Yumurtalık’a kadar 
4.400 km demir yolu döşeyecek  ve hattın 
iki yanında 40 km alan içindeki tüm yeraltı 
kaynaklarını 99 yıllığına işletme hakkı elde 
edecekti.  Bugün benzer bir hat üzerinde 
enerjiyi  dünya pazarlarına ulaştırmak için 
Yumurtalık yeniden önem kazanıyor. Fakat 
Yumurtalık gecikti ve dünya ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi petrol-doğalgaz seçeneğinin dışında 
aramaya başlamış oldu. 1901 yılında bir 
Alman teknik ekibin hazırladığı raporda 
belirtildiği gibi Osmanlı toprakları tam bir 
petrol gölüydü. Fakat Osmanlı İmparatorluğu 
petrolün gelecek yüzyıla yön verecek güç 
olduğunu anlamaktan oldukça uzaktı. Yavaş 
yavaş geri çekilirken kafası o kadar  karışıktı 
ve kendiyle o kadar meşguldü ki “gelecek 
nedir?” sorusuna verebileceği bir cevabı yoktu. 
Aynı soru bugün de geçerlidir: “gelecek 
nedir?” Bu soruyu cevaplamak için bugün 
her zamankinden daha fazla bütüncül/
holistik bir düşünce sistemine ihtiyacımız 
vardır. Türkiye’yi enerji ve iklim çağına, 
yani geleceğe hazırlamak istiyorsak; bu 
soruyu doğru cevaplandırmamız gereklidir. 
Enerjiyi nasıl üreteğiz ve nasıl kullanacağız? 
Şehirlerimizi, binalarımızı, sektörlerimizi, 

yönetim anlayışımızı ve en önemlisi düşünce 
sistemimizi nasıl dönüştüreceğiz?  
Türkiye’nin enerji talep artışı ile ilgili 
senaryolar ve yenilenebilir enerji potansiyelini 
gösteren grafikler, büyüme hızları ve enerji 
ihtiyacını karşılaştıran yaklaşımlar, tasarruf 
imkanlarını ortaya koyan sunumlar, 
konferanslarda anlatılanlar, medyada yazılan, 
çizilen ve konuşulanlar ülkemizin enerji 
gündemine verdiği önemi ortaya koyuyor. 
Ancak bu çalışmalara dikkatli bir gözle 
bakıldığında enerji ve enerji verimliliğinin 
ülkemizin rekabetçi gücü üzerindeki etkilerinin 
yeterince anlaşılmadığı görülecektir. Rekabetçi 
gücümüzü arttırmak için rakiplerimizin kimler 
olduğunu ve nasıl bir  gelecek için çalıştıklarını 
bilmek zorundayız. Gelişmiş ülkelerin 
yaklaşımlarını bilmek kadar, gelişmekte 
olan ülkelerin bu yeni gerçeklik karşısında 
aldıkları/alabilecekleri pozisyonları da anlamak 
durumundayız. Yandaki enerji yoğunluğumuzu 
ve son 10 yıl dış ticaret dengemizi gösteren 
iki grafik tüm resmi özetlemektedir. 
Sürdürülemez bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 
Bu iki grafik Türkiye’nin rekabetçi gücünün 
verimlilik ve inovasyon üzerine kurulmadığını 
göstermektedir. Türkiye; verimliliği arttıran, 
inovasyon kapasitesini yükselten, enerji ve 
iklim odaklı bir ekonomik-kültürel dönüşüm 
programı hayata geçirmelidir. Bu dönüşüm 
programı; 2050-2100 yılllarına odaklanmış 
uzun soluklu bir çalışma olmalıdır. Bu 
çalışmada; kamu ve özel sektör işbirliğine ve 
küresel işbirliklere ihtiyaç vardır...

Türkiye!
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Türkiye - Son 10 Yıl Dış Ticaret Dengesi ve Enerji İthalatı : 2000-2009 yılları arasında 
yapılan toplam ihracat 706 Milyar USD, toplam ithalat 1.083 Milyar USD, hampetrol + 
doğalgaz + kömür ithalatı 154 Milyar USD olmuştur. (Motorin, Benzin, Fueloil hariç) 377 
Milyar USD olan dış ticaret açığının % 41’i enerji ihtiyacından kaynaklanmıştır. 10 yıllık 
trend ihracat arttıkça enerji ithalatının arttığını göstermektedir. (Kaynak TÜİK, TİM)
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Enerji Yoğunluğu: Gayri Safi Milli Hasıla başına tüketilen birincil enerji miktarı için 
tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi, OECD 
ortalamasının beşte biri civarında olmasına rağmen Türkiye’nin enerji yoğunluğu, OECD 
ortalamasının üzerindedir.  Bu durum enerji verimliliği ilkelerine dikkat edilmediğini 
göstermekle birlikte enerji yoğun sektörler ile kalkınmaya çalışmamızın sonuçlarını da 
ortaya koymaktadır. 
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Bir yandan sanayileşme ve kentleşme elektrik 
talebini artırırken diğer yandan tüketici 
kredileriyle desteklenen otomobil satışları 
petrol talebini ülkemizde arttırmaya devam 
ediyor. Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının 
%90’dan fazlasının karayolu ile yapılmaktadır. 
Giderek daha fazla il doğalgaz ile tanışmakta 
ve ısıtma doğalgaza dönüştürülmektedir. 
Büyümemize paralel enerji taleplerimiz 
artmaya devam ediyor. Birçok uzman; arz 
güvenliği sorununu ve bağımlılıkları ulusal 
güvenlik bağlamında değerlendirmektedir. 
Elbette; yerli enerji kaynaklarına sahip 
olmak son derece önemli ve ülke zenginliğini 
arttıracak bir faktördür. Ancak bugün gelişmiş 
ülkelerin büyük bir bölümü enerji ihtiyacını 
ithal etmektedir. Örneğin; Japonya enerji 
bakımından en fakir ülkelerin başında geldiği 
halde büyük bir ekonomidir. 

Japonya’da petrol %99.6, doğalgaz %96,4 
oranlarında ithal edilmektedir. Petrol 
kaynaklarına uzak olduğu halde Japonya’da 
31 tane rafineri vardır. Petro-kimya endüstrisi 
Japonya’nın tüm sanayi kollarını destekleyen 
ve ülkenin rekabetçi gücünü artıran bir 
tasarımla inşaa edilmiştir. Petrole bu kadar 
yakın olan ülkemizde sadece 4 rafineri ve 2 
petro-kimya tesisi kurulabilmiş olması ülke 
performansımızı göstermektedir. Japonya 
dünyada kurulu 438 nükleer santralin 55’ine 
sahiptir. Japonya yoğun enerji gerektiren 
demir-çelik sektöründe Türkiye’nin yaklaşık 
5 katı; 120 milyon ton mertebelerinde çelik 
üretmektedir.  İster Japonya ister Güney Kore 
veya başka bir gelişmiş ülkeyi incelediğimizde 
şu gerçeği görmekteyiz. Ulusal sanayileşme 
politikalarını destekleyen kamu-özel işbirliği ile 
yürüyen güçlü bir enerji sektörü vardır. 
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Kaynaklar Bazında Genel Enerji Talebi, 2005-2020

Türkiye Temel Göstergeler İmalat Sanayi Sektörel Performans

Kaynak: TÜİK, TCMB, DPT, IMF, TÜSİAD raporlarından derlenmiştir.
2003-2006

Nüfus ( Milyon Kişi) 71

Dünya Nüfusuna Oranı % 1,06

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar USD) 730

Gelişme Hızı % (2003-2008 ortalama) %5

Dünya Hasılası İçindeki Payı % 1,2
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar USD) 12,3
Turizm Gelirleri (Milyar USD) 22
Cari İşlemler Dengesi / GSMH % - 2008 -5,7
Bütçe Dengesi / GSMH % - 2008 -8
Küresel Rekabet Edilebilirlik Sırası - 2008 63

Elektronik  ve Haberleşme 
Araçları 1

Ana Metal Sanayi 2

Mobilya İmalatı 3

Metalik Olmayan Mineraller 4

Plastik - Kauçuk 5
Giyim Eşyası 6
Kömür ve Rafine Petrol 7
Ağaç ve Mantar 8
Tesktil 9
Motorlu Taşıtlar 10

ETKB
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Türkiye’nin enerji politikaları Türk sanayisini 
ve sektörlerini destekleyecek biçimde 
tasarlanmalıdır. Elimizdeki imkanlar şunu 
göstermektedir ki; ucuz enerjiye dayalı 
bir sanayileşme politikası güdülmesi 
mümkün değildir. Artık bir gerçek daha 
var ki; çevreyi göz ardı eden bir sanayileşme 
politikası istenilse de sürdürülemez ayrıca 
sürdürülmemelidir.  Düşük karbon 
ekonomisi enerji ihtiyacını azaltmayacak, 
enerji kaynaklarının yapısını değiştirecek 
ve seragazı emisyon seviyesini düşürecek 
yaklaşımlara sahiptir. Doğa ile savaşmadan 
gelişmenin yollarını aramak insanlığı yepyeni 
araç-gereçlerle tanıştıracaktır. Elbette; çeliğe, 
petro-kimya türevlerine, cama, seramiğe olan 
ihtiyaçlar devam edecektir. Türkiye mevcut 
endüstrilerinde seragazı emisyonlarını küresel 
standartlara çekmeye çalışırken bu  
endüstrilerin rekabetçi gücünü korumalıdır. 

 

Son yıllarda artarak devam eden yenilenebilir 
enerji yatırımları ve nükleer yatırımlar 
önem arzetmektedir. Çünkü yeşil elektriğin 
gücüne önümüzdeki dönemde çok daha 
fazla ihtiyacımız olacaktır. Kyoto sonrası 
dönemi; bizi verimli olmaya zorlayacak, 
temiz enerji yatırımlarının da artmasını 
sağlayacak bir katalizör olarak görmek en 
iyi yol olacaktır. Gelişmiş pazarlara ihracat 
yapan bir Türkiye’nin başka şansı yoktur. 
Ancak ülkemizde yeşil ekonomi konusu henüz 
kavranabilmiş bir konu değildir...

Enerji arz güvenliğini sağlamak, enerji maliyetlerini rekabet edilebilir seviyeye 

çekmek, enerji verimliliğini arttırarak makro ekonomik dengeleri sağlamlaştırmak 

ve düşük karbon ekonomisinin gereklerine göre uçtan uca yeniden yapılanmak 

Türkiye’nin önünde duran en önemli problemlerin başında geliyor.

Türkiye Sera Gazı Emisyonu

Enerji 
Sanayi Prosesleri 
Arazi Kullanımı ve Ormancılık 
Atık 
Tarım 
Toplam 

258 MilyonTon 

27 MilyonTon 

76 MilyonTon 

30 MilyonTon 

16 MilyonTon 

407 MilyonTon 
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Uygarlık kelimesinin çağrıştırdığı ilk anlam 
insanın tabiat ve iklim şartlarına uyum sağladıktan 
sonra gerçekleştirdiği zihinsel faaliyetlerin 
tümünü aklımıza getirir. Biraz daha düşünürsek 
uygarlığın pek çok tanımının yanında insanın 
çevresindeki canlı cansız tüm varlıklarla uyum 
içerisinde yaşamasını gerekli kılan şartların 
gerçekleştirilme amacının insan olabilmenin 
ortak paydası olduğunu görürüz. Çevre ve iklim 
kelimelerinin modern yaşamın en sık telaffuz 
edilen kelimeleri haline gelmesi bu ortak paydanın 
artık değiştiğini, hatta negatif bir sayı ve kesir 
haline geldiğini göstermektedir. Sanayi devrimi, 
endüstriyel faaliyetlerin ilk haliyle artık devam 
edemeyeceğini bu negatif kesre bakarak anlayan 
devletler, enerji politikalarını değiştirmek ve kendi 
ulusal eylem planlarını oluşturmak için kurum 
ve kamusal alanların verimliliğini bu yeni bin 
yılda hızlı dönüştürme programlarıyla artırmaya 
çalışmaktalar. Uluslararası iklim zirveleri ve 
yeni enerji arayışları; insan ve çevre arasındaki 
sıkı ilişkileri en iyi biçimde ortaya çıkartan ve 
çevrenin dokunulmazlığını gösteren anlaşmalardır. 
İnsanı bu noktaya getiren ve çevrenin tehditlerini 

hissederek hükümetleri uyaran bilimsel çevreler, 
sürdürülebilir bir refah düzeyinin ekonomik 
gelişmelerin ötesinde tüketim toplumunun 
alışkanlıklarının değiştirilmesi ile mümkün 
olabileceğini ısrarla ifade etmekteler.

İklim araştırma çalışmalarına ayrılan dev bütçeler 
bizi yaklaşan tehditten elbette koruyamaz. Enerji 
verimliliği ile gelinmesi hedeflenen nokta ulusal 
ekonomilerin kaynakları verimli kullanması değil, 
daha çok çevresel tehditlerin azaltılmasını ve 
kontrol edilmesini amaçlayan, böylece uluslararası 
antlaşmaların önerdiği kotaların yükümlülüklerini 
yerine getirebilmek, aynı zamanda çevrenin 
korunması ve doğal yaşamın yeni bin yılın çağdaş 
bir yaşama biçimi ve dünya görüşü olduğuna katkı 
sağlayabilmektir. Çevreyle uyum içinde olabilmek, 
yeni kentlerin sanayi sonrası alacağı planlamaların 
ağırlıklı bireysel çıkarların merkezi değil, çevreyi 
toplumsal istifade olanaklarının ve refahın kendisi 
yapabilmek amacını taşımaktadır. Bu, yeni 
bin yılda çevre hareketlerinin ortak bir bilinç 
haline gelmesinde ulusların hem ekonomilerini 
dönüştürebilecek yeni enerji olanaklarını 
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araştırmak aynı zamanda geleneksel enerjinin 
tükenen kaynaklarının yerine geçebilecek, daha 
yüksek teknolojilerin öncülüğünde gerçekleşebilecek 
yeni bir alandır.

Çevreyi ve çevreciliği küresel bir eylem haline 
getiren ne siyasi görüş ve farklılıklar ne de ekonomik 
hareketlerdir. İnsanı böylesine küresel bir eylemin 
içine iten güçler yakın tarihimizden öğrendiklerimiz 
değil, giderek ve hızla tükenen canlı türleri ve 
doğal alanların tanık olunan ve her an izlenebilen 
ve çok kısa bir dönem içinde yok edilen zengin 
çeşitlilik ve türleridir. Bu değişim ve tahribin kısa 
tarihi, yeni enerji kaynakları yaratmak pahasına 
feda etmeyi göze aldığımız doğal zenginliklerimizin 
yüksek teknolojiler olmadığı takdirde giderek 
daha çok yok edilmeye devam edileceğinin de bir 
göstergesidir. Sorunun bu çok uluslu boyutlarını 
bir kenara bıraksak dahi, ülkemizin mevcut sınırlı 
enerji kaynaklarının verimli kullanımı yüksek 
teknolojilerin öncülüğünde bir reform hareketine 
dönüşmediği takdirde çevre tahribatının önüne 
geçilemeyeceğini anlayabiliriz.

Enerji, dönüşebilen ve tekrar yenilenen ama 
tükenmeyen kaynaklarını biyokütle veya fosilleşmiş 
jeolojik oluşumların dışındaki terestrial veya yeryüzü 
dâhilindeki  (güneş, rüzgâr, dalga) kuvvetlerin 
kendisinde bulur. Dönüşebilen enerji depo edilemez; 
bununda nedeni yine onun dönüşebilme yeteneğiyle 
ilgilidir. Çünkü atık madde bırakmaz. Böylece 
gezegenimizin yaklaşık 524 milyon kilometre kare 
alanına yayılmış bulunan bu enerji salınımlarının 
doğru kullanılması halinde yeryüzünün sadece 
7 milyon kilometre karesine yayılan kentler ve 
yerleşim alanlarının bütün enerjilerini karşılaması 
mümkündür. Bu haliyle bakıldığında dahi uygarlık 
kelimesinin çağrıştırdığı anlama ilave etmemiz 
gereken diğer unsur, çevrecilik kelimesinin yanında 
akıllı kentler ve enerji rehabilitasyonu olmalıdır. 
Bunlar yapılmadığı takdirde çevreciliğin sosyal ve 
kültürel bir aktivite olmanın dışında başka bir anlam 
çağrıştırması beklenemez. İnsanın yeryüzündeki 
varlığını ve yaşamın anlamını sorgulayan bütün 
düşünce ve felsefe sistemlerinin hızla yaklaşan iklim 

değişiminin kontrol edilmediği, daha doğrusu 
kontrol edilemediği bir durumda önerebilecekleri 
hiçbir çözüm mevcut değildir. Refahın artırılmasını 
öngeren ekonomi politikalarının ise iklim gibi 
terestrial bir gücün meydana getireceği kayıpları 
hesaplamadan planlar yapmasının varabileceği 
mantıksal düzey, siyasi düşünce ve görüşleri 
çevreleyen geniş bir parantezin dışında zaten var 
olamaz.

İklim değişiminin büyüklüğü ve hızı tehdit edici 
boyutlara henüz ulaşmamıştır. Bu günkü sıcaklık 
artışı geçmiş dönemlerde de meydana geldi. Ama 
iklim değişimine karşı çıkanların bilerek ihmal 
ettikleri en önemli unsur hiç şüphesiz şudur: “İklim 
dinamikleri ve terestrial enerji arasında her zaman 
bir korelasyon ve uyum mevcut olmuştur. Bu uyum, 
iklim grafiklerinde görülen buzul çağları ve ısınma 
dönemleri arasındaki periyodik döngülerdir. Bu 
uyum son iki milyon yıldan beri hiç değişmedi. 
Bunun nedeni yeryüzünün iklim hassasiyetleri 
ve enerjisi arasındaki dönüşümlerin skaler 
büyüklüklerin dışına çıkmasını engelleyen biyosfer 
arasında kalan enerjinin korunmasıdır. Kısaca, 
dışarıdan iklim hassasiyetleri üzerinde son iki milyon 
yıldan sanayi çağına kadar gelen süre içerisinde bir 
baskı oluşmamıştır”. Günümüze gelince son elli 
yılda iklim üzerinde meydana gelen baskının son 
iki milyon yılda oluşmadığını görürüz. Konunun 
bu kadar önemli olduğunu bir kez kavradıktan 
sonra sürdürülebilir enerji politikalarının siyaset 
üstü politikalar haline gelmesinin vaktinin geldiğini 
kabul etmeliyiz. Daha sıcak yaz ayları, ani iklim 
değişimleri ve kuraklık, büyük orman yangınları, 
tropikal hastalıklar, kasırga ve seller ve bunlara 
bağlı gelişen sayısız ekonomik kayıplar. İnsan 
varlığının nasıl gerçek bir tehdit altında olduğunu 
tam olarak bilemiyoruz. Ancak gelecekte meydana 
gelebilecek hesaplanabilir kayıpların refahı üretimle 
açıklamaya çalışan eski düşüncelerin sonunun 
geldiğini açık biçimde ilan ettiğini görebildiğimiz 
an, yeni bin yılda çevrenin ekonomik değerinin 
hesaplanamayacağını, böylece ona uyum 
sağlayabilmenin ise tek başına dev bir ekonomik 
değer yaratacağını anlamış olacağız.
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Ortak Akıl Toplantıları



“Enerji verimliliği ile alakalı önemli bir başlık adı altında toplanmış bulunmaktayız. Bu değişimi 
yönetebilmek yalnızca kamunun halledebileceği ve organize edebileceği bir iş değildir. Aynı zamanda 
toplumun her safhasında her boyutunda ve her sektöründe bunun mutlaka yoğrulması gerekmektedir. 
Bu bir kültürdür. Bu kültürü kazanmamız gerekmektedir. 

Elimizdeki veriler şu anda pek iç açıcı değil ancak Türkiye, özellikle bu ülkenin idare edilmesi adına irade 
koyan hükümet; enerji verimliliği ile alakalı çalışmalar yapılması ve bunun yönetilmesi üzerine çalışmalar 
yürütülmesi gerektiğinin farkındadır.

Burada sivil inisiyatiflerin ve sivil toplum örgütlerinin bulunması son derece önemlidir. Tüketicilerin, 
üreticilerin, siyasi iradenin, hükümetlerin ve politika koyucuların beraber olduğu bir ortamda ancak 
bu tür problemler çözülebilmektedir. Toplumda bu kültürün yerleşmesi ve yetişmesi için irade koyacak 
kişiler buradadır. O yüzden doğru bir ekiple, doğru bir işe, doğru bir başlığa başlamış bulunmaktayız. 
Bunun hangi usuller ve hangi metotlarla sonuca ulaşacağı ile alakalı bugün ve yarın konuşmalar 
yapılacaktır. Bunların sonuçlarını mutlaka kamunun alıp uygulamaya koyabileceği biçimde hassasiyetle 
takip ettiğimizi bilmenizi isterim.

Taner Yıldız - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“Sabırla her attığımız adımın 

doğru olduğunu bilerek verimlilik 

yoluna devam etmemiz lazım. Her 

yıl ölçümleme yaparak geçtiğimiz 

yıldan %1 daha verimliyiz %10 daha 

verimliyiz, %40 daha verimliyiz” 

diyebileceğimiz noktaları mutlaka 

yakalayabiliyor olmamız lazım.”
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın son olarak Fransa’da yaptığı ve katıldığımız toplantıda şöyle bir 
eksiklik hissedildi: Bildiğiniz gibi 1973’te özellikle petrol krizi ile beraber kurulan Uluslararası Enerji 
Ajansı yaklaşık 28 aktif ülkeyle beraber çalışmaktadır. Ama bunların içerisinde, sonraki büyümeyi 
sağlayabilecek, büyümenin %80’ini karşılayacak olan Hindistan, Çin ve Rusya bu toplulukta yoktu. Yani 
tüketimin daha fazla olduğu bir ortamdan temsilcileri yoktu. Bu sebeple Uluslararası Enerji Forumu 
46 tane ülke ile kurulmuştur. Bizim de kurucu üye olarak bulunduğumuz toplantıya üye ülkeler; 
hükümet temsilcileri, hükümet başkanları, devlet başkanları ve enerji bakanları seviyesinde katılmışlardır. 
Çünkü bu gerçekten topluca binilen bir gemidir. Bu problem, tüketim ve üretim noktalarıyla beraber 
çözülmediği takdirde sonucu her ikisine de yaramayacaktır. Enerji sektörü böyle bir sektördür. Çünkü 
enerji kalemleri enerji verimliliğiyle beraber sürekli tüketici için yüksek, üretici için düşük fiyat konsepti 
demektir. Bu bir paradokstur. Bu durum öyle bir makul noktayı bulabilmek zorundadır ki hem üreticiler 
oradan elde ettikleri tasarrufları yeni yatırımlarda kullanabilecek ve arz güvenliği ile ilgili tehditleri 
bertaraf edebilecek, hem de tüketiciler kendileri için makul olan bir fiyat seviyesini yakalayabilecektir. 
Bilindiği üzere dünyada yapılan tüm yatırımlar, ister tarife yoluyla ister başka bir metotla olsun, 
tüketicinin cebinden finanse edilen yatırımlardır. O yüzden hem bu değişimi yönetmek hem de doğru 
teşhisler koyabilmek açısından son derece önemlidir.

Dünyadaki petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklarının enerjideki büyümeyi sağlayan yenilenebilir 
kaynaklara oranı bildiğiniz gibi %16’ları, %18’leri geçememektedir. Küresel krizden en fazla yenilenebilir 
enerji kaynakları ile alakalı artışlar etkilenmiştir. 2008’in sonu ve 2009’un tamamıyla alakalı %38’lik bir 
küçülme olmuştur. O sebeple birbirinden ayrılmaz birçok sektörün buluşmak zorunda olduğu bir enerji 
sektöründeki yönetimden bahsetmekteyiz.

Bütün üretim kaynaklarını harekete geçirmek için yaptığınız işlemler aslında enerji verimliliği ile 
ilgili yapacağınız işlemlerden daha kolay değildir. Bir araştırmacımızın güzel bir sözü vardır “ hemen 
yakın ağaçtaki yere en yakın olan seviyedeki meyveyi toplamaktır enerji verimliliği”. Bu değişimin 
topluma bir kültür olarak yerleşmesi gerekmektedir. O yüzden bu toplantıların önemi çok büyüktür.  
Yapılan çalışmalar çok önemli ve gerekli ama tek başına yeterli değildir. O yüzden bunun sivil toplum 
inisiyatifleri ile yapılmasının ve bir kültür olarak yerleşmesinin büyük bir önemi vardır.

Avrupa’da verimlilikte ileri gitmiş ülkelerde, Japonya gibi ülkeler de dâhil olmak üzere Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasında 1 birim başına harcadığınız enerji miktarı hala düşürülmeye çalışılmaktadır. Yani 1000 
dolarlık bir Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla elde edebilmek için harcadığınız primer enerji kaynaklarının miktarı 
sürekli düşürülmeye çalışılmakta. Malzeme biriminin gelişmesi ve teknolojinin gelişmesi ve birçok artı 
kalemlerle beraber bunlar daha da ilerletilmektedir. 

Türkiye’nin doğru bir karar verdiğini, hedefinin doğru bir nokta olduğunu, politikalar, stratejiler ve 
problemlerin tespiti konusunda herhangi bir sorunun olmadığını ama çalışmanın bununla bitmediğini 
hepimiz bilmekteyiz. Şunu bilmenizi özellikle isterim ki: Siyasi irade bu konuda üzerine düşen ne 
varsa yanınızda ve sonuna kadar da bunu destekleyecektir. Çünkü her bir yeni üretim kaynağının 
oluşturulması için sarf ettiğimiz bütün çabalar buradan elde edilebilecek kazanımlardan çok daha fazla 
değildir. Bunun için hepinizin gayretlerine şimdiden teşekkür ediyorum.”
Taner Yıldız - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



Erkan Gürkan / Tevem İcra Kurulu Başkanı 
“Verimlilik konusunu masaya yatırdığımızda bu işin çok bilinmeyenli bir 
denklem olduğu sonucuna vardık. Bu dünya ekonomik düzeninin bir 
moddan başka bir moda geçmesi demek. Türkiye ekonomisinin bu yeni 
gerçeklere hazırlıklı olması hayati bir mesele olarak karşımızda duruyor. 
Önümüzde kritik 10+10 yıl var. Bu yıllar yapısal düzenlemelerden, yeni bir 
girişimcilik modeline, yetkin araştırmacılara ve yarışmacı bir kültür edinmeye 
kadar çok boyutlu bir dönüşüm üzerine kafa yormamızı bizlere icbar etti. Bu 
dönüşümü yapamazsak ne olur? Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Güçlü 
bir ülke ve millet olmak bu dönüşümü gerçekleştirmemize bağlı...”
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Prof. Dr. Murat Kasımoğlu / Araştırma Ekibi Başkanı  
“Bugün enerjilerimizi ve aklımızı birleştirmeye ihtiyacımız var. Burada ve tüm 
araştırmada ortak akıl geliştirebilmemiz için metotlarımızın olması lazım. 

Gelecek Referanslılık: Geleceği nasıl görüyoruz ve görmek istiyoruz, ülke 
olarak, şirketler olarak ve insanlar olarak nerede olmak istiyoruz. 
Holistik/Bütüncül Yaklaşım: Ele aldığımız konuyu tüm boyutlarıyla masaya 
yatırmalı ve göz ardı edilen tüm değişkenleri denklemin içine koymalıyız. 
Paydaş Beklentileri: Enerji sanayiciden, hane halkına herkesi ilgilendiren 
geniş bir etki alanına sahiptir. Tüm paydaşların beklentilerini dikkate almalıyız. 
Rekabetçi Üstünlük: Ülkemizin rekabetçi üstünlüğüne katkı sağlayacak bir 
yaklaşım benimsemeli ve küresel rekabeti dikkate almalıyız. 
Bilimsel/Uygulanabilir: Yapılan tüm çalışmalar bilimsel tabana oturmalı ve 
uygulama safhası düşünülerek tasarlanmalıdır.”

Ömer Turhan / Proje Lideri 
“Son dönemde enerji konusunda bir çok çalışma yapıldı, rapor hazırlandı. 
Çalıştaylar düzenlendi, konferanslar tertip edildi. Öneriler yapıldı. Fakat bu 
önerilerin nasıl gerçekleşeceği konusu çoğunlukla açıkta kaldı. Türkiye Enerji 
Verimliliği Meclisi; bu önemli çabaları derleyen, toplayan kapsamlı ve uzun 
soluklu bir uygulama projesi geliştirilmesinin yararlı olacağı kanısına vardı... 
Türkiye enerji ve iklim çağına uygun, verimlilik odaklı bir düşünce sistemine 
sahip olmalı. Adım adım gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi gereken 
eylemlerin planlanmasına ve koordinasyonuna ihtiyaç var. Bu proje ancak 
kamu, özel sektör ve STK’ların işbirliği ile gerçekleştirilebilir. TEVEM bu 
işbirliği ve koordinasyonu tesis etmeye çalışıyor...”
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Prof. Dr. Volkan Ediger / İzmir Ekonomi Üniversitesi  
“Şimdi efendim dünyaya global olarak baktığımız zaman ilk başta odunla enerji 

tüketimi başlamış daha sonra odundan kömüre kömürden de petrole enteresan 

bir süreç yaşanmış. Şu anda içinde bulunduğumuz çağı doğal gaz çağı olarak 

nitelemek mümkün. Bu nitelemeyi yapaken dünyadaki bütün enerji basketi-

enerji miksi dediğimiz enerji karışımı alırız ve içindeki hakim olan enerjinin 

türünün yüzdesini alırız. Bildiğiniz gibi petrolün %’si giderek düşmekte doğal 

gazın %’si artmakta. Burada çok kritik olan nokta : bizim hubbert eğrisi 

dediğimiz zaman içinde üretim miktarlarına göre çizdiğimiz bir eğri. Bu eğri 

dünyada sıfırda bir yerden başlıyor sonra başka bir noktada zirve yaptıktan sonra 

tekrar aşağı doğru düşmeye başlıyor. Kömürün bu Hubbert eğrisini çizersek 

1913 yılında dünya kömür üretiminin maksimum düzeye eriştiğini 1913 

yılından sonrada aşağı doğru inmekte olduğunu görüyoruz. Sonra kömürün 

yerini petrol ikame ediyor ve oranı giderek artmaya başlıyor. Bir çok uzman 

2010-20 arasında petrolün zirve yapacağı konusunda hemfikir. Buna “Peak 

Oil- Petrol Zirvesi” teorisi de deniyor. Bu zirveyi yaptıktan sonra petrol üretimi 

yavaş yavaş azalacak. Yerini doğalgaz alacak. Bu zirve çok önemli. Çünkü geçiş 

dönemleri dünyada öyle kolay kolay aşılan dönemler değil. 1913 yılından 1945 

yılına kadar olanları bir hatırlarsak 2 büyük dünya savaşı ile karşı karşıya kalındı. 

Milyonlarca insan öldü. Kömür sistemli Büyük Britanya İmparatorluğu’nun 

egemenliğindeki sistemin, ABD egemenliğindeki petrol hakimiyetli bir sisteme 

dönüşmesi asla kolay olmamıştır. Bunu şunun için anlatıyorum:  dünya şu 

anda bir geçiş döneminin sonu içinde. Petrol ekonomisinin bitmekte olduğu 

yerine doğalgaz ekonomisinin geçmekte olduğu bir süreç. Bu süreçte tabii 

kolay olmayacak. Gerçi bunun kömürden petrole geçiş dönemindeki gibi zor 

olmayacağını biliyoruz. Çünkü petrol ve doğalgaz birbiriyle asosiye iki doğal 

kaynaktır. Bunlar aynı yöntemlerle aranır, aynı yöntemlerle işletilir ve birbirine 

çok benzerler.  Uzmanlar bundan daha sonraki dönemin düşük karbon-sıfır 

emisyon, hidrojen ağırlıklı bir dönem olacağına hemfikirler.  Birçok uzman 

doğal gazı geçiş dönemi yakıtı olarak görmekte dönemimi sıfır emisyonlu bir 

çağa ara geçiş dönemi olarak nitelendirmekte. Buna “ düşük karbon ekonomisi 

devrimi” diyorlar. Yani içinde bulunduğumuz konjonktür dünya olarak çok 

büyük bir ekonomik devrimin yaşandığı dönem. Bu dönemin ekonomik 

temellerin dayandığı sistemin değişeceği bir dönem olacağı  şüphesiz. Örneğin 

size birtane ipucunu vereyim. ABD ‘de ilk defa bir profesör hemde yenilenebilir 

enerji konusunda bir profesör enerji bakanı yapıldı. ABD’nin yine milyarlarca 

dolar hidrojen ve yenilenebilir alternatif yakıtlara, AR-GE çalışmalarına para 

ve zaman harcadığını yine aynı kapsamda düşünebilirsiniz. Türkiye’ninde bu 

devrime hazırlıklı olmasında büyük yarar var. Türkiye bunu idrak etmeli bence. 
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Dünyada neler olup bittiğini bilmeli ve kendisini çok iyi konumlandırarak stratejilerini çizmeli. Örneğin 

biz kömür çağını yaklaşık 130 yıl kaçırdık. Dünyadaki ilk kömür üretimi 1776’da  James Watt‘ın buharlı 

makinasını icat ettikten sonra hızlanan endüstri devriminde yapılmasına rağmen Osmanlı’daki ilk kömür 

üretimi 1848 yılında Zonguldak’ta gerçekleşmiştir. Bu kadar yıl bir cihan imparatorluğu birçok ülkeden çok 

daha büyük avantajlara sahip olmasına rağmen kömür üretimini bir asır gecikmeyle gerçekleşti. İlk petrol 

kuyusu1859 yılında ABD’nin Pennsylvania eyaletinde açılmıştır. Türkiye’de ilk petrol ise 1948’de Raman’da 

keşfedilmiştir. Yani gördünüz gibi yine bir asırlık bir kayıp söz konusudur. Bunu şunun için özellikle 

vurgulamak isterim. Bu işi asla basit bir enerji oyunu, basit bir petrol kömür cevheri gibi algılamamak 

bunun dünyadaki çok ciddi bir rövolüsyon olduğunu algılamak ve Türkiye’nin bu yeni dönem için bazı 

avantajları olduğunuda bilerek davranmak ve inşallah en büyük dileğimiz hepimizinde katkısıyla bu seferki 

çağı kaçırmamak başından yakalamak. Bunun için devlete çok büyük görev düşüyor, bu işin alt yapısını 

hazırlamak, kanunlarını kurallarını ortaya koymak, yatırım iklimini iyileştirmek, özel sektörün yapamayacağı 

alt yapıyı; jeolejik haritalar, yol, enterconnecte sistemlerini hazırlamak. Özel sektörün de klasik mantığından 

sıyrılıp eski paradigmalarını kırıp, yeni çağın önemini kavrayarak kendilerini yeniden pozisyonlandırmak ve 

daha atılımcı birazda risk almaya yönelik çalışma yapmasında yarar var. Yeni çağ yenilenebilir çevre dostu bir 

çağ olacak ise, Türkiye AB sürecinde coğrafi konumu itibari ile yenilenebilir kaynaklarda öncü konumuna 

geçebilir. Tabii özel sektörün yenilenebilir teknolojilere hakim olması şartı ile. Türkiyede verimlilik neden 

önemli? Türkiyenin birincil enerji artış hızı ortalama %5’civarındadır. Türkiye’ni GSMH artış hızı da %5’dir. 

Kalkınmakta olan ülkelerde GSMH artış hızı ile enerji tüketim hızı aynıdır. Kalkınmış ülkeler gibi bizim de 

GSMH artış hızımızın enerji artış hızından daha fazla olması beklenir. Bunu sağlayacak olan ciddi bir yapısal 

değişikliklerdir ve verimliliktir. 1950 yılından sonra Türkiye’de  %5 oranında enerji tüketimi artarken yerli 

kaynaklarda üretimimiz %2.7 civarında arttı. Aradaki açık giderek büyüdü Yerli kaynak üretimi 1998 yılında 

zirve yaptıktan sonra aşağı düştü, sonra 74milyon ton petrol eşdeğeri ithalatla yaklaşıkı 40-50 milyar dolar 

enerji ithal eden bir ülke olduk. Bu açığı kapamanın 2 yolu var. Üretimi arttır, tüketimi düşür. TPAO’nun, 

TKİ’nin yatırımları var. Diğer yol enerji verimliliği. 1.000 dolara GSMH için harcadığımız enerjiyi yani 

enerji yoğunluğumuzu düşürmemiz şart. Enerji verimliliği ile enerji tasarrufunu karıştırmayalım. Sadece 

tüketimdeki verimlilik değil, enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, rafinajı upstream, midstream ve downstream 

olarak böldüğümüz sektörlerin tamamında ve tüm ekonomide, devlet iradesinin bürokrasisinin özel sektörün 

işleyişinin tepeden tırnağa revize edilerek, dediğim gibi eski paradigmaları bir tarafa atarak yeni sistemlerle 

enerji verimliliğini maksimuma çıkarmak lazım. 

Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı 
ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.  Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, 
hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri 
teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel 
süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

Enerji Verimliliği Nedir?
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Enerji sektöründe öncelikler

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Öncelikler Algı Araştırması

Güvenilirlilik ve kesintisizlik 

Yerli kaynak kullanımının arttırılması 

Çevresel ve dışsal maliyetler 

Yatırımcı için kazançlı-tüketici için ödenebilir bir fiyatlama  

Yatırım ortamında iyileşme ve düzenlemeler 

İnsan kaynağı ve yönetim kalitesi 

Teknolojik yeterlilik ve inovasyon

97

94

78

48

39

42
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Üretim ve Verimlilik

Türkiye birincil enerji kaynaklarının %64’ünü ithal ediyor. Petrolün %91’ini, doğalgazın %97’sini, 
kömürün ise %20’si ithal. Bu durum Türkiye için büyük bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyeti aşağı 
çekmek; enerji yoğunluğunu düşürmenin yanı sıra enerji sektörünün verimli çalışmasına bağlı. Bir 
enerji yatırımının projelendirilmesinden üretime geçene kadar tüm yatırım evrelerinde, üretime 
başladıktan sonra bakım faaliyetlerinden iş süreçlerinin yönetimine kadar tüm işletme süreçlerinde 
verimlilik odaklı çalışılmalıdır. Bugün enerji sektöründe verimlilik kamu ve özel sektörün birarada 
çalışmasıyla mümkündür. Türkiye ortalama % 5 büyüyor ve buna paralel olarak % 5 enerji ihtiyacı 
artıyor. Bu ihtiyacı yerli kaynaklar ve verimli teknolojilerle karşılamak öncelikli işimiz olmalıdır. Yapılan 
hesaplara göre yıllık ekonomik potansiyelimiz hidrolik 127.381 GWh, rüzgar 53.000 MWh kurulu güç, 
jeotermal ise 31.500 MWh oduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan kömür potansiyelinin harekete 
geçirilmesi özellikle çevresel açıdan verimli termik teknolojileri ile mümkün olacaktır. Enerji sektörünün 
ulusal stratejik hedefi 432 Milyar kWh olarak tahmin edilen yerli kaynaklara dayalı bir sektör kurmak 
olmalıdır. Bu potansiyeli harekete geçirmek ve diğer sektörlerle çapraz ilişkiler geliştirerek yerli kaynakları 
daha etkin kullanmak birincil hedefimiz olmalıdır. 

Enerji üretiminde verimliliği; güvenilirlilik ve kesintisizlik, birincil enerji 

kaynaklarında yerli oranının arttırılması, üretimdeki birincil kaynak kayıplarının 

en az olduğu, yatırımcı için kazançlı -tüketici için ödenebilir bir fiyat yapısı, 

çevresel ve dışsal maliyetlerin minimize edilmesi, sektör çalışanlarının iş ve gelir 

tatminine ulaşması ve teknolojik yeterliliği ve yüksek inovasyon kapasitesi ve 

sektörün yönetim kalitesinde iyileşme olarak algılamalıyız.
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Enerji Üretim Sektörü Değer Zinciri

Enerji üretiminin genel değer zinciri incelendiğinde, üç temel enerji kaynağının (fosil, nükleer ve 
yenilenebilir) on farklı dala ayrıldığı ve her bir dalın kendi alt sektörünü oluşturduğu görülmektedir. 
Zincirin I. ve II. halkasını kaynaklar, III. halkasını işletim sistemleri; son halkasını ise çıktılar (ürünler) 
oluşturmaktadır. Son halka; petrokimya ürünleri, elektrik enerjisi, ısınma ve taşıma fonksiyonları şeklinde 
tezahür etmektedir. Fosil yakıtlardan kömür ve doğalgaz, doğrudan ısınma aracı olarak kullanılmakla 
birlikte termik santraller vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Petrolden ise, petrokimya 
tesisi ve rafineriler vasıtası ile sanayi ve taşımada istifade edilmektedir. Nükleer kaynaklar ancak santraller 
yolu ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir Yenilenebilir enerji kaynaklarından ise elektrik enerjisi 
üretilmekle birlikte biyokütle ve jeotermalden ısınma amaçlı yararlanılmaktadır.

Uranyum &Toryum

Termik Santral

Petrokimya 
Ürünleri

Elektrik Sanayi
Isınm

a

Taşıma

Petrol Termik Santrali

Hidroelektrik Santrali

Biyokütle Termik Santrali

Nükleer Santral

Tarımsal Rafineri

Fosil 
Kaynaklar

Nükleer

Biyokütle

Petrol

Doğalgaz

Kömür

Petrokimya

Deniz Santrali

Jeotermal Termik Santrali

Kömür Termik Santrali

Güneş Paneli & Güneş Pilleri

Rüzgar Santralleri

Enerji 
Kaynakları

Yenilenebilir 
Enerji 

Kaynakları

Petrol Rafinerisi

Hidrolik
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Güneş
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Enerji Güvenliği
Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı Rusya’dır. 
Rusya ile 2009 rakamlarıyla ithalat 19,7 
milyar dolar ihracat ve 6,4 milyar dolardır. 
İthalat kalemlerimizin başında ise doğalgaz ve 
petrol gelmektedir. BTC ve Nabucco projeleri 
kaynakları çeşitlemeyi hedeflemektedir. 
Bu projeler; sadece Türkiye için değil AB 
için de önem taşımaktadır. Ağırlıklı olarak 
enerji bağımlılığın dış politika seçeneklerini 
daraltacağını kabul edilmekte ve enerji arz 
güvenliği ulusal güvenlikle ilişkilendirilmektedir. 
Bu kanı doğrudur ancak sadece Türkiye’ye has 
bir problem değildir. Burada can alıcı bir soru 
vardır; elektrik ve ısıtma için yerli kaynakları 
en hızlı biçimde nasıl devreye alabilir ve bu 
bağımlılığı hafifletebiliriz? Ülkemizde enerji arz 
güvenliğinin sağlanması için, enerji kaynakları 
hakkında mevcut kapasiteler daha da ayrıntılı 
incelenmeli ve geri dönüşü en iyi olan projelere 
yatırım yapılmalıdır. Bu yeni yatırımlarla enerji 
güvenliğini sağlamaya çalışırken teknoloji 
bağımlılığına neden olunmamalıdır. Yabancı 
sermaye girişi teşvik edilmeli ancak kaynak 
transferine neden olmayan bir kurgu ile 
yatırımcılar oyuna dahil edilmelidir. 

Yerli Kaynaklar
432 milyar kWh/yıl elektrik üretim kapasitesi 
tahmin edilen yerli kaynaklarımızla yaklaşık 
80 milyar kWh elektrik üretiyoruz. Rüzgar, 
hidrolik, jeotermal, atık, biyokütle ve kömür-
linyit. Bu kaynakların tamamında gideceğimiz 
çok mesafe var. Önümüzdeki 20 yıl ve sonraki 
20 yılda elektriğin ve hidrojenin ulaşım 
dahil tüm alanlarda daha fazla kullanacağı 
öngörülmektedir. Dolayısıyla yerli kaynağı 
sadece yenilenebilir kaynaklar ve kömür olarak 
artık göremeyiz. Geleceğin kaynaklarını,  
teknolojilerini de yerli kaynaklar olarak kabul 
etmeli ve finans ve insan kaynaklarını da hesaba 
katmalıyız. Son yıllarda arama faaliyetlerinde 
önemli atılımlar yapıldı. Ama dikkat edilmeli ki; 
fosil kaynaklara yapılan arama yatırım tutarları 
kadar geleceğin kaynaklarının geliştirilmesine de 
kaynak ayrılmalı. Ancak bu anlayışla geleceğin 
yarışına katılabiliriz. Üstelik gelecekte enerji 
üretiminin arttırılması kadar verimlilik ve 
çevreye de odaklanmak durumdayız...
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%64 İthal / %36 Yerli Kaynak

Doğalgaz %32 
(%97’si İthal)

Hidrolik %9Petrol %31 
(%93’ü İthal)

Kömür %20 
(%20’si İthal)

Diğer %8

Türkiye Birincil Enerji Kaynakları

%49 Kamu/ %51 Özel

Türkiye Elektrik Üretimi

Doğalgaz %48,4

İthal Kömür 
%6,3

Sıvı Yakıt %5,2 

Yerli Kömür 
%22,7

Hidrolik %16,7

RES ve 
Diğer 
% 0,7



Yatırım Ortamı ve Girişimcilik 
Dünya Bankasının, 183 ülkenin iş ve yatırım 
ortamının uygunluğu açısından kıyaslandığı 
‘’İş ve Yatırım Ortamı” raporunda Türkiye son 
10 yılda ortalama olarak 60-70. sıralar arasında 
yer almaktadır. Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu başta bürokratik ve idari 
engellerin kaldırılması, kamu-özel işbirliğinin 
ve girişimciliğin geliştirilmesi gibi bir çok 
başlıkta  tavsiye kararları  almıştır. Raporda: 
“Maliyet Bazlı Otomatik Fiyatlama, Kaynakların 
Çeşitlendirilmesi, Deregülasyon ve Özelleştirme 
Sürecinin Devamını da İçerecek Şekilde Enerji 
Sektörü Reformlarına Hız Kazandırılması” 
önerilmektedir. Enerji sektörü tüm dünyada 
kamu ve özel sektör işbirliğinin yoğun olduğu 
sektörlerin başında gelmektedir. Sektördeki 
serbestleşme olgusunun; hem kamu kesimi 
hem de özel sektör tarafından içselleştirilmesi 
zaman alacaktır. Mevcut düzenlemelerin 
aksayan yönlerinin giderilmesi, yatırımların 
kuvveden fiile dönüşme hızının arttırılması, 
yabancı yatırımcıların ve girişimcilerin doğru 
yönlendirilmesi gibi yatırım ortamınının 
iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu kesindir. İyileşme 
ve girişimci kalitesinin yükselmesi sektöre 
verimlilik getirecek ve rekabetçi bir sektör 
oluşumuna katkı sağlayacaktır.  

Finansman
Türkiye sermaye açığı olan bir ülkedir. 
Değişik derecelendirme kuruluşlarına göre 
Türkiye’nin kredi notu son yıllarda BB seviyesine 
yükseltilmiş olmasına rağmen halen düşüktür. 
Diğer yandan derügülasyon sürecindeki enerji 
sektörüne devletin bakışı ve yaptığı/yapacağı 
düzenlemeler kredi kurumlarının kararlarının 
etkilemektedir. Her-yıl ortalama 4-5 milyar 
USD yatırım gerektiren enerji sektörüne 
ucuz ve uzun vadeli finansman sağlanmalıdır. 
Dünya Bankası’nın temiz enerji fonları, Avrupa 
Yatırım Bankası kaynakları önemli olmakla 
birlikte yeterli değildir. Sektöre kaynak girişi; 
krediler, yabancı yatırım fonları ve halka arzlarla 
sağlanabileceği gibi kamu, özel sektör hatta 
vatandaşların dahil olacabileceği sermayeyi ve 
karı tabana yayabilecek özerk yapıda Enerji 
Yatırım Fonları kurulabilir. Bir yandan sektöre 
yabancı sermaye çekmeye çalışırken diğer yandan 
geniş katılımlı fonlar verimli bir sermaye yapısı 
oluşturabilir.

38      TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

2004 2005 2006 2007 2008

Kurulu Güç (MW) 36.824,0 38.843,5 40.564,8 40.835,7 41.817,2

Artış (%) 3,5 5,5 4,4 0,7 2,4

Brüt Üretim Toplam 
(GWh) 150.698,3 161.956,2 176.299,8 191.558,1 198.418,0

Artış (%) 7,2 7,5 8,9 8,7 3,6
MW Kurulu Güç 

Başına Üretim GWh 4,09 4,17 4,34 4,69 4,74

Türkiye Kurulu Güç Artışı ve Elektrik Üretimi Artışı
Kurulu güç MW 
başına enerji üreti-
minde yılda %10 
civarında bir iyileşme 
söz konusudur. Ancak 
kurulu gücün üretime 
dönüşme oranı 
bakımımında Türkiye 
OECD ortalamasının 
altındadır. 

NEA - 2005 Enerji Yatırımları Karşılaştırması

MWh başına elektrik santrali yatırım Tutarı  
Nükleer   2 - 2.500.000 USD 
Kömür   1 - 1.500.000 USD  
Doğalgaz      400-800.000 USD 
Rüzgar    1 - 1.500.000 USD 
Solar   4 - 6.000.000 USD.

ETKB, TÜİK



 

Fiyatlama
Ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarını 
küresel piyasa oluşturmaktadır. Enerji sektörü 
oyuncuları bu değişkenliğe göre sürekli pozisyon 
almak durumdadırlar. Küresel fiyatlarla iç piyasa 
fiyatlarının değişimi arasında faz farkları 
bazı periyodlarda karı arttırırken bazende 
işletmeleri zorlamaktadır. Sürekli değişken 
fiyatların enerji girdi maliyeti önem arzeden 
sektörlerde kırılganlığa yol açtığı gibi enerji 
üreticilerini de zorlamaktadır. Elektrik fiyatları 
kamu alım garantileri baz fiyatları üzerine, 
doğalgaz ve petrol ise dolaylı vergiler üzerine 
kurulmuştur. Fiyatların herkes için adil olduğu 
bir dengenin piyasalara verimlilik getireceği 
şüphesizdir. Gerçekçi yatırım tutarları, uygun 
kredi maliyetleri, verimli çalışan ve iyi yönetilen 
enerji santralleri fiyatları aşağıya çekecektir. 
Enerji yatırımcısının kazanacağı, tüketicinin 
ödeyebileceği ve devletin vergi toplayabileceği bir 
fiyat dengesi üzerine yeniden kafa yorulmalıdır. 
 
Regülasyon/Deregülasyon
Enerji sektörü liberalizasyon sürecinden geçerken 
en fazla düzenleme yapılan sektörlerin başında 
gelmektedir. Üretim lisanslarının verilme 
biçiminden, çevresel standartlara kadar daha 
yapılacak birçok düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
kabul ediliyor. Deregülasyon sürecinde kamu-
özel sektör işbirliğinin ileriki safhalarda yanlış 
yapmamak için etkin bir biçimde sürdürülmesi 

bir zorunluluktur. Serbest piyasayı ulusal 
ekonomiyi güçlendirecek ve rekabetçilik gücünü 
arttıracak bir yapı üzerinde oluşturnalıyız. Bugün 
birçok uzman doğalgaza dayalı elektrik üretimini 
destekleyen geçmiş politikaları eleştirmektedir. 
Bugün yapılacak düzenlemelerin gelecekte 
eleştirilmemesi için dikkat edilmelidir. Bir diğer 
olgu serbestleşme sürecinde sürekli gelişmiş 
ekonomilerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. 
Oysa Türkiye’nin bir çok sektörünün rekabetçi 
gücünü dünya seviyelerine çekmek uzun soluklu 
bir çalışmadır. Enerji sektöründe yapılan 
düzenlemelerin sadece sektörü değil tüm 
Türkiye’yi etkilediğini unutmamalıyız... 
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Yakıt Türü Kapasite Proje
Hidrolik 26,958 690
Rüzgar 3,266 89
Jeotermal 163 7
Çöp Gazı 36 5
Biyogaz 9 4
Biyokütle 17 2

Toplam Yenilenebilir 30.449 797

Termik (Doğalgaz, Kömür vd.) 21,541 115
Nükleer 4,800 1

Lisans verilen projeler üretime 
başladığında elektrik üretiminde yerli 
kaynak oranı %50’nin üstüne çıkacak. 
Yenilenebilir enerji üretiminde HES 
dışında almamız gerek çok mesafe var.

EPDK - 24/05/2010

IEA KEY WORLD ENERGY STATISTICS 2007

Elektrik Fiyatları $  Sanayi Mesken 

Çin   0,067 0,085 
Fransa   0,059 0,169 
Avusturya   0,154 0,257 
Güney Kore  0,060 0,088 
İspanya   0,125 0,218 
ABD   0,070 0,113 
Türkiye   0,138 0,164

IEA KEY WORLD ENERGY STATISTICS 2007

Yakıt Fiyatları $             Doğalgaz   Motorin 

Çin   538.45 0,576 
Fransa   920.40 1.049 
Avusturya   1024.28 0.826 
Güney Kore  633.96 - 
İspanya   1026.80 0.960 
ABD   525.28 0.580 
Türkiye   659.24 1.486

107 kcal  
GCV(e) lt
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Petrol Sayı Kapasite/Ton
Rafineri 4 28,100,000
Petro-Kimya Tesisi 2 1,903,000
Petrol İşleme 46 -

Türkiye’nin rafineri kapasitesi yaklaşık olarak 
Almanya’nın 1/4’ü, İngiltere’nin 1/3’ü, Japonya’nın 
1/8’i, Hindistan’ın 1/5’i, Endonezya’nın 1/2’si,
bir şehir devlet olan Singapur’un 1/2’si kadardır. 
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Çevre ve Dışsal Maliyetler
Dünyadaki CO2 emisyonunun %76’sı enerji 
sektöründen kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 407 
milyon ton toplam emisyonun 258 milyon tonunu 
enerji sektörü atmosfere salmaktadır. Fosil yakıtlara 
dayalı 64 elektrik üretim santrali faaliyettedir  
ve 51 santralin inşaa ve izin süreçleri devam 
etmektedir. Önceliki olarak eski santrallerin 
Kyoto sonrasına hazırlanması için çalışmalara 
başlanmalıdır. Bu santrallerin çevre verimliliğini 
arttırmak için mühendislik çalışmaları kadar 
idari düzenlemeler yapılmalıdır. Dışsal 
maliyetlerin başında eko-sisteme yüklenen 
maliyetler gelmektedir. Karın hissedarlara çevresel 
maliyetlerin ise topluma ödetildiği projeler 
giderek daha fazla eleştiri konusu yapılmaktadır. 
Hatta yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılan 
hidroelektrik santrallerinin çevreciler tarafından 
engellenmeye çalışılması manidardır. Artık 
yenilenebilir enerji santralleri de çevreci olmak 
zorundadır. 

Teknoloji 
Türkiye enerji proejeleri müteahhitliğinde 
önemli aşamalar kaydetmiş olsada çekirdek 
teknolojiler geliştirme konusunda henüz işin 
başındadır. Bugün enerji teknolojilerini artık 
çevre teknolojilerinden bağımsız düşünmemek 
gereklidir. Çekirdek teknolojilerin yanı sıra 
tamamlayıcı teknolojilerinde geliştirilmesi 

gerekmektedir. Örneğin konvansiyonel enerji 
santralleri karbon tutma teknolojilerini 
bünyelerine adapte etmek durumundadır. Farklı 
teknolojiler eski-yeni tüm santrallerde verimliliğe 
odaklanmıştır. Enerji üretim sistemlerinde 
eklemlenecek yeni alanlar, boşluklar aranmalı 
ve bu alanlarda Türkiye bir yandan kendi 
kaynaklarıyla ar-ge yapmaya çalışmalı diğer yandan 
küresel çaptaki firma ve araştırma kurumlarıylalarla 
işbirlikleri geliştirmeli, yenilikçi projelere ortak 
olmalıdır. Diğer bir yol ise; küresel firmaların 
bazı birimlerini Türkiye’ye çekmek veya Türk 
firmalarıyla ortak yapmak olmalıdır. 4-5 milyar 
USD’ye varan enerji iç yatırım ortamında Türk 
firmaları da varlık göstermelidir.  
 
Enerji Üretiminde İnsan Kaynağı
Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyulan kaynağın 
beşeri sermaye olduğu kabul edilmektedir. 
Önümüzdeki 10 yılda 2 katına çıkacak enerji 
üretimini destekleyecek bir insan kaynağı 
geliştirmek sektör için zorunluluktur.  Özelleştirme 
sürecindeki enerji KİT’lerinde 1990’lardan bu 
yana çalışan sayısı 15.000’inin üzerinde azalmıştır. 
Mesleki liselerden başlayan ve lisans üstüne kadar 
uzanan geniş bir spektrumda eğitim kurumları 
ve sektör işbirliği yaparak  yönetim ve teknik 
kadrolar yetiştirmelidir. Sektör; sadece mühendis 
değil, yönetici kadrolar, teknik elemanlar gibi bir 
çok pozisyonda işgücü geliştirmesi iyi yönetim 
yapabilmek için şarttır. 

EPDK, Tüpraş, Petkim, IEA
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Türkiye’nin tekno-ekonomik rüzgar (7m/s’den 
büyük) elektrik üretimi potansiyelinin 85.000 
MW kurulu güç ve 225 Milyar kWh yıl üretim 
kapasitesi olduğu öngörülmektedir. Ülkemizin 
diğer bir özelliği jeotermal gibi çok avantajlı 
temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağına sahip 
olmasıdır. Jeotermal enerji kaynağı potansiyeli 
olarak ülkemiz, Avrupa’da birinci ve dünyada 
üçüncü sıradadır. Güneş enerjisi potansiyeli 
bakımından Türkiye oldukça iyi durumdadır. 

2700 saat/yıl ortalama güneşlenme saati vardır. 
Bazı bölgelerimizde bu oran daha yüksektir. 
Hidrolik kaynaklara baktığımızda ise Türkiye; 
Norveç’ten sonra Avrupa’nın en büyük hidrolik 
enerji kapasitesine sahiptir. Karbon emisyonunu 
azaltmak ve yerli-yenilenebilir kaynaklara doğru 
rotayı kırmış olamamız gecikmiş ama gerekli bir 
hamle olmuştur. Bir yandan sektörün önünün 
açılması, diğer yandan adil bir fiyatlama yapılarak 
yasal düzenlemelerin tamamlanması şarttır.

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. Güneşten 
gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar, 
yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar. Atmosferin, ışığı geçirme ve 
ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece 
nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma 
etkisine “Sera etkisi” denir. Dünya’daki sera etkisine neden olan gazlar %36-70 Su buharı, %9-26 Karbon 
dioksit, %4-9 Metan ve %3-7 ile Ozon’dur. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşurken, bir kısmı da 
insanlar tarafından üretilir. Doğal yollarla oluşan sera gazları su buharı, karbondioksit, metan, nitroz oksit ve 
ozon içerir. İnsan aktiviteleri sonucunda da bu gaz seviyelerine eklemeler olur ve bunun sonucunda da sera 
etkisi görülür.

Sera Etkisi ve Sera Gazları Nedir?
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Hidrolik

Güneş

Rüzgar

Jeotermal
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Türkiye kömür ülkesi. Bu kömürü ekonomik güce dönüştürmemiz için 3 kritik 
teknoloji var. Gazlaştırma, sıvılaştırma ve karbon tutma. Bu teknolojilere mutlaka 
ve mutlaka sahip olmalıyız. 
Dr. Hakkı Eraslan / Boğaziçi Üniversitesi

“Kurulu güç ile üretim miktarı aynı şey değildir. Kurulu gücünüzün altında üretim 
yapabilirsiniz. Yenilenebilir enerji üretim hesapları yaparken 10-15 yıllık iklim 
senaryolarını da dikkate almak durumundayız. Baz yükünü destekleyecek büyük 
tesislere ihtiyacımız olacağı unutulmamalı...” 
Sinan Soydan / Enka

“Türkiye’de her zaman bir sermaye açığı olmuştur. Önümüzdeki döneme 
bakıldığında 80-90 bin megavatlara çıkabilecek büyük bir yatırım ihtiyacı varsa 
mutlaka buna küresel sermayenin hem kredi hem de öz kaynak olarak girmesi 
gerekiyor. Bu sermayeyi Türkiye’nin enerji piyasasına entegre edemezsek bu 
dönüşümü bizim finanse etmemiz mümkün gözükmüyor” 
Maruf Dindar / Daruma Finance 
 
“Artan enerji maliyetleri; yoğun enerji gerektiren endüstrilerin enerji sektörüne 
girmelerini mecburiyet haline getirmeye başladı. ” 
Dr. Sırrı Uyanık / İsken-Oyak
 
“Her geçen gün çevre bilinci yükseliyor. Sadece fosil yakıtlı enerji yatırımları 
değil rüzgar gibi, HES gibi diğer yenilenebilir projelerinde artık çevreci olması 
gerekiyor...” 
Fevzi İşbilir / Çevre Bakanlığı

“Bir enerji üreticisi olarak Tüpraş’ta yaptığımız enerji verimliliği çalışmalarında 
72 milyon USD tasarruf ettik. Öncelikli olarak enerji üretenler enerjiyi verimli 
kullanmalı ve bu alanda öncü olmalılar...” 
Mehmet Alkan / Tüpraş

Anahtar Cümleler



Lisans başvurularını dar bir zaman •	
dililimine sıkıştırmayan yeni bir 
düzenlemeye gidilmeli.
Lisanslama sürecinde otoprodüktör •	
ile serbest üretici ayırımı yapılmalı ve 
otoprodüktör başvuruları farklı bir 
statüde ele alınmalı.
Lisans alanlardan yatırım taahhütü ve •	
süre istenmeli ve lisansdan üretime geçiş 
süreci hızlı işletilmeli.
Enerji üretimine yönelik kısa, orta ve •	
uzun vadeli vizyoner planlar yapılmalı 
ve kamuoyu ile paylaşılarak ulusal 
hedefler içselleştirilmeli.
Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri •	
ile gelecek senaryoları arasında ilişki 
kurularak yatırımlara devam edilmeli.
Maden arama ve enerji çalışmaları •	
birarada ele alınmalı.

Mevcut enerji üretim tesisleri özellikle •	
termik santraller verimlilik ve CO2 
emisyonlarına göre analiz edilmeli ve 
iyileştirme yatırımları teşvik edilmeli.
Nükleer enerji gibi üretim çeşitliliğini •	
arttıracak ve ucuzlatacak tedbirler alınmalı.
Enerji alt sektörlerinde çalışacak insan •	
kaynağı geliştirilmeli.
Co-Tri-Quatro jenerasyon sistemleri •	
yaygınlaştırılmalı.
Yerli teknoloji geliştirilmesine yönelik yan •	
sanayi oluşturulmalı.
Enerji yatırım fonlarının kurulmasını teşvik •	
edecek düzenlemeler yapılmalı.
Enerji yatırımlarını sekteye uğratmayacak bir •	
çevreci anlayış benimsenmeli ve bu kapsamda 
bir halkla ilişkiler faaliyeti yapılarak toplumsal 
bilinç arttırılmalı.
Çevresel atıklar ve enerji birarada •	
değerlendirilerek bu alanda özel çaba 
sarfedilmeli.

Yenilenebilir teknoloji AR-GE’sinin •	
öncelikli stratejik konular arasına 
alınmalı ve özel bir düzenlemeye 
gidilmeli.
Yenilenebilir enerji yasası paydaş •	
görüşleri alınarak son haline getirilmeli 
ve yasallaşmalı.
Talep tahmin çalışmaları ve enerji •	
kaynakları birarada değerlendirilerek 
yeni bir yatırım programı oluşturulmalı.
Enerji ile ilgili kafa karıştıran açıklama •	
ve bilgilere son vermek amacıyla 3 aylık 
istatistikler ve raporlar tek merkezden 
yayınlanmalı. 
İletim ve dağıtım hatları ile yenilenebilir •	
santraller arasında uyum sağlanmalı.
Temiz kömür teknolojileri geliştirilmeli, •	
sıvılaştırma ve gazlaştırma prosesleri ile 
ilgili AR-Ge yapılmalı. 
Enerji araştırmaları merkezleri •	
kurulmalı.

Yerli enerji fiyatlarında serbest rekabetin •	
uygulanarak, maliyet bazlı fiyat 
mekanizmaları geliştirilmeli.
Kamu ihale yasası kaliteyi arttıracak bir •	
biçimde yeniden değerlendirilmeli.
Doğal gaz depolama tesisleri •	
yaygınlaştırılmalı.
Enerji ve enerji yoğun alanlarda özel •	
endüstri bölgeleri ve kümelenmeler 
oluşturulmalı.
Turizm bölgelerinde solar elektrik •	
üretimini teşvik eden özel düzenlemeler 
getirilmeli.
Sıcak su ihtiyacının güneş enerjisi ile •	
karşılanmasına zorunluluk getirerek 
talep yaratılmalı.
Yenilenebilir enerji üretimi ile pompalı •	
HES’ler entegre edilmeli.

Üretim ve Verimlilik 
Zaman-Değer Matrisi
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İletim ve Dağıtımda verimlilik öncelikleri

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Öncelikler Algı Araştırması

Kaçakların önlenmesi 

Teknik kayıplara odaklanmak 

Komponzasyon sorunlarının giderilmesi 

Akaryakıt vergi kaçakları
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İletim ve Dağıtımda Verimlilik

Türkiye’de halihazırda 48 petrol dağıtıcısı, 14,309 akaryakıt istasyonu, 60 doğalgaz dağıtıcısı vardır. 
46,536 km iletim hattı ve 945,191 km  dağıtım hattı üzerinde 323.000’den fazla trafo faaliyetdedir. Bu 
altyapı üzerinde 30 milyonu aşkın abone elektrik kullanmakta, 14 milyondan fazla araç yakıt almakta, 
8 milyondan fazla abone doğalgaz kullanmakta, onbinlerce sanayi tesisi enerji ihtiyacını gidermektedir. 
Rafineriler, depolama tesisleri, boru hatları ve elektrik santralleri şebekeyi aralıksız beslemektedir. 
Hergeçen gün bu kompleks ağ yapısı artan ihtiyaçlar doğrultusunda genişlemeye devam etmektedir. Bu 
ağın işleyisinde kesintisizlik kadar verimlilik de artık birinci önceliğimizdir. Bir insanın vücudundaki 
damar ve sinir sisteminin yaşamsal önemi ne ise; enerji şebekeleri de ülkeler ve ekonomiler için o 
denli önemlidir. Enerji akışının hammadeden, üretime ve oradan kullanılacağı yere ulaşana kadar 
tüm süreçlerin verimli çalışması şarttır. Henüz depolanamayan elektrik için iletim-dağıtım çok daha 
kritiktir. Ülkemiz elektrik kayıp-kaçak oranı bakımından OECD ülkeleri içinde %14,4 oranla birinci 
sıradadır. Bazı bölgelerimizde bu oran %70’lere dayanmıştır. Bu kayıplar teknik kayıp ve kaçak olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bir yandan günümüz teknolojileri ve iş yaklaşımları ile enerjinin iletimi, dağıtımı 
alanlarında teknik kayıpları aşağıya çekmeye çalışmalı diğer yandan sosyal politikalarla kaçağın önüne 
geçilmelidir. Hesaplara göre %5 civarında bir iyileştirme 10 milyar kWh  elektrik tasarrufu demektir. 
Uzmanlara göre kaçak petrolün de en az 1 milyar USD vergi kaybına neden olduğu düşünülürse iletim 
ve dağıtımda optimizasyonun önemli bir iş olarak karşımızda durduğu bir gerçektir. 

Teknoloji ve standartlar elektrik şebekelerinde teknik kayıpları, yenilikçi 

sosyal politikalar kaçakları aşağı çekebilir. Talebin gün içinde dengelenmesi ve 

tüketicinin bilinçlenmesi kapasite verimliliği sağlar. Petrol, doğalgaz, elektrik 

dağıtımını konsolide eden bir optimizasyon verimsizliği ortadan kaldırır.
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Regülasyon/Deregülasyon
Ülkemizde petrol ve doğalgaz boru hatları 
taşıyıcısı kamudur. Boru hatları dışında petrol 
ürünleri tam rekabetçi bir piyasada işlem 
görmektedir. Doğalgaz ise birçok bölgede 
BİT (Belediye İktisadi Teşekkülü) marifetiyle 
dağıtılmakta ve bu BİT’lerin özel sektöre devri 
beklenmektedir. Planlara göre elektrik ana 
iletim hatları kamuda kalacak, Tedaş’a bağlı alt 
dağıtım şirketleri özelleşecektir. Bu süreçte ÖİB 
çalışmalara devam etmektedir. Özelleştirmelerin 
hizmet kalitesini yukarı çekeceğini, fiyatları aşağı 
çekeceği öngörülmektedir. Unutulmamalı ki; 
özelleştirme sürecinde şirketler bir imtiyaz ve 
bölgesel dağıtım tekeli için para ödemekteler. 
İmtiyazlara dayalı faaliyet alanlarında tam 
rekabet ortamının oluşması kolay değildir. 
Elektrik dağıtım piyasası başta EPDK olmak 
üzere kamu düzenlemelerine ve regülasyona 
her zaman ihtiyaç duyacaktır. Serbest elektrik 
tüketici limitini 100.000 kWh’a düşmesi, 
elektrik toptan ticaretinin serbestleşmesi, 
doğalgaz ithalatında serbestleşme gibi önemli 
adımlar daha rekabetçi bir piyasa oluşmasına 
katkı sağlayacak ve oyuncuları verimli olmaya 
zorlayacaktır. Özelleştirme sürecinde kamunun 
en yüksek gelir elde edeceği bir oyun kurulurken 

bu sürece katılan özel sektör şirketlerinden 
tüketicilerin maliyetlerini düşürecek iş planları 
ve verimlilik hesapları, hedefleri istenmelidir. 
Örneğin 3 milyon abone olan İsveç’te 100’den 
fazla elektrik dağıtım şirketi vardır. Herkesin 
kazanacağı bir serbestleşme yapamaz isek yükü 
tüketiciler taşımak zorunda kalacaktır. 
 
Fiyatlama
Bir mal üreticiden tüketiciye ulaşana kadar değer 
zinciri içinde yer alan tüm bileşenlerin verimi; 
malın maliyetinin düşmesine pozitif yönde etki 
eder. Hammadde tedariği, üretim maliyetleri, 
dağıtım ve lojistik giderleri, pazarlama ve 
yönetim harcamaları, finansal maliyetler, 
sermaye  maliyeti ve vergiler tüketicinin 
ödeyeceği bedele sürekli eklenir. Değer zinciri 
içinde yer alan halkalardan birisi verimsiz ve 
pahalı ise tüm zincirin toplam verimini düşürür. 
Bugün tüketicinin enerji faturası içinde ödediği 
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Petrol ve Doğalgaz Sayı
Petrol Dağıtıcı Sayısı 48
Akaryakıt İstasyonu 14,309
Motorlu Araç Sayısı 14,000,000+
Akaryakıt Tüketimi (ton) 30,000,000 +
Doğalgaz Dağıtıcı Sayısı 60
Doğalgaz Abone Sayısı 8,000,000+
Doğalgaz Tüketimi (milyon cm3) 32,000+

EPDK 2010, TÜİK, Botaş, Tüpraş



en büyük kalem vergilerdir. OECD ülkeleri içinde 
enerjiyi en yüksek oranda vergilendiren ülke 
Türkiye’dir. Fiyatların herkes için adil olabilmesi; 
birincil enerji kaynağı/hammadde tedarik 
politikalarına, üreticilerin, iletici ve dağıtıcıların, 
kamunun ve tüm sistemi destekleyen destekleyen 
bilgi üreten kuruluşlarının verimli çalışmasına, 
yenilikçi olmalarına bağlıdır.  
 
Akıllı Teknolojilere Geçiş 
Elektrik iletim ve dağıtım hatlarında meydana 
gelebilecek sistem oturmaları (black-outs) 
geniş kitleleri etkiyecek ve büyük ekonomik 
kayıplara neden olabilecek potansiyel sorun 
barındırmaktadır. Frekans, ani gerilim 
değişiklikleri, kırpışmalar, trafo ve şalt tesislerinde 
meydana gelebilecek arızalar gibi bir çok neden 
enerji kesintilerine ve güç kayıplarına neden 
olabilmektedir. Hatlarda ve düğüm noktalarında 
meydana gelen kompenzasyon sorunlarına bağlı 
olarak reaktif güç, harmonik akımlar ve voltaj 
sapmaları neticesinde önemli güç kayıpları ve 
şebekede dengesizlikler meydana gelebilmektedir. 

Böyle durumlarda bir hattın devreden çıkmasıyla 
genel şebekede yüksek seviyelerde ilave güce ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Ulusal ve bölgesel güç kalitesini 
monitör etmek ve sorunları daha iyi tesbit  
edebilmek için önemli adımlar atılmıştır.  
Büyüyen kentlerin hızına yetişmeye çalışan 
TEDAŞ yıllık 1 milyar TL’yi aşan yatırım rakamına 
ulaşmıştır. Öte yandan enerjinin içine daha 
fazla bilişim girmektedir. 12 Avrupa ülkesinin 
insiyatifiyle kurulan SmartGrids platformu 
2020 yılına kadar geçiş sürecini tamamlamayı 
öngörmektedir.  Microsfot, Google gibi bilişim 
şirketlerin ev pazarına enerji yönetim yazılımları 
hazırlamaya başlamış olmaları ABD pazarının 
yönünü gösteren örneklerdir. Enerji otobanları, 
enerji interneti gibi yeni kavramların, akıllı sayaçlar, 
tasarruf yazılımları ve akıllı ev sistemleri gibi yeni 
nesil tüketici ürünlerin yeni piyasalar oluşturacağı, 
piyasaları dönüştüreceği günler uzak değildir. 
Türkiye olarak mevcut şebekemizi ve işe bakışımızı 
yeni yaklaşımlar doğrultusunda dönüştürecek 
iş planının bütüncül olarak hazırlanması ve 
detaylandırılmasına ihtiyacımız vardır...
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Üretim İletim Dağıtım Satış

1- Şebeke ve kullanım optimizasyonu

3- Büyük ölçekli ve aralıklı üretim entegrasyonu 

2- Altyapı optimizasyonu

4- Bilgive İletişim Teknolojileri

5- Aktif Dağıtım Network’ü

6- Kullanıcılar, Verimlilik

Hizmet Sağlayıcıları

Kamusal Düzenlemeler

A
kıllı Şebeke K

ullanıcıları

SmartGrids Avrupa Stratejik Uygulama Öncelikleri

Smart Grid: 
Güç şebekesindeki  
tüm noktaların uyanık,  
tepkili, adaptif,  
maliyet açısından 
uygun, çevre ile dost,  
gerçek-zamanlı,  
esnek, kuvvetli ve  
her sistemle 
bağlanabilen 
akıllı şebeke.



Teknik Kayıplar
Türkiye 1 Milyon km uzunluğunda elektrik 
iletim ve dağıtım hattına sahiptir. Bu ağ üzerinde 
300.000’den fazla trafo vardır. Bu kompleks 
yapıda 30 milyondan fazla abone güç talep 
etmektedir. Başta kompenzasyon sorunu gibi 
birçok nedenden kaynaklanan teknik kayıplar 
tedrici olarak düşürülebilir. AB SmartGrids 

eylem planına göre şebekede yer alan tüm 
bileşenlerin izlenebileceği bir bilgi sistemi 
kurulmalı ve bu veriler doğrultusunda şebeke 
iyileştirme projeleri tasarlanmalıdır. Yapılan 
saha çalışmalarında bir trafoda aşırı yük varken 
en yakınındaki trafonun kapasitesinin çok 
altında yük taşıdığı gözlenebilmektedir. Çarpık 
şehirleşme ve düzensiz sanayileşen bölgeler 
şebeke yatırımlarını planlamayı ve optimizasyonu 
zorlaştırmaktadır. Teknik kayıpların ayrıntılı 
analiz edilmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi ve 
uzaktan düzenli izlenerek, koruyucu bakım 
hizmetlerinin sürdürülmesi için teknolojiden 
yararlanmak durumundayız. Şebeke verimliliğini 
5 yıl içinde tedrici olarak her yıl %1 iyileştirmek 
için kullanmamız gereken yöntemleri, 
yapmamız gereken yatırımı ve bu yatırım için 
gereken finansal kaynağı detaylı planlayarak işe 
başlayabiliriz. 
 
Standartlar 
Enerji hatlarının, ekipmanlarının ve trafo 
merkezlerinin verimliliğinin analiz edilebilmesi 
için standartlara ve akredite test kurumlarına 
ihtiyaç vardır. Örneğin yüksek gerilim hatlarını 
test edebilecek akredite test kurumu henüz 
yoktur. Mevcut akreditasyon kurumu taleplere 
cevap verememekte, testler için verilen 
bekleme süreleri faaliyetin verimliliğini ortadan 
kaldırmakta ve caydırıcı rol oynamaktadır. 
Akredite Laboratuvarların geliştirilmesi kalite 
için şattır. Kamuya ait elektrik dağıtım şirketleri 
kamu ihale  teamülleri doğrultusunda genellikle 
en ucuz fiyatlı ürünleri tercih etmektedirler. Bu 
satınalmalarda test ve kalite kontrol sürecinin 
hızlı ve doğru çalışması gereklidir. Düşük kaliteli 
ekipmanların engellenmesi verimliliği artıracağı 
gibi tedarikçileri de daha üretken, kaliteli ve 
rekabetçi olmaya zorlayacaktır.
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Türkiye Elektik Şebekesi - Özeti
İletim
İletim Hat Uzunluğu 46,536 km
İletim Trafo Kapasitesi 85,277 MVA
İletim Trafo Sayısı 539
Sistem Maksimum Talep 30,517 MW
Kurulu Güç 41,802 MW
İletim Sistem Gerilimi 400kV, 220kV,154kV,66kV
Dağıtım - Trafolar Sayı-Güç
Tedaş 157.900 Ad. / 52.830 MVA 
Özel Dağıtım Şirketleri 11.605 Ad.  / 3.680 MVA
3. Şahıslar 153,961 Ad. / 49.789 MVA
Toplam Trafo 323,466 Ad. / 106,480 MVA
Dağıtım - Hatlar Uzunluk
Tedaş 808,604 km
Özel Dağıtım Şirketleri 72,642 km
3. Şahıslar 63,945 km
Dağıtım Toplam Hat 945,191 km
Abone Sayı
Mesken 25,6987,113
Ticaret 3,953,738
Sanayi 235,598
Tarımsal Sulama 441,859
Resmi Daire 168,333
Aydınlatma 188,281
Diğer 456,093
Toplam Abone Sayısı 31,141,015
Toplam Tüketim* 191 TwH

TEİAŞ, TEDAŞ  2008, Tüketim* 2009 

OECD, IEA, TEDAŞ  2008

Şebeke Kayıpları               % 

Almanya             % 5,3 
Fransa             % 7,1 
Japonya             % 5,0 
Güney Kore            % 3,9 
İspanya             % 10 
ABD             % 6,9 
Türkiye            % 14,4



Talep Yönetimi 
Elektrik talebinin %10’unu Puant saatlerin (17.00-
22.00) dışına taşıyabilirsek, üretim yatırımlarının 
%10 aşağı çekilmesini sağlayabilir ve % 5-10 arası 
tasarruf  edebiliriz. Ancak talebi günün saatlerine 
yaymak için öncelikle tüketim bilinci geliştirmeli 
ve akıllı teknolojilere geçmeli, akıllı elektrikli 
gereçler kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Evde, 
sanayide, ticarette elektrik fiyatlarına göre mesai ve 
çalışma programları uygulanabilir. Benzer şekilde 
doğalgaz ve petrolde de doğru talep tahmini 
verimlilik anlamı taşımaktadır.

Kaçak ve Sosyal Politikalar
Bazı bölgelerimizde kaçaklar öyle noktalara 
varmıştır ki; araç üstüne yerleştirilen trafolar 
yoluyla yüksek gerilim hatlarından çalınan 
elektrik adli vakalara konu olmuştur. Yüksek 
kaçak oranıyla çalışan 2 elektrik dağıtım şirketi 
özelleştirilmiştir. En büyük kaçak oranına sahip 
Dicle Edaş’ın satış süreci devam etmektedir. Özel 
sektöre devirle birlikte kaçak oranlarının düşeceği 
öngörülmektedir. Sadece teknolojik ve polisiye 
tedbirler yeterli olamayacaktır. Köyden kente 
artan göç ve yoksulluk bu bölgelerimizde kaçak 
sorununu derinleştirmektedir. Yeşil Kart sahibi 
aileler enerji yardımı alabilir ve gerçek ihtiyaç 
sahipleri ile haksız yollarla elektrik elde edenler 
ayrılabilir. Bu uygulama kamusal bir yardım olarak 
tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılabilir.
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TEDAŞ  2010 Puant Saatleri: 17.00-22.00

Elektrik Fiyatları /Kuruş Gündüz Puant Gece
Sanayi 16,03 27,11 8,07
Ticarethane 18,86 30,61 10,40
Mesken 18,79 30,69 10,31
Tarımsal Sulama 17,74 28,89 9,73

2008 rakamlarına göre İletim Hattı kayıpları 3.4 TwH
Dağıtım Hattı kayıpları ise 19.8 TwH’dır. Bu kayıpların yarı yarıya 
düşürülmesi durumunda 1.7 milyar TL yıl kazanç sağlanabilir.



“Ulusal iletim sistemimizde şu an itibari ile toplam 597 trafo merkezi 1297 
adet transformatör bulunmaktadır. Bu transformatörler iletim sistemimizin en 
önemli teçhizatı olup bunların soğutma yağları monitöring cihazları ile yapılan 
gaz analizi ile gaz bileşenlerindeki değişmeler merkezden izlenebilecek ve bu yolla 
elektrik enerjisinin iletim sistemi açısından sürekliliği için önemli bir avantaj 
sağlamış olacaktır.” 
Kemal Yıldır / TEİAŞ
 
“Smartgrid, dağıtım ile müşteri arasında bir diyalog sağlıyor. Pik saatleri 
dengelemek “smart grid” ve bilinçli tüketici ile destekleyebilirsek onlarca yeni 
enerji santrali kurmamıza gerek kalmaz.” 
Haşim Keklik / TEDAŞ
 
“Mevcut şebekede yüzbinden fazla trafo var. Bunların büyük bölümünde kalite 
sorunu olduğu herkesin bildiği bir gerçek.”  
Hikmet Özer / ABB
 
“Kamu İhale Kanunu; ucuz fiyat mı? kaliteli mal ve hizmet mi? ikilemi 
oluşturuyor. Bürokrat; ucuz fiyat demek zorunda kalıyor ve sorunlar artıyor.” 
Erol Ünal / BEDAŞ
 
“Bilimsel verilere göre %5  gerilim dengesizliği %50 ısınma artışına, %25  güç 
azalmasına, 3 fazlı motorlarda %35 enerji kaybına neden olur.”  
Bahri Alatlı / Eten-Sesli
 
“Tüketicinin kullanmış olduğu cihazların kalitesi ve malzeme seçiminde 
kalite sorunları kayıpları yükseltiyor. Cihaz üretim izinleri uluslararası kalite 
standartlarına göre denetlenmeli.”  
Abdullah Atalay / Boğaziçi Elektrik  
 
“Enerji iletim, dağıtım ve taşıma sistemleri, petrol, kömür, doğal gaz, elektrik 
ve yenilenebilir enerji gruplarına göre optimizasyon modelleri hazırlanmalı 
ve holistik-entegre biçimde güvenlik, sürdürebilirlik, depolanabilirlik, 
dönüştürülebilirlik ve talep yönetimi boyutları çerçevesinde planlanmalıdır.” 
Salahattin Yıldız / Iconomy

Anahtar Cümleler
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Ulusal şebekede yer alan tüm ekipman •	
envanteri çıkarılmalı ve ulusal bir bilgi 
sistemi üzerinden takip edilmeli.
Kayıplar ve kaçakların maliyeti hakkında •	
toplumsal bir farkındalık üretilmeli.
Kentsel planlamalar ile enerji dağıtım •	
planları bir arada yapılmalı ve yatırım 
maliyetlerini aşağıya çekebilecek 
yaklaşımlar geliştirilmeli.
Yüksek gerilimde doğru bilgi ve test •	
işlemleri için akredite laboratuvarlar 
kurulmalı.
Avrupa Smart Grid ağı içinde yer alarak •	
Smart Grid deneyiminin elde edilmesi 
hızlandırılmalı.
Akıllı teknolojilere geçiş ve akıllı •	
sayaçların kullanımını arttırılması 
için süreler öngörülmeli ve dönüşüm 
programı hızlandırılmalı. 

İletim ve Dağıtım 
Zaman-Değer Matrisi
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Çok Önemli  Önemli

Kaliteli ve standartlara uygun malzeme •	
kullanılmalı.
Ekipman arızalarının önlenmesi için önleyici •	
bakım uygulanmalı.
Akredite test laboratuvarlarının sayısı •	
arttırılmalı ve  piyasa koşullarına uygun 
çalışmaları sağlanmalı.
İletim ve dağıtım ekipmanlarında kalite •	
standartlarında eksiklikler giderilmeli.
Yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi için •	
altyapı hazırlanmalı.
Enerji dağıtım faaliyetlerinde bütüncül •	
yaklaşım benimsenmeli. Elektrik, petrol, LPG, 
doğalgaz başlıkları bir arada ele alınmalı.
Talep yönetimi uygulaması ve tepe-•	
peak taleplerin yönetilmesi için modeller 
geliştirilmeli.
İlk üretim noktasından tüketim noktasına •	
kadar fiyat dengelemesi yapılmalı.
Doğalgaz dağıtımında yalıtımsız binalara •	
abonelik verilmesi engellenmeli.

Bütünleşik enerji iletim ve dağıtım planı •	
yapılmalı, talep tahmin sistemlerinin 
kurulmalı ve optimizasyon modelleri 
üzerinde çalışılmalı.
Enerji şebekelerinin ve araçlarının monitör •	
edilmesi çalışmalarına hız verilmeli.
Teknik kayıpların önlemek için sistemi •	
dengeleme ve kompenzasyonla ilgili 
sorunlar çözümlenmeli
Kaçaklar ve çalıntı teknik ve sosyal önlem •	
tedbirleriyle ortadan kaldırılmalı.
Petrolde vergi kayıpları ile mücadele için •	
daha fazla teknoloji kullanılmalı.
Kalite ve verimlilik ön planda tutularak •	
yerli üretim ve teknolojileri teşvik edilmeli.
Mevcut test bakım prosedürleri etüt •	
edilerek aksayan kısımlar tadil edilmeli.
İhale ve şartname süreçleri yeniden •	
düzenlenmeli, kaliteli ürün ve hizmet 
alımı teşvik edilmeli.

Puant saatlerine göre talebi dengelemek •	
için tüketici nezdinde bilinçlendirme 
kampanyaları başlatılmalı.
Serbest pazar ilkelerine göre serbestleşmenin •	
tam olması için çalışılmalı. Serbest tüketici 
baremleri düşürülmeli. Dileyenin dilediği 
toptancı ve perakendeciden elektrik alması 
için düzenlemeler yapılmalı.
Petrol dağıtım sektörü elektrikli araçların •	
yaygınlaşması senaryolarına göre gelecek 
planları üzerine çalışmalı.
Bölgesel dar boğazlar ve talep tahminleri •	
üzerinde bilimsel modeller geliştirilmeli 
ve iletim-dağıtım verimliliğini arttıracak 
çalışmalar yapılmalı.



52       TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

Verimliliğe nereden başlamalı?

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Öncelikler Algı Araştırması

Bilinç ve farkındalık oluşturarak 

Yetkin insan kaynağı geliştirerek 

Ulaşım 

Binalar 

Sanayi tesisleri 

Kentsel düzenlemeler 

Teknolojik yeterlilik ve inovasyon
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Kullanım ve Verimlilik

Türkiye OECD ülkeleri içinde 1.000 USD GSMH başına 0,38 TEP ile en fazla enerji harcayan ülkedir.  
Türkiye’nin cari açık probleminin birinci kaynağı enerji ithalatıdır. Enerji tüketiminde sağlanacak olan 
verimlilik Türkiye’nin makro ekononomik göstergelerine pozitif yönde katkı sağlayacaktır. AB’ye üye 
ülkeler enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmışlar ve 2008-2016 dönemi ortalama %9 tasarruf 
edeceklerini deklere etmişlerdir. Enerji verimliliği açısından ileri noktada olan bu ülkelerin enerji 
verimliliği çalışmaları yol göstericidir. Başta IEA’nın çalışmaları olmak üzere dünyada enerji verimliliği 
tedbirleri konusunda fikir birliği sağlanmış durumdadır. Türkiye IEA üyesi ülke olarak bu tedbirleri hızlı 
bir biçimde uygulamalıdır. Türkiye’nin mevcut bina stoğu, ekipman parkı, sanayi yapısı, ulaşım alt yapısı 
incelendiğinde Türkiye’nin tasarruf potansiyelinin AB ortalamalarının üstünde olduğu görülecektir. 
Önümüzdeki 10 yıl için en az %10-15 tasarruf hedefi koymak Türkiye için makul, ulaşılabilir bir 
hedeftir. Verimlilik yatırımları en karlı yatırımdır ve finansman kaynağı projenin kendi içindedir.  
Her bir başlık altındaki verimlilik hedeflerimizi detaylandırıp yıllara göre tedbirleri, uygulama 
prensiplerini, uygulayıcı, düzenleyici, izleyici kurumlarımızın görevlerini içeren yeni bir planı sahaya 
indirmemiz öncelikli işimizdir. 

Enerji verimliliği politikaları; sürdürülebilir büyüme, arz güvenliği ve yaşanabilir 

bir çevre amaçlamaktadır. Enerji verimliliği; ulaşım, aydınlatma, yapılar, aletler, 

eşyalar, sanayi, enerji ekipmanları ve tüm sektörlerde büyük bir dönüşüm 

gerektirmektedir. Enerji verimliliği sadece tasarruf değildir. Aynı zamanda yeni 

işler, istihdam, fırsat ve kazanç demektir. Enerji verimliliği; doğru teknolojiler, 

toplumsal bilinç ve kamusal düzenlemeler içeren uzun soluklu bir süreçtir.

Ö
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t

01-02 Mayıs 2010 / Kartepe
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Enerji verimliliğinde başarı elde etmek için çok boyutlu, ayrıntılı bir plana ve uygulama sürekliliğine 
ihtiyaç vardır. Bu boyutlar kaynaklar, teknoloji ve standartlar, verimlilik alanları ve uygulama alanları 
olarak 4 kategoriye ayrılabilir. Her bir boyut altında alt kategorilerde ele alınması gereken detaylar vardır. 
Diğer yandan enerji sektöründe verimlilik özel olarak ele alınmalıdır. Bu çalışmada önerilen eylemler 
bütünü/uygulama projeleri ve iş adımları bu temel tasarım üzerine kurulmuştur. Sonuç olarak temiz bir 
çevre, sürdürülebilir ekonomi ve rekabetçi güç hedeflenmektedir.

 
Enerji Sektörü



Kişi başı enerji tüketimi Türkiye’nin 4 katından 
daha fazla olan Japonya, Almanya gibi ülkeler 
1.000 USD GSMH başına Türkiye’nin 
kullandığı enerjinin 1/4’ü kadar enerji 
harcamaktalar. Enerji yoğunluğu düşük olan 
ülkemiz tüm kullanım alanlarında verimliliği 
hedeflemelidir. Mevcut durum incelendiğinde 
yapılarda yalıtım eksikliğinden kaynaklanan 
ısıtma-soğutma kayıpları, elektrikli alet ve 
ekipmanlarından kaynaklı kayıplar, lojistik 
planlamadan kaynaklanan kayıplar Türkiye’de 
verimlilik sorunlarının başında gelmektedir.

Kullanımda verimliliğin amacı yaşam 
standartlarını düşürmeden ve yaşam kalitesini 
artırarak Türkiye’nin enerji harcamalarını aşağıya 
çekmek ve rakabet gücünü yükseltmektir.
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Kaynak: ETKB, EÜAŞ, TÜİK

Türkiye Elektrik Kullanımı

Sanayi %47
Konut ve  
Hizmetler  %49

Ulaştırma 
%1

Tarım %3

Konut ve  
Hizmetler  %32

Ulaştırma 
%20

Tarım %5

Sanayi %40

Diğer  
% 3

Türkiye Toplam Enerji Kullanımı 
Elektrik, Petrol Gaz ve Kömür toplam

Türkiye Enerji Kullanımı

Enerji Tüketimi Yıl/2009
Petrol (ton) 32 Milyon
Elektrik (kWh) 191 Milyar
Doğalgaz (m3) 32 Milyon
Kömür (ton) 55 Milyon

Kişi Başı Elektrik Tüketimi kWh
OECD Ortalaması 7,888
Türkiye 1,961

Emisyon ticareti olarak da bilinmektedir. Sera gazı emisyonunun ortaya konan standartlar çerçevesinde 
hedeften daha fazla emisyonu azaltan şirketlerin ya da devletlerin yaratmış oldukları ek kotaları hedefe 
ulaşamayan şirketlere veya devletlere satması şeklindedir. Vadeli işlemler piyasasına gelecekte kullanılmak 
üzere şimdiden alınıp satılabilmektedir. Piyasada bir ton CO2 atmosfere bırakmanın karşılığında tarafların 
ödemesi gereken fiyat yaklaşık olarak (14 Avro’dur). Standartlar nedeniyle kotalar daraldıkça karbonun 
piyasa f iyatı bugünkünün 4-5 katına çıkabilecektir.

Karbon Ticareti

B
ilg

i N
ot

u



56      TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

TEDAŞ,  2009 toplam tüketim rakamı 191 milyar kWh.

Tüketici Gruplara Göre Elektrik Kullanımı - 2008 Toplam %

Tarımsal Sulama 4 730 976 2,92

Orman., Avcılık, Balıkçılık, Hayvancılık, Diğ.Tar. Faal. 1 075 499 0,66

Maden Kömürü ve Linyit Üretim Tesisleri 547 504 0,33

Maden Kömürü ve Linyit Dışı Üretim Tesisleri 709 543 0,43

Gıda, Meşrubat, İçki ve Tütün Sanayii 4 828 482 2,98

Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii 11 552 240 7,13

Ağaç işleri ve Kağıt Sanayii 3 584 052 2,21

Kauçuk, Lastik ve Plastik Sanayii 2 540 123 1,56

Kimya Sanayii 5 621 754 3,47

Toprak ve Çimento Sanayii 9 752 772 6,02

Demir-Çelik Üretimi ve İşleme Sanayii 16 014 907 9,88

Demir Dışı Metal Üretimi ve İşleme Sanayii 2 471 821 1,52

Makine, Elektrikli Aletler ve Ulaşım Araçları Yapımı 3 647 445 2,25

Organize ve Diğer Fabrikasyon Sanayii 11 409 811 7,04
İnşaat, Bayındırlık 2 169 809 1,33
Resmi Daire 7 344 252 4,53

Hastane, Banka, Vakıf, Okul, Kooperatif vb. 744 072 0,45

Köy ve Diğer Halk Hizmetleri 4 747 194 2,93

Ticarethane,Yazıhane,Turizm, El Sanat.ve Diğ.Hiz. 23 058 137 14,23

Ulaşım, Taşımacılık 958 983 0,59

Haberleşme 884 327 0,54

Aydınlatma (Fatura Edilen-Bedellendirilen) 3 970 228 2,45

Aydınlatma (Ölçülemeyen-Bedelsiz) - -
Mesken İçi Hizmetler 39 583 598 24,44

Toplam 161 947 528 100

Tüketici gruplarına göre 
elektrik tüketim verileri 
hangi alanlarda verimlilik 
arttırıcı çalışmalara 
odaklanmamız gerektiğini 
göstermektedir.  
Her bir kullanım alanında 
verimlilik potansiyeli 
birçok çalışmada analiz 
edilmiştir. Ancak analiz 
ve uygulama eksikleri ile 
karşılaşıldığı bir gerçektir.

2020 için yapılan 
senaryolara göre  
gerecek 222 MTEP’lik 
birincil enerji talebini 
en az %15 azaltabilecek 
potansiyel var. Bu 
potansiyel, 2005 
fiyatlarıyla yaklaşık 
16,5 milyar TL’lik bir 
tasarrufa eşdeğerdir.

Enerji Verimliliği Kongresi, 2007.
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Binalar Ulaşım Tarım P.Kimya Çevrim

Sektörler Göre  Enerji Tasarrufu - 2020 
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2020 yılı için tahmin edilen çevrim kayıpları 
2007 yılı elektrik tüketimin 4 katı olacak. 

Termik santrallerin veya büyük ısı üretem 
tesislerin atık ısısından bölgesel konut veya 

sera ısıtmasında yararlanabilir.



Elektrikli Ev Aletleri  
Türkiye’de 17 milyondan fazla hane vardır 
ve bu hanelerin tamamında buzdolabı 
kullanılmaktadır. Çamaşır makinası kentlerde 
%85, bulaşık makinası ise %30 penetrasyonu 
aşmış durumdadır. Yapılan hesaplara göre 
Türkiye’de 15 milyondan fazla buzdolabı, 10 
milyondan fazla çamaşır makinası elektrik 
tüketmektedir.  Elektrikli aletler çok verimli 
A+’dan az verimliye F’ye doğru bir enerji 
verimliliği sınıflandırılmasına tabiidir. A sınıfı 
ürünler B sınıfı ürünlerden ortalama % 20 
daha az enerji harcarlar. A sınıfı bir buzdolabı, 
çamaşır ve bulaşık makinesine sahip bir aile 
B sınıfına sahip başka bir aileye göre yılda 
250 kWh elektrikten tasarruf eder. Bir başka 
ifadeyle ortalama her ay 5 TL daha az öder. 

Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği BESD’in 
yaptığı bir hesaplamaya göre tüketicinin bir 
üst enerji seviyeli ürünü almak için ödeyeceği 
maliyetin geri dönüşü 14-28 yıl almaktadır. 
BESD’e göre teşvik olmaksızın, tüketicinin 
enerji sınıfı yüksek ürünlere yönlenmesi kolay 
değildir. Ancak Türkiye’deki mevcut buzdolabı 
parkının A ve A+’a geçmesi durumunda 120 
milyon ağaç dikmeye eşdeğer CO2 temizleyeceği 
öngörülmektedir. BESD ve EİE’nin 
çalışmalarında elektrikli ev aletlerinde yapılacak 
üst sınıfa geçiş dönüşüm programı ile 8 milyar 
kWh enerji tasarrufu tahmin edilmektedir ki bu 
toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 5’ine 
tekabül etmektedir. Bu dönüşüm programının 
en önemli bacağı finansman sorunudur. 
Özellikle düşük gelir gruplarında düşük enerji 
sınıflı makina kullanımı yaygındır ve düşük 
gelir grupları için makul finansman ve teşvik 
uygulanmadan bu dönüşüm zor gözükmektedir. 
Yeni ekipman satışlarında verimsiz aletlerden 
yüksek tüketim vergisi alınırken verimli 
aletlerden daha az vergi alınabilir. Değişim 
maliyetlerinin vergi teşviki ile hafifletilmesi 
tüketiciye cazip gelecektir. Teşviklerden oluşan 
vergi kaybını devlet hareketlenen pazarda telafi 
edecektir. Türk beyaz eşya sektörü güçlü ve 
rekabetçi bir sektördür. Bu değişim; enerjiyi 
tasarruf etmekle kalmayacak sektörümüzün 
güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.
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BESD

%31,1 Buzdolabı

Elektrikli Ev Aletleri Elektrik Tüketimi

%15 Klima

%8,5 Çamaşır Makinası

%3,5 Bulaşık Makinası

%11,7 Aydınlatma

%6,7 Televizyon

%9,3 Isıtıcılar

%3,2 Kurutucular

%5 Stand-By

%5,9 Diğer
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Aydınlatma 
Bir lambanın verdiği ışığın, harcadığı elektrik 
enerjisine oranına ışık etkinliği (Lm/W) denir. 
Işık etkinliğini doğru kullanan ortamlarda görsel 
performans, estetik, görme yeteneği sağlanırken 
verimlilik de elde edilir. Farklı ortamlarda 
değişik miktarlarda ışığa ihtiyaç duyarız. 
Örneğin; ofislerde 500 lux, mutfaklarda 300 
lux, koridorlarda 50 lux aydınlatma optimum 
kabul edilir. Günümüz çağdaş mimarisinde 
gün ışığından daha fazla yararlanılması 
prensip olarak benimsenmektedir. Öte yandan 
aydınlatma tasarımı profesyonel bir kariyer 
olmaya başlamıştır. Malzeme kalitesi ve 
teknoloji aydınlatma verimliliğini doğrudan 
etkilemektedir. 

Akkor ampüller CFL Kompakt Fluoresan ile 
değiştirildiğinde %80 tasarruf gerçekleşmektedir. 
Türkiye’de 25,698,113 mesken, 3,953,738 
ticarethane, 235,598 sanayi tesisi ve 168,333 
resmi daire ve 188,281 aydınlatma abonesi 
vardır.  30 milyon verimsiz lambanın verimli 

lamba ile değiştirildiği senaryoda yaklaşık 
(100W akkor yerine 20W CFL ve 1.000 saat 
yıl çalıştığında) 2, 4 milyar kWh yıllık enerji 
tasarrufu  ve 1,2 milyar ton CO2 salınımının 
engelleneceği hesaplanmaktadır.  

Aydınlatma sadece ampul olarak ele 
alınmamalıdır. Büyük binalarda aydınlatma 
sistemi kompleks sistemlerdir. Otomasyon 
ve uzaktan kumanda sistemleri, elektronik 
balastlar, kaliteli reflektörler verimliliği arttıran 
faktörlerdir. 

Dünyanın birçok ülkesinde akkor ampuller 
tedrici olarak azaltılmakta kimi ülkelerde 
yasaklanmakta veya yüksek miktarda vergi 
konulmaktadır. 2016’ya gelindiğinde Avrupa 
Birliği ülkelerinde aydınlatma C sınıfından 
daha yüksek ampüllerle yapılacaktır. Ülkemiz 
yeni nesil tasarruflu ampul ihtiyacını ihtalatla 
karşılamaktadır. Ancak aydınlatma gereçlerinde 
ülkemiz ihracatçı ülkelerdendir. Yeni nesil 
aydınlatma sistemlerine geçiş öncelikli 
işyerlerinde ve sanayi tesislerinde özendirilmeli 
ve tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır. Kamu 
kurumları bu konuda öncü olmalıdır. Kamuya 
ait binalarda, cadde ve sokaklarda aydınlatma 
verimliliği tüm topluma örnek olmalıdır.

Lamba Verimlikleri Lümen Watt
Akkor Ampüller 10 14
Halojen IRC 15 30
Kompakt Fluoresan 60 80
Fluoresan 60 105
HQL (Civa) 30 60
LED 25 50
NAV Sodyum 70 150

%20 Sanayide

Eletrik Tüketiminde Aydınlatma Oranları

%30 Mağazalarda

%40 Ofislerde

%20 Meskenlerde
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Tahminlere göre mevcut bina stoğumuzun % 
5’inde ısı yalıtım uygulaması vardır. 2000 yılında 
yürürlüğe giren Isı Yalıtım Yönetmeliği ve TS 
825 standartı verimlilik adına atılmış önemli 
adımlardır. Düzenlemelerin yapılmasından sonra 
yeni yapılarda dahi yalıtım uygulamalarınının 
% 20 seviyesinde uygulandığı sektörde telaffuz 
edilmektedir. Yönetmelik ve standartlar 
yürürlüğe girdikten sonra 800.000’den fazla 
bina inşaa edildiği düşünülürse bu durum 
fevkalade düşündürücüdür. 8 milyondan fazla 
doğalgaz abonesi vardır. Türkiye doğalgaz 
bağlamaya istekliyken yalıtım yapmaya istekli 
gözükmemektedir. Türk halkının merkezi ısıtma 
sistemleri yerine kat kaloriferi tercih etmesi 
de dikkat çekicidir. Bu olgunun matematikle 
açıklanması zordur. Kültürel faktörlerin ve 
bilinçlenmenin önemi büyüktür.

Türkiye yalıtım malzemeleri üretimi ve 
teknolojileri konusunda iyi durumdadır. 2007 
rakamlarıyla ısı yalıtım pazarı 7,7 milyom m3 
üretime, uygulama ve bayi karlarıyla birlikte 3 
milyar USD’ye ulaşmıştır.  

Yalıtım pazarının gelişmesi istihdamında 
gelişmesi için önemli bir imkan sunmaktadır. 
Gelinen noktada ısı yalıtımının faydaları 
yeterince yazılmış, çizilmiş ve hesaplar 
yapılmıştır. Artık önemli olan yalıtımsız 
yapılardan yalıtımlı yapılara dönüşü 
hızlandıracak mekanizmaların geliştirilmesidir. 
Üstelik enerji verimliliği sağlanması için en 
hızlı atılabilecek adımının ısı yalıtımı olduğu 
bir gerçektir. Öncelikli olarak ısı yalıtımsız 
binalara doğalgaz aboneliğinin verilmemesi 
acil önlemlerden biridir. Büyükten küçüğe 
göre binalara belirli süreler verilerek yalıtım 
yaptırımı kamusal olarak uygulanmalıdır. Yerel 
yönetimlerin sürece dahil edilmesi ve hedeflerin 
alınması bu dönüşüm için gereklidir. Yalıtım 
yaptırmak isteyenlere halihazırda 4 yıla kadar 
varan vadelerle finansman sunulmaktadır. 
Finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi 
için tedbirler alınabilir ve yeni yöntemler 
geliştirilebilir. 

Diğer yandan 2000 yılında AB mevzuatı temel 
alınarak düzenlenen Isı Yalıtım Yönetmeliği  
bölgesel iklim koşullarına göre iyileştirilmeli 
ve standartlar hedef yıllara göre düzenli olarak 
yükseltilmelidir. Gelecekte “pasif enerjili” 
veya “0 karbonlu” yeşil binalara ulaşmak 
istiyorsak zorlayıcı hedefler koymalı, hedeflere 
tedrici biçimde ulaşacak uygulamaları hayata 
ge.irmeliyiz. Yalıtım en hızlı sonuç veren alandır. 

Yalıtım

Komşularla İşbirliği Eksikliği

Apartmanlarda Yalıtımsızlığın Nedenleri

Farkındalık Problemi

Maddi Problemler

İhmalkarlık

89

77

32
83

Iconomy Anket

Isı yalıtımı uygulamaları
enerji verimliliğinin yanı 

sıra bina ömürlerinin 
uzatılmasına, güzel 

görünüm sağlanmasına 
ve kent mimarisine 

katkı sağlar. 
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Isıtma sistemlerinde verimi etkileyen bir çok 
faktör vardır.  Soba, kazan, kombi, brülör, 
radyatör, tesisat, termostat, otomasyon 
kontrol sistemi gibi tüm bileşenlerin doğru 
projelendirilmesi ve standartlara uygun kaliteli, 
verimli ekipmanlardan seçilmiş olmaları 
gereklidir. Örneğin; termostatik radyatör vanaları 
ısı konforunun yanısıra %20’lere varan tasarruf 
sağlamasına rağmen yeni yapılan tesisatlarda 
tüketici tercihine bırakılmaktadır.  Doğalgazın 
yaygınlaşmasıyla apartman dairelerinde kombi 
tercih edilmektedir. Çok katlı binalarda bireysel 
ısıtma sistemleri yerine merkezi sistemlerin 
daha verimli olduğu hesaplamalarda ortaya 
çıkmaktadır. Merkezi sistemlerde yakıt pay 
ölçerlerin kullanılması ile bireysel kullanım 
ve ödeme mümkündür. Geçmişte 70-90°C 
arasında tercih edilen sıcak su sistemleri 
günümüzde 55-75°C’lik sistemlere dönüşmüş 
zonlama, basınçlandırma, debi kontrolü 
önem kazanmıştır. Yeni teknolojik gelişmeler 
ve yaklaşımlar doğrultusunda merkezi sistem 
verimliliğinde önemli artışların sağlanabileceği 
öngörülmektedir. Ancak apartmanlarda eğilim 
merkezi sistemlerin tam ters yönündedir ve 
büyük yapılarda bireysel kombi uygulamalarının 
verimsizliğe neden olduğu bilinmektedir. 
Öte yandan ısıtma sistemlerini destekleyen 
ve sıcak su için güneş sistemleri kullanımının 
yaygınlaştırılması tüketimi azaltacaktır.

Jeotermal potansiyeli yüksek bölgelerde doğalgaz 
yerine seotermal kaynaklarla ısıtma yapılamsı 
ve kojenarasyon sistemleri kurulmalıdır. Yapılan 
hesaplara göre 5 milyon konut jeotermal ısıdan 
yararlanabilir. Bu Türkiye’de her dört konutttan 
biridir. Şu an ise  sadece 100 bin konut jeotermal 
kaynaklardan yararlanmaktadır.  Binalarda 
enerjinin %72’sinin ısıtma amaçlı kullanıldığı 
düşünülürse ısıtma sistemlerinde verimliliğin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 
%96’sı ithal olan doğalgaz hergeçen gün 
yaygınlaşmaktadır. 8 milyondan fazla doğalgaz 
abonesi vardır. Enerji verimliliği düşük binalara 
abonelik verilmemelidir. Bölgenin ısınma 
ihtiyaçları ile kentsel atık, biyokütle ve biyogaz 
potansiyelleri karşılaştırılmalı ve bu doğrultuda 
projeler ve örnek uygulamalar geliştirilmelidir.
Standartların Türk sanayisinin gelişimini 
destekleyecek biçimde yükseltilmesi, denetim ve 
bilinçlendirme verimliliğin birincil şartlarıdır.

Binalarda Enerji Kullanımı
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Enerji verimliliğin bir diğer yolu kojenerasyon-
trijenerasyon teknolojileridir. Kojenerasyon, 
bir sistemde kayıp olarak dışarı salınan enerjiyi 
tutarak başka amaçlar için kullanmaya dayanır.  
Konvansiyonel elektrik üretim verimi ortalama  
%30-40’dır. Elektrik üretirken ciddi miktarda 
ısı açığa çıkar ve bu ısı enerjisi kojenarasyon 
sistemleri ile değerlendirilir. Isıtma ve soğutma 
için gereken buhar, sıcak su, soğuk su ayrı 
sistemlerde üretildiğinde fazladan enerji ihtiyacı 
doğmaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi ve 
verimliliğin arttırılması Kojenerasyon sistemleri 
ile sağlanabilir. Kojenarasyon sistemleri enerji 
üretim tesisleri yanı sıra demir-çelik, çimento, 
kimya gibi tüm sanayi tesislerinde ve okul, 
hastane, alışveriş merkezi, oteller gibi binalarda 
geniş uygulama imkanına sahiptir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği yasası Mikro-
Kojenarasyonu tanımlayarak bir tedbir olarak 
belirlemiştir. Mikro-Kojenarasyon elektrik 
enerjisine dayalı 50 kW ve altında kurulu 
kojenarasyon tesisi olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca  yönetmelikler inşaat alanı 20.000 
m2’nin üstündeki binalarda ve endüstriyel 
tesislerde  kojenerasyon imkanlarının 
analizini ve uygulanmasını talep etmektedir. 
Ancak yönetmelik gönüllülük esasına göre 
işletilmektedir. Kojenarasyon analizlerinin 
akredite kurumlar tarafından yapılması şarttır. 

Kojenarasyon analizi yapılan binalarda ve 
endüstriyel tesislere hedef süre verilmeli ve bu 
süreler içinde kojenarasyon geçiş için yaptırımlar 
konulmalıdır. Yapılan çalışmalarda kojenarasyon 
sistemlerine yapılan yatırımlar finansman 
maliyetleriyle birlikte kendini çok hızlı geri 
ödemektedir. 1 MW rüzgar veya termik santral 
yatırımından kojenarasyon sistemi daha ucuz 
ve daha etkindir. Ayrıca CO2 emisyonunu 
doğrudan aşağı çektiği için çevresel kazancı daha 
büyüktür.

Endüstriyel tesislerin yanı sıra toplu konutlarda, 
tatil köylerinde, üniversite kampüslerinde, 
hastanelerde, alışveriş merkezlerinde 
kojenarasyonun yaygınlaşması birincil enerji 
ihtiyacını azaltacaktır. 2010 rakamlarıyla 
ülkemizde sadece 300 kojenarasyon sistemi 
kurulmuş olması yapılacak çok iş olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca kojenarasyon ile yakıt 
pillerini birleştiren teknolojiler üzerinde 
çalışmaların hızlandırılması aynı zamanda büyük 
bir ekonomi oluşturmaya yardım edecektir.

   Kojenarasyon-Trijenarasyon Yatırımı
1 MW Kojenarasyon Yatırımı 700.000 Euro 
1 MW Kojenaryon Getiri/Yıl 300.000 Euro
Geri Ödeme Süresi 2,33 Yıl

Binalarda Kojenarasyon Uygulamaları
Toplam Kapasite 43,5 MWh
Toplam İşletme Verimi %80
Yıllık Çalışma Saati 5.000 Saat
Yıllık Yakıt Kazancı 14.000 TEP
Kojenarasyon Derneği
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Elektrikli Motorlar  
Elektrikli motorlar yaşamın her yerindedir. 
Fanlar, pompalar, değirmenler, kompresörler, 
presler gibi makinalarda elektrik enerjisi 
mekanik enerjiye dönüşür. Motorlar doğru akım, 
alternatif akım, senkron ve asenkron olmak üzere 
sınıflandırılır.  

Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin 
%40’ı, sanayi tüketiminin ise %70’i elektrikli 
motorlardan kaynaklanmaktadır. 3 fazlı asenkron 
motorlar basit tasarımı ve bakım kolaylığı ile en 
yaygın motor türüdür ve motorlarda kullanılan 
elektriği %90’nını kullanırlar. AB Elektrik 
Makina İmalatçılılar Birliği tarafından motorlar 
EFF1(yüksek verimli), EFF2 (orta verimli) 
EFF3 (düşük verimli)  olarak sınıflandırılmıştır. 
Düşük verimli motorların azaltılmasına 
yönelik tedbirleri alınması ve yeni motorlarda 
standartların yükseltilmesi şarttır. Bir motorun 
maliyeti ömür boyu elektrik giderinin ortalama 
%1’i kadardır. Motor veya motor tarafından 

tahrik edilen fan, pompa, kompresör gibi 
ekipmanların hızını kontrol eden donanımlara 
Değişken Hız Sürücüsü  DHS denir. DHS’ler 
elektronik ya da mekanik olabilir. Basit 
anlatımıyla DHS’ler havalandırma sistemlerinde, 
yürüyen merdivenlerde, su şebekelerinde 
kısaca çok geniş alanda kullanılarak  gereksiz 
çalışmayı engelleyerek ciddi miktarda tasarruf 
sağlayabilirler.  

Sözgelimi; DHS’lerin kullanılığı santrifüj 
pompalarda, fanlarda %50’den fazla tasarruf 
sağlayabileceği bilinmektedir. 
Motorlarda verimi etkileyen bir çok faktör 
vardır. Gerilim dengesizlilikleri enerji 
verimliliğinin yanı sıra motorun ekonomik 
ömrünü azaltmaktadır. Yanan bobinlerin 
yeniden sardırılması, güç iletim mekanizmaları, 
ısınma problemleri gibi birçok neden verimi 
düşürmektedir. Öncelikle amaca ve işe uygun 
IEC 60034-30 standartlarına uygun motorların 
seçilmesi, kullanım amacına uygun olarak DHS 
kullanılması gereklidir. Mevcut motorların enerji 
harcamaları gözden geçirilerek bakım veya daha 
verimli bir motora geçiş maliyetleri ve yatırım 
geri dönüş hesapları yapılmalıdır. Motorların 
yenilenmesi için işletmeler; kamu finansman 
desteklerinden yararlanabileceği gibi leasing, 
banka kredileri ve üreticilerin vadeli satışları ile 
dönüşüm hızlandırılmalıdır. 

%29 Pompa

Elektrikli Motor Kullanım Alanları

%22 Fan

% 7  Komprosör

%42 Diğer

Motor Verimliliği AB Türkiye
EFF1 %7 %7
EFF2 %85 %28
EFF3 %8 %65

Sanayide DHS Kullanımı %
FAN % 22,6
POMPA % 11,3
KOMPROSÖR % 8,3
DİĞER % 22,3
TOPLAM % 18,2
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Şebeke ve Tesisat Verimsizlikleri: Gerilim dalgalanmaları, akım dengesizliği,  
harmonikler, kayıplar, güç faktörü, güç kesintileri ve faz kayıpları...

Elektrik enerjisine  traş makinesinden 
sanayideki motorlara kadar bağımlı olarak 
kurduğumuz yaşam düzenimizde eğer 
elektrikli alet ve ekipmanlar işlev görüyorsa 
sorun yok algılamasına sahibiz. Oysa gerilim 
dalgalanmaları, akım dengesizliği, harmonikler, 
kayıplar, güç faktörü, güç kesintileri ve faz 
kaybından kaynaklanan sorunlar elektrikli 
ekipmanlarda arızalar oluşturmakta ve 
sonucunda, artan bakım onarım giderleri 
ilaveten daha fazla elektrik faturası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tüketicileri, işletme ya da evlerinde  güç 
kalitesi sorunu olduğunun veya enerji 
tasarrufu yapmanın mümkün olduğu yönünde 
bilinçlendirmeliyiz. İnsanlara; ışıklarının 
yanmakta olmasına ve bilgisayarlarının iyi çalışır 
görünmesine rağmen hala gereğinden fazla 
elektrik faturası ödemekte ve elektrik kalitesi 
sorunlarından dolayı daha fazla bakım-onarım 
giderleri olduğu gerçeğini anlatmak, bilgi 
vermek ve eğitmek aslında enerji verimliliğinde 
ilk adımdır.

Elektrik enerjisi üretildiği santraldan ev ve 
işyerlerine ulaşana kadar kilometrelerce yol 
katetmekte ve bu esnada kalitesini etkileyen hava 
şartları, gerilim oynamaları, kapasite kaybı, ani 
dalgalanmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ev 
yada işyerine ulaşabildiğinde de, bu sefer alet ve 
ekipmanların durumu, tesisatın kuruluş biçimi, 
kablolama, özellikle elektronik cihazların yaygın 
kullanımından dolayı çağımızın elektrik hastalığı 
harmonik de verimliliği etkilemektedir.

Harmonikler başlıca  bilgisayar sistemlerine, 
sayaçlara zarar vermekte en önemlisi de daha 
fazla elektrik tüketilmesine sebep olmaktadır. 

Diğer önemli bir konu da elektrik enerjisinin 
seyahati sırasında kapasitesinin kaybı diğer 
bir deyişle aktif olarak kullanılacak elektrik 
enerji biriminin düşmesidir. Yalnız gerilimle 
ilgili sorunların bile konunun önemini 
göstermektedir.  

%5’lik gerilim dengesizliği ciddi kayıplar 
oluşturmaktadır. %4  gerilim dengesizliği %25,   
% 3  gerilim dengesizliği  %15, enerji kaybına 
sebep olur. Motorun  nominal ısısının 10oC 
artması, yalıtım ömrünün %50 azalmasına 
sebep olur. Aynı şekilde 200oC ısı artışı, yalıtım 
ömrünü %75 azaltır.

Elektrik enerjisinde belirlenen sorunların hemen 
hemen tümü ısınma olarak karşımıza çıkar.
Elektriksel parametrelerin düşük yada yüksek 
olması ile değil belirlenen optimal şartların elde 
edilmesi ile önüne geçilebilecek olan bu sorunlar 
günümüz ve geleceğimizi büyük riske atmakta 
olan küresel ısınmaya katkı vermektedir.

Elektriksel kayıpların %10’a varan büyüklüğü, 
turizm ihracat  gelirimizin ancak enerji talebini 
karşılayabildiği ülkemizde, azaltılıp ekonomiye 
kazandırılması gereken çok önemli bir konu 
olarak önümüzde durmaktadır. Daha ötesi 
elektrik enerjisi yetersizliği yüzünden yapılması 
gereken ilave ithalat ve kurulması hedeflenen 
enerji santrallerini kurmanın bedeli ile enerjiyi 
verimli kullanabilmek için alınacak önlemlerinin 
maliyet  farkı verimlilik lehine 1’e 5’tir ve 
yatırımın geri dönüş süresi de çok daha kısadır.

Gerilim Dengesizliği % 5 %
Isınma Artışı % 50
Güç Azalması % 25
3 Fazlı Motorlarda Enerji Kaybı % 35
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Bugün tüm dünyada artan enerji gereksiniminin 
ve çevresel sorunların hafifletilmesi için yeşil bina 
kavramı önemli bir kaldıraç sunuyor. Yeşil bina-
yeşil şehir için öncelikle içiçe geçen çok disiplinli 
bir düşünce sistemi gereklidir. Doğayla barış 
içinde kentler ve kent ile uyum içinde yapılar 
sınırlı ekolojik kapasitesiyi etkin kullanmamızı 
sağlayabilir. Çevremizdeki yapıların doğa, 
ekonomi, sağlık ve üretkenliğimiz üzerinde derin 
bir etkisi vardır. Bir yandan aynı mahallede, 
aynı sokakta, “yeşil” ödüllere aday ultra binalar 
diğer yandan sıvasız, iskansız apartmanlar. 
Çatısız ve demir filizleri gözüken her an bir kat 
daha çıkılacakmış gibi duran yüzbinlerce bina. 
Yarım kalmış devasa beton blok iş merkezleri... 
Türkiye gelişmekte olan ülkeler içinde doğayla 
ve kentle uyumsuzluğun enerji, çevre ve 
duygusal maliyetlerine ciddi bedeller ödeyen 
ülkelerden biri. Yapılaşırken yapısal sorunlarını 
büyüten ülkemiz yeni bir trendle karşı karşıya. 

Yeşil binalar, yeşil kentler... Bu trendin kentsel 
dönüşüm stratejileri ile birleştirilmesi ülkemiz 
için bir zorunluluktur. Bugün birçok kentimizde 
imar planları ya hazır değil ya da mahkemelik 
olmuştur. Artık kentsel planlamalar yapılırken, 
sosyo-ekonomik faktörlerin, tarihin, kent 
rekabetçiliğinin, ileri seviye lojistiğin, bilgi 
sistemlerinin devreye girdiği yeni bir anlayışla 
karşı karşıyayız. Öte yandan Türkiye’nin çok 
büyük bölümü ağır bir deprem riskiyle karşı 
karşıyadır. Gelişmiş ülkelere önemli bir imkan 
sunan yeşil binalara geçiş olgusunu ülkemiz nasıl 
yorumlamalı sorusunu doğru cevaplamalıyız. 

Gerçekçi, uygulanabilir ve ödenebilir bir 
yaklaşımla binalarımızı inşaa etmeli ve mevcut 
binalarımızı dönüştürmek için gereken cesareti 
toplamalıyız. Bu binaları biz dönüştüremez ve bu 
binalarda pahalı ve konforsuz yaşamaya devam 
edersek doğa daha büyük bir bedel ödetebilir.

Eko Düşünce, Yeşil Binalar, Yeşil Kentler 

%24*-%50** 
Enerji

%33-%39*** 
CO2

%40** 
Su

%70** 
Katı Atık

*Energy Oerformance of LEED for New Construcyion Buildings, Turner&Frankel (2008) 
**The Cost and Benefits ıf Green Building, Kats (2003) 

***GSA Public Buildings Service Report (2008) 

Yeşil binalar ve yeşil kentler; yer seçimi, arazi kullanımı, tasarım, inşaat ve işletim/
kullanım süreçlerinde bütüncül ve çok disiplinli yaklaşım gerektirir. 
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Yeşil binalar bölgenin ekolojik kapasitesinin 

kaldırabileceği, doğal ve tarihsel dokulara 

uygun arazi kullanmakla başlar.  

1- arazide yapı kütlesinin belirlenmesi, 
yönlendirilmesi  2- toplu taşıma imkanlarının, 
bisiklet ve hibrid araç kullanımının teşvik 
edilmesi 3- yeraltı ve çok katlı otoparkların 
teşvik edilmesi 4- bina çevresinde asfalt alanların 
sınırlandırılması 5- yağmur suyu ve kanalizasyon 
sistemlerinin efektif kullanımı 6- reflekte ve/veya 
yeşil çatı kullanımı 7- aydınlatma/ gölgeleme 
sistemleri 8- enerji etkin klimatizasyon ve 
cephe sistemlerinin kullanımı 9- klimatizasyon 
sistemlerinde ozon tabakasına zarar veren CFC 
(chloroflurocarbon) gibi maddelerin yerine 
HFC, HC veya CO2 kullanılması 
10- yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
(rüzgar, jeotermal enerji, kojenarsyon, 
fotovoltaik panel teknolojileri ve benzeri) 
11- su tasarruflu tesisat sistemleri 12- gri 
su toplama ve kullanımı sistemleri 13- geri 

dönüşümlü, geri dönüştürülebilecek ve yerel 
malzeme seçimi/ kullanımı 14- uygulanabilir ise 
varolan yapı elemanlarının yeniden kullanıma 
kazandırılması 15- inşaat atık kontrolü ve 
yönetimi uygulanması 16- iç mekan hava kalitesi 
kontrolü için kanserojen gaz yaymayan iç mekan 
malzemelerin seçimi/ kullanımı 17- yaşama 
alanlarının güneş enerjisinden yararlanmasının 
teşvik edilmesi, başlıkları altında yeşil bina 
konsepti değerlendirilmektedir.

Mevcut kentleşme ve bina stoğumuz 
düşünüldüğünde yeşil binalara ve yeşil kente 
dönüşüm Türkiye’de zorlu bir süreçtir. Enerji 
kimlik belgelerinin verilmesi, bina dönüşüm 
projelerinin hazırlanması, hedef süreler, 
yaptırımlar, finansman mekanizmalarının 
geliştirilmesi ve doğru tedarikçilerden oluşan 
rekabetçi bir piyasanın oluşması gereklidir. 
Kamu binaları öncü olmalı, ticari binalara 
yaptırımlar getirilmeli, dar gelirli vatandaşlar için 
ise sosyal politikalar oluşturulmalıdır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde planlanan, inşaa edilmiş ve edilmekte olan farklı yapı tipolojilerine 
uygulanan küresel kabul görmüş sertifikasyon sistemlerinin başlıcaları:
 
LEED: (Enerji ve Çevresel Tasarımda Öncülük) ABD Yeşil Yapı Konseyi tarafından geliştirilmiştir. 
91 ülkede uygulana esnek ve katılımcı bir sistemdir. Bina yaşam döngüsü, tasarım, inşaat, işletim, yeniden 
kullanım süreçlerini kapsar. Silver, Gold, Platinium dereceleri vardır.
 
BREEAM: (Çevresel Değerlendirme Metodu) İngiltere kaynaklıdır. Enerji, İşletme, Sağlık, Ulaşım, Su 
kullanımı, Materyal kullanımı, Atık yönetimi, Arazi kullanımı, Kirlilik kontrolü başlıca performans 
kriterleridir. Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding dereceleri vardır. 
 
GREENSTAR:  Avustralya’da geliştirilmiştir. Sürdürülebilir bir emlak sektörünün geliştirilmesi ve piyasa 
temelli çözümler yoluyla yeşil bina uygulamalarını misyon edinmiştir. 4, 5 ve 6 Star dereceleri vardır.

Yeşil Bina Sertifikaları

B
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u

Nüfus Sayı Oran
İl ve İlçe Merkezleri 54.817.210 %75,53
Köyler 17.754.093 %24,47
Toplam Nüfus 72.561.312 %100
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İçten yanmalı motorların icat edilmesinden 
bu yana bir yüzyıl geçti. Modern dünyanın 
sembolleri içinde otomobil hala en popüleridir. 
Otomobil endüstrisi ve ilişkili endüstriler 
ekonomik olarak dünyanın en büyük 
endüstrileridir. Otomobil teknolojilerinde son 
on yıl yakıt verimliliğinde büyük mesafeler 
alındı. Önümüzdeki 20 yıl içinde ise endüstrinin 
büyük bir dönüşüm geçireceği uzmanlarca 
kabul edilmektedir. Elektrikli ve hibrid araçların 
yaygınlaşacağı ve 2050’lerde fosil yakıtlı araçların 
tamamen pazardan çekileceği düşünülmektedir.  
Motorlu araçlardan havaya CO2  dışında 
partikül maddeler, NOx ve hidrokarbonlar 
salınmaktadır. Özellikle eski ve bakımsız 
araçlarda bu daha ileri boyutlara varmaktadır. 
Eski araçlar yeni araçlara göre daha fazla emisyon 
üretmektedir. Bir araştırmada 10 yaş fark olan 
aynı model iki araç karşılaştırılmış ve eski aracın 
kilometre başına % 20 daha fazla emisyon 
ürettiği görülmüştür. Ülkemizdeki motorlu 
araçların %60’ını otomobiller oluşturmaktadır 
ve otomobil pazarında yakıt verimliliği yüksek, 
dizel araçların oranı son yıllarda yükselmiştir. 

2011 yılı itibariyle Türkiye’de üretilen ilk eletrikli 
araç Renault tarafından piyasaya sunulacaktır. 
IEA ve AB direktifleri mevcut araçlarda yakıt 
tasarrufu sağlamak için lastik basıncının 
izlenmesi ve tasarruflu sürüş gibi kolayca hayata 
geçebilir yöntemler önermiştir. 

Ülkemizde 14 milyon motorlu araç, 200 
civarında uçak, 150GT ve üzeri ve Türk 
bandıralı 1,649 gemi, 525 lokomotif vardır. 
Ulaşım stratejilerimizin ülkemizin büyümesini 
destekleyecek bütünleşik, verimli ve rekabetçi 
gücümüzü arttıracak bir anlayışla gözden 
geçirilmesinde yarar vardır. Yapılan hesaplara 
göre saatte 60.000 yolcu taşımak için 12 şeritli 
bir otoyola 20 milyon USD yatırım yapılması 
gerekirken aynı yolcuyu çift hatlı bir demiryolu 
ile taşımak için sadece 4 milyon USD yatırım 
gerekmektedir. 

Ulaşım ve Ulaşım Araçları

Türkiye’nin lojistik altyapısı tamamen fosil yakıtlara dayalı 

karayolu üzerine kurulmuştur. Karayolu, demiryolu, 

denizyolu ve kent içi ulaşımı bütünleştiren malları dünya 

pazarlarına çıkaracak, insanları mobilize edecek yeni bir 

lojistik planlama ve yönetim temel ihtiyaçtır. 

Türkiye Yol Uzunluğu KM
Otoyol 2.100
Devlet Yolu 31.271
İl Yolu 30.948
Köy Yolu 288.013
Demir Holu Hattı 8.699

TÜİK, KGM, TCDD

Metod Yük Ton/km Yük % Yolcu/km Yolcu%

Karayolu 181.915 %90 206.098 %95

Demiryolu 10.739 %5,4 5.097 %2,81

Havayolu - %1,74 - 0,54

Denizyolu 6.001 %2,86 847 %1,95

TÜİK
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Kabul görmüş hesaplara aynı yükü taşımak deniz 
yolunda 1 birim, demir yolunda 3,5 birim, kara 
yolunda 7 birim, hava yolunda 22 birimlik maliyet 
oluşturmaktadır. Deniz-demiryolu ve karayolunu 
bütünleştiren lojistik planlamalar sadece yakıt 
tasarrufu sağlamakla kalmayacak Denizli gibi, 
Konya gibi birçok bölgemizin küresel pazarlara 
düşük maliyetli çıkış kapılarını oluşturacaktır. 
Bölgesel rekabet edebilirliğin gelişmesi ve iç 
bölgelerimizin denizlere ulaşması mümkündür.

Türkiye OECD ülkeleri içinde motorlu araç 
yakıtlarına koyduğu vergi oranlarında en üst 
sıradadır. 2010 yılı ilk 4 aylık rakamlarıyla  dolaylı 
vergilerin payı toplam vergi gelirinde %67,8’i  
bulmakta, başı ise akaryakıttan alınan ÖTV ve 
KDV çekmektedir.  2009 rakamlarıyla motorlu 
araçlar her 5 liralık vergi gelirinin 1 lirasını 
üretmektedir. Bu vatandaş için sürdürülemez 
olduğu gibi devlet için de sürdürülebilir bir tablo 

değildir. %10 yakıt tasarrufu sağlandığında 5 
milyar TL daha az vergi toplanacaktır. Elektrikli 
araçlar yaygınlaşmaya başlayınca yakıt tüketimi 
düşeceği için vergi geliri azalacaktır. Bu durumda 
kamu gelirini arttırmak amacıyla tasarruflu 
araçlara daha yüksek vergiler mi konulacaktır? O 
zaman tasarruflu araçlar cezalandırılmış olacaktır 
ki, bu karbon emisyon azaltımını negatif yönde 
etkileyecektir. Aşırı vergi yükleri emeklemekte 
olan bazı fırsat alanlarını da tehdit etmektedir. 
Biodizel Almanya’da %6, Avusturya’da %11 
oranlarına ulaşmıştır. Brezilya enerji bitkileri ile 
petrol bağımlılığını azaltmayı başarmıştır. Biodizel 
düzenlemelerindeki boşluklar ve vergi yükleri 
piyasa oluşmadan yok olmasına neden olmuştur. 
Önümüzdeki 20+20 yıllık dönüşüm dönemini 
ve sonrasına hazırlıklı olmak için sanayi, ulaşım, 
kentleşme ve tarım politikalarının içiçe geçtiği 
uygulamaları hayata geçirmeliyiz...

Araç Türüne Göre Motorlu Taşıtlar

Özel Amaçlı 
Taşıt

%0,23

Traktör %9,55

Kamyon 
%5,08

Kamyonet 
%15,4

Motorsiklet 
%16,08

Otobüs %1,4

Minibüs 
%2,68

Otomobil  
%49,55

Yaşlarına Göre Motorlu Taşıtlar

%20.12
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%30.96
11-20 yaş
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TÜİK, EGM

Yakıt türlerine ve 
yıllara göre motorlu taşıtlar



Türkiye’de birincil enerjinin %40’ını, elektriğin 
%47’sini sanayi sektörü kullanmaktadır. Ülkemiz 
OECD ülkeleri içinde enerji yoğunluğu yüksek 
ülkelerin başında gelmektedir. Türk sanayisi 
ağırlıklı olarak emek ve enerji yoğun alanlarda 
varlık göstermeye çalışmaktadır. Mevcut sektörel 
kompozisyonumuz, sektörlere göre enerji 
maliyet oranları, sektörlere göre ihracatımız 
incelediğinde enerji verimliliğinin Türk sanayi 
sektörlerinin ayakta kalma mücadelesi olarak 
algılanması gerekmektedir. 

Almanya, Japonya, İsveç gibi enerji 
yoğunluğu düşük ülkelerin endüstrilerini 
incelediğimizde şunu görmekteyiz; Üstün 
nitelikli ana üretim prosesleri-teknolojileri, bu 
teknolojileri destekleyen atık ısı geri kazanımı, 
kompenzasyon, otomasyon gibi destekleyici 

teknolojiler ve verimlilik felsefesi ile örülmüş 
enerji yönetim anlayışı. Nitekim IEA’nın, AB’nin 
tüm ülkeler için önerdiği sanayi verimlilik 
alanları veya mühendislik problemlerin çözüm 
yolları konularında fikirler birleşmiş durumda. 
Ancak bazı ülkeler ve sektörler bu direktifleri, 
tedbirleri uygulama hatta geliştirme başarısını 
gerçekleştirirken bazıları geri kalmaktadır. 

IEA’nın 2009’da açıkladığı enerji verimliliğinde 
25 tedbir içinde an acil olan 7 başlıktan biri 
sanayi başlığıdır. Bu başlık altında öncelikli 4 
tedbir önerilmektedir: 1- Yüksek kaliteli veri elde 
etmek, 2- Elektrik motorlarına odaklanmak, 3- 
Enerji yönetim politikalarının geliştirilmesi için 
sanayiciye yardım etmek, 4- KOBİ’lere uygulama 
paketleri hazırlamak. 

Küresel ısınma, arz güvenliği ve artan fiyatlar 
sonucu; enerji verimliliği ön plana çıkmaya 
başladığı için bu tedbirler son yıllarda arttı. 
Aslına bakılırsa enerji verimliliği sanayi 
işletmelerinin karlı olabilmesinin yolu. Bu 
bağlamda AB ve IEA direktiflerinden ve 
ülkemizde 5627 sayılı Enerji Verimliliği yasası 
çıkmadan çok önce verimlilik çalışmaları 
yapılmaktaydı. Zira ülkemizde de Tübitak, 
DPT ve EİE gibi kurumlarımız 90’lı yıllardan 
başlayarak çeşitli çalışmalar yaptılar.
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Sanayide Enerji Verimliliği

%7,5 Rafineri

%10 Gıda

%12,5 Tekstil

%15 Metalurji

%20 Seramik

%25 Gübre

%25 Kağıt

%30 Cam

%30 Çelik

%55 Çimento

Üretim maliyeti içinde enerji maliyetleri

EİE



Örneğin yıkarıda EİE’nin yaptığı çalışma 
göstermektedir ki; bazı sanayi kolları belirlenen 
tasarruf potansiyelinin oldukça altında kalmıştır. 
Sanayi tesislerinde kazanlar, fırınlar, pompalar, 
fanlar, kompenzasyon, soğutma, aydınlatma, 
kojenarasyon gibi mühendislik uygulamaları 
ile sanayi tesislerinde nasıl, ne kadar tasarruf 
edilebildiği hangi miktarlarda yatırım yapılması 
gerektiği hakkında çok sayıda çalışma 
hazırlanmıştır. Enerji verimliliği yatırımlarının 
ortalama 3 ay ile 5 yıl içinde kendini geri ödediği 
hesaplanmaktadır. Ayrıca VAP (verimlilik arttırıcı 
projeler) destekleri ile %20’ye varan hibeler ve 
finans olanakları vardır. Manidar olan; malum 
bu mühendislik bilgileri, destekler, yasalar ve 
yönetmelikler sanayi sektörümüzü istenilen 
düzeyde harekete geçirememiş olmasıdır.

1997 yılında Tübitak tarafından hazırlanan 
bir çalışma raporunda aşağıdaki ifadeye yer 
verilmiştir: “Enerji tasarrufu imkanlarının 
çok yönlü karlılığına rağmen yine de enerji 
tüketicileri tarafından önlemler derhal 
alınamamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara hemen 
yansıdığı piyasa ekonomilerinde dahi, endüstri 

ve diğer sektörlerde, enerji tasarrufu yatırımları 
oldukça yavaş uygulanmaktadır.” Yine bu 
raporda tasarruf için mühendislik tedbirleri 
detaylandırılmış ve sanayicinin uygulayabileceği 
bir dizi öneri sunulmuştur. Yıllar içinde 
hazırlanan bir çok çalışmada Türk sanayisinin 
ortalama %20 seviyesinde tasarruf potansiyelinin 
olduğu vurgulanmaya devam etmektedir.

1994 yılında Türkiye 1000 USD GSMH 
başına 0,34 TEP enerji tüketirken 2008 yılında 
enerji yoğunluğunu 0,39 TEP’e çıkarmıştır. 
Bu artış üzerinde düşünmemizi gerektiren bir 
durumdur. Bu artışta enerji yoğun endüstrilerle 
kalkınmaya çalışmamızın etkisi büyüktür. Fakat 
asıl sebebi; verimlilik felsefesi ve yönetim anlayışı 
geliştirememiş olmamızda aramalıyız. Kyoto 
sonrası CO2 emisyon düşürme taahhütleri ile 
sanayi sektörlerimiz etkilenmeye başladığında 
harekete geçmek için gerekli vakit kalmayabilir. 
Yapılacak işler herkes tarafından biliniyor....
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Sektör 2000-2005 Potansiyel Gerçekleşen
Demir-Çelik %10.41 %0.87
Seramik %7,22 %2.39
Gıda %8,60 %0,25
Tekstil %8,36 %7,79
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İnşaat

Yeni 
Inşaatlar

1.  İnşaat yönetmeliği içerisinde yeni binaların enerji etkinliğine ilişkin standartlar bulunmayan 
ülkeler acil olarak bu standartları İnşaat yönetmelikleri içine koymalı, uygulanmasını sağlamalı 
ve düzenli olarak bu standartları güncellemelidir. Bu tip standartları olan ülkeler belirgin 
biçimde bu standartların güçlendirilmesini sağlamalıdır. Yeni inşa edilecek binalar için enerji 
etkinlik standartları kamu yönetimi tarafından oluşturulmalı ve 30 yıllık bir süre üzerinden 
toplam maliyetleri minimize etmeyi amaçlamalıdır. 

Pasif Enerji 
Evleri ve 

Sıfır Enerjili 
Yapılar

2.  Ülkeler çok düşük enerji gereksinimi olan veya hiç enerji tüketimi olmayan (Pasif Enerji Evvleri 
veya Sıfır Enerjili Binalar) binaların inşaasını desteklemeli ve teşvik etmeli, bu tip binaların 
pazarda yer almasını sağlamalıdır. Devletler 2020 yılında Pasif Enerji Evleri ve Sıfır Enerjili 
Binaların yeni bina yapım pazarındaki pazar payına dair hedeflerini de ortaya koymalıdır. 
Pasif Enerji Evleri ve Sıfır Enerjili Binalar gelecekte, inşaat yönetmelik ve kurallarındaki enerji 
etkinliği standartlarının güncellenmesinde bir benchmark olarak kullanılmalıdır. 

Tam ve eksiksiz 
uygulama

Devam eden 
Uygulama Planları 

Uygulamaya  
Başlanmamış

Uluslararası Enerji Ajansı’nın üye ülkelere önerdiği enerji verimliliği tedbirleri

Rapora göre Türkiye yapması gerekenin %10’u kadarını yapmıştır!

Başlıklar Tedbirler

IEA’ya üye ülkelerde enerji verimliliği tedbirlerinin uygulama oranları - 2009 
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Varolan 
Binalar

3.  Devletler sistematik biçimde var olan binalardaki enerji etkinliği ve enerji etkinliğinin 
önündeki engeller hakkında bilgi toplamalıdır. Uluslararası karşılaştırmalar, izlemeler ve 
en iyi örneklerin seçilebilmesi için standartlaştırılmış göstergeler üzerinden binaların enerji 
etkinlikleri hesaplanmalıdır. Devletler bu bilgiler ışığında binaların enerji etkinliği önündeki 
en önemli engelleri kaldırmak üzere bir inisiyatif paketi oluşturmalıdır. Bu paket tüm binaların 
yenileştirme çalışmaları sırasında enerji etkinliğine yönelik ıslah çalışmalarının da yapılmasını 
sağlayacak standartları içermelidir. Paket ayrıca inşaat sektöründe enerji etkinliği konusunda 
farkındalığın artmasını sağlamalı ve binaların enerji performansı konusunda pazar profilini 
yükseltmelidir. 

Elektronik 
Cihazlar

4.  Tüm ülkeler uluslararası pratiklere uygun olarak , tüm elektronik cihaz ve ekipmanlarda enerji 
performansı uygulamalarını ve uygun olanlarda karşılaştırmalı enerji etiketi uygulamasını 
zorunlu hale getirmelidir. Bu gerek ve uygulamaların etkin biçimde devreye alındığının ve 
devam ettirildiğinin  sıkı biçimde denetimi için yeterli kaynak ayırılmalıdır. 

5.  Tüm ülkeler, tüm elektronik cihazların, belli bir süre kullanılmaması durumunda otomatik 
olarak düşük enerji tüketimi moduna geçme özelliğine sahip olmasını zorunlu kılacak politikalar 
oluşturmalıdır. Ülkeler sektörel bazlı enerji yönetimi protokollerinde yer alan öncelikler 
doğrultusunda bir networke bağlı elektronik cihazların enerji tüketimini minimize etmesini 
sağlamalıdır.

Ulaşım

6.  Tüm devletler
Eğer yok ise, hafif hizmet araçlarına özel  zorunlu yakıt enerji etkinliği standartlarını •	
oluşturmalı, var ise bu standartların daha bağlayıcı ve kati olmasını sağlamalıdır. 
Mümkün olan en kısa zamanda önerilen standartların içeriklerinin daha sıkı ve bağlayıcı •	
olduğunu duyurmalı
Uygun ise gelecek standartları mümkün olduğunca farklı açılardan bu standartlarla harmonize •	
etmeli.  

7.  Devletler maksimum yuvarlanma direnci seviyesini belirlemek ve kara yolu araçlarında lastik 
etiketleme siswtemini kurmak  için, tekerleklerin yuvarlanma direncinin ölçümüne dair yeni 
uluslararası test prosedürüne hızla adapte olmalıdır. Buna ek olarak devletler UNECE gibi 
uluslararası organizasyonlar ile işbirliği içerisinde yeni kara yolu araçlarında lastik-basıncı 
görüntüleme sistemini zorunlu kılmalıdır. 

Aydınlatma
8.  Devletler ticari ve ekonomik uygulanabilirliğe bağlı olarak aşamalı şekilde enerji tüketimi etkin 

olmayan eski tip elektrik ampullerini piyasadan kaldırmalıdır. IEA bu konuda koordineli bir 
dönüşümü başlatmıştır ve bu çalışmayı tüm üyelerinden talep etmektedir. 

Sanayi 9.  Tüm devletler sektörler bazında gerçek enerji yoğunluğu verilerini sağlayarak, enerji 
politikalarına dayanak oluşturan IEA’nın enerji etkinliği  göstergelerine destek olmalıdır.

Sektörler 
Arası
Enerji 

Etkinliği 
Konusunda 

Artan 
Yatırımlar

10. Devletler,
Ortak bir enerji tasarrufu sağlama ve ölçümleme protokolünü duyurarak, bu konuda hala kesin •	
bir yargıya sahip olmayan özel sektöre enerji etkinliği  yatırımlarının faydalarını rakamsal olarak 
sunmalı ve sürece özel sektörün katılımını teşvik etmelidir. 
Özel sektörde enerji verimliliği yatırımları yaratmak ve artırmak üzere var olan teşvik ve finansal •	
yardım programlarını gözden geçirmeli 
Enerji verimliliği yatırımlarında kamu&özel finansman araçları  sunmak üzere finans sektörü ile •	
işbirliği yapmalıdır.

Ulusal Enerji 
Verimliliği 
Stratejileri 
ve Enerji 

Yoğunluğu 
Düşürme 
Hedefleri

11. Tüm ülkeler süregiden IEA sektörel enerji verimliliği benchmark çalışmalarını kullanarak ve iyi  
örneklerden derlemeler yaparak, lokal ekonomilerindeki her bir sektör için enerji verimliliğini 
artırma hedefleri ve aksiyon planları olşuturmalıdır. Enerji verimliliği ajansları eşit biçimde 
kaynaklandırılmalıdır. En iyi aksiyon planları
Tüm sektörlerde son kullanıcıların enerji tüketimini belirlemeli•	
Ekonominin enerji tasarrufu potansiyelini tanımlamalı•	
Planın başarısını değerkendirebilmek için uygun metodlar ve hedefler ortaya koymalıdır. •	

İzleme  
Raporlama

12. Devletler her bir somut öneriyi implemente etme sürecini takip etmek ve IEA’ya düzenli olarak 
değişiklikleri bildirmek konusunda hem fikir olmalıdır.  



“Metal sektörü enerji yoğun sektörlerin başında. Örneğin alüminyum külçe 
fiyatının %40-45’ini enerji gideri oluşturur.  1-1,5 cent seviyesindeki enerji girdi 
maliyet ile çalışan ülkelerle mücadele ediyoruz.” 
Ali Kibar / Kibar Holding  
 
“Enerjiyi daha verimli kullanmak için hazırlanan projelere, çevreye katkı yapan 
projelere kredi veriyoruz. Ama az sayıda proje başvurusu geliyor.” 
Ender Dinçer / TKB 

“Enerji verimliği için öncelikle enerji ölçümü yapmış olmamız gerekmektedir.  
Sadece elektrik değil doğalgaz ve su tüketiminin de düzenli olarak ölçülmesi lazım. 
Enerji verimliliği ile ilgili 30’a yakın projede yaptık. Avrupa Ford fabrikaları içinde 
enerji verimliliğinde Ford Otosan olarak birinci olduk. ” 
Hayati Eşme / Ford Otosan

“Binalarımızın %95’i yalıtımsız. Bu bize büyük bir bedel ödettiriyor. 
Bir bakıma şöyle söyleyebiliriz: pahalı yaşıyoruz. üstelik zengin değiliz.” 
Sedat Arıman / İzoder 
 
“Ulaşım ve kentleşme politikaları yakıt tüketimini ve karbon emisyonu 
körüklüyor.” 
Doç Dr. Halefşan Sümen / İTÜ

“Sanayide elektrik motorları elektriğin %70’ini kullanır. Elektrikli motorlara 
değişken hız sürücüleri takılması ise ortalama %50 tasarruf sağlar.” 
Nami Saçkesen  / Klemsan 

“Enerji verimliliğine salt mühendislik problemi olarak bakılması işi zorlaştırıyor. 
Sorunumuzun zihniyet sorunu olduğu düşünüyorum.” 
Prof. Dr. Ali Halıcı / Başkent Üniversitesi

Anahtar Cümleler
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VAP proje desteklerinde üst sınırlar •	
kaldırılmalı ve proje değerlemesi ve 
getirisi üzerinden destekler verilmeli.
Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği •	
uzmanlığı alanında disiplinler-arası 
müfredatlar geliştirilmeli ve sertifika 
programları meslek okulları ve 
üniversiteler ile işbirliği yapılarak  
yaygınlaştırılmalı.
BEP hızlandırılmalı ve Enerji Kimlik •	
Belgeleri verilirken paralel olarak bina 
dönüşüm projeleri tasarlanmalı ve 
bu alanda çalışacak sertifikalı uzman 
şirketler geliştirilmeli.
Enerji verimliliğinin öneminin •	
toplumun tüm katmanlarına anlatılması 
için detaylı içerikler, iletişim planları 
hazırlanmalı ve yayına konulmalı.

Malzeme, ekipman ve proses •	
standartlarındaki eksiklikler giderilmeli ve 
standartlar yerli tedarikçileri hızlandıracak 
ve uyum sağlayacak bir biçimde kademeli 
olarak yükseltilmeli.
Deniz-Demir-Karayolu bütünleşik olarak •	
lojistik planlamalar gözden geçirilmeli ve 
yeniden düzenlenmeli.
Kentsel planlamalar çevre ve verimlilik •	
esasına göre düzenlemeli ve ihlallere ağır 
cezalar getirilmeli.
Enerji Verimliliği ve Çevre Ar&Ge •	
Labaratuvarları kurulmalı ve uluslararası 
işbirliği tesis edilmeli. Küresel çapta büyük 
araştırmacılar ülkeye davet edilmeli, 
Türkiye’de çalışmaları için özel gayret 
sarfedilmeli.
Enerji verimliliği ile ulusal sanayi, tarım, •	
ulaştırma ve ekonomi politikaları arasında 
linkler kurulmalı.
Akıllı sayaçlarla uyumlu çalışan elektrikli •	
ekipmanların geliştirilmesi teşvik edilmeli.

Verimlilik eylem planı yapılmalı, •	
tasarruf ve emisyon hedefleri sektörlere 
göre paydaşlarla ortaklaşa belirlenmeli. 
Hedeflerin zaman periyodlarına göre 
izlenmesi için performans kriterleri tesbit 
edilmeli.
Sektörlerden verimlilik hedef taahhütleri •	
alınarak ulusal verimlilik hedeflerinin 
izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak 
bir örgütsel yapı ve buna bağlı bilgi 
sistemi kurulmalı. 
Verimlilik mevzuatlarında uyum ve •	
uyumsuzlukların tesbit edilip acilen 
düzenlemelerde eksiklikler giderilmeli ve 
düzenlemelere yeni yaptırımlar eklenmeli. 
Düşük enerji sınıflı aletlerden •	
yüksek sınıflı aletlere geçiş için teşvik 
mekanizmaları çalıştırılmalı.

Ulusal Enerji Verimliliği ve Çevre Fonu •	
kurulmalı ve bu fon verimlilik-çevre 
projelerine finansal destek sağlamalı, 
verimlilik Ar&Ge’lerini desteklemeli.
Verimlilik ve ortaklık kültürü inşaa •	
edebilmek için sosyal araştırmalar 
yapılmalı, birarada yaşam ve kent 
kültürünü geliştirecek özel projeler 
tasarlanmalı ve uygulanmalı.
Verilere dayanan, bilimsel bir düşünce, •	
etkin bir yönetim anlayışı geliştirmek 
için özel gayret sarfedilmeli ve Türk 
şirketleri ve kamu kurumları hakkında 
detaylı araştırmalar yapılmalı.
İlk öğretimden başlayan verimlilik •	
müfredatı geliştirilmeli.
Yaşı büyük motorlu araçların •	
değiştirilmesi teşvik edilmeli.

Kullanım ve Verimlilik 
Zaman-Değer Matrisi
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Kurumlar arası iş akışlarını yeniden düzenlemeye ihtiyaç var mı?

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Algı Araştırması

Var 

Yok 

Kısmen var
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Kamu Otoritesi

Son yıllarda meydana gelen küresel krizler bir çok uzmana göre; devletlerin ekonomi ve piyasalar 
üzerinde daha etkin olmaları gerektiği gerçeğini ortaya çıkardı. Üstelik tam rekabetçi, serbest piyasalarda 
bu olgu daha fazla dile getirildi. Asya krizi, ülkeler düzeyindeki krizlerin yanı sıra firmalar ve sektörler 
seviyesindeki hatalar veya başarısızlıklar artık zincirleme füzyon reaksiyonlar tetikleyebiliyor. Bu etkilerin 
hafifletilmesi hatta yaşanmaması için devletler ve devlet üstü organizasyonlar yeni yöntemler geliştirmeye 
çalışıyor. Finansal işleyiş ve küresel iklim değişikliği gündemdeki sorunların başında geliyor. Küresel 
iklim değişikliği başta kamu olmak üzere özel sektöre ve sıradan vatandaşlara ödevler yüklüyor. Her ne 
kadar dünyayı ısıtan ülkeler içinde yer almasak dahi sonuçları itibariyle ülkemizin bu bağlamda bir dizi 
çalışma yapması artık zorunluluk. Bu zorunluluklar aynı zamanda ülkemizi rekabetçi ve güçlü bir ülke 
yapmak için bizlere imkanlar sunduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yapılacak tüm çalışmalarda kamunun 
yol gösterici, düzenleyici, uyum ve koordinasyon sağlayıcı, denetleyici ve işbirlikleri tesis edici olması 
şart. Ancak kamunun tüm paydaşların sesine kulak vermesi ve herkes için uygulanabilir, ödenebilir 
politikalar hayata geçirmesi gerekiyor. Petrol çağından enerji ve iklim çağına giren dünyamız düşük 
karbon ekonomisine göre yeniden yapılandırılıyor. Bu dönüşüm kararlılık ve iyi yönetim ile mümkün...

Geçen yüzyılda ve bu yüzyılda enerji uluslararası ilişkilerin ana parametresi 

olmuştur. Küresel gelişmeleri, toplumsal değişim ve talepleri iyi okumalı, kamu ve 

özel sektör yeni bir gelecek inşaa etmek için birlikte çalışmalıdır. Kurumlar kendi 

içlerinde ve kurumlar arası iş akışlarında verimli ve hızlı olmalı, iş süreçlerini 

gözden geçirmelidirler. İş planlarını gelecek odaklı tasarlamalı ve önceliklere göre 

uygulamaları eksiksiz yapmalıdırlar. 

Ö
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01-02 Mayıs 2010 / Kartepe
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Küresel ve Yerel: Glokalizasyon 
Küreselleşme süreci anlayışlarda kökten 
değişimlere neden oluyor. Artık hiçbir ülke veya 
bölgenin küresel yönelimler ve gelişmelerden 
izole yaşaması mümkün değil. Uluslar üstü 
standart ve kurallar ulusal standartlar ve 
kuralların giderek üstüne çıkıyor. Küresel 
iklim değişikliği etrafında devletler ekomomik 
kalkınma programlarını temiz üretim, 
yaşanabilir çevre ve sürdürülebilirlik temellerinde 
yeniden düzenlemek durumundalar. Bir yandan 
küresel olanın anlaşılması, tefrik edilmesi, 
içselleştirilmesi gerekliyken diğer yandan 
yerel olanın korunması, güçlendirilmesi, 
desteklenmesi ve ikisi arasında bir denge 
kurulması gerekli.  Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için küresel ve yerel olanı dengelemek 
hayati önem taşıyor. Kimi uzmanlarca 
“glocalisation” denen bu yeni süreçte kamuya 
büyük görevler düşmektedir. Mesela; enerji 
ve su piyasalarının serbestleşmesi küresel bir 
yönelimdir. Fakat bu serbestleşme sürecinin 
toplumun bütün kesimlerine ve tüm sektörlere 
negatif etkilerinin oluşmaması kamusal 
bir görevdir. Keza karbon emisyonlarının 
azaltılması bir mecburiyettir ancak küçük ve 
orta boy işletmelerin karşılaşacağı zorlukların 
bertaraf etmek belki de bu işletmelerin 
tek başlarına başarabileceği bir iş değildir. 
Önümüzdeki dönemde küresel ile yereli 
dengeleyen bir yaklaşım ile kamunun 
çalışması şarttır. Küreselleşmenin etkilerinden 
kurtulmaya çalışmak yerine özgünleştirerek 
ve yerel dinamiklerle destekleyerek avantajlar 
kazanmalıyız. Bir başka ifade ile glokal 
düşünmek durumundayız... 

Ulusal Hedef ve Politikalar 
Bugün dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan  
ülkeler enerji güvenliğini teminat altına almak 
için 3 yönlü çalışmaktadırlar. 1- Fosil enerji 
kaynakları tedariğini garanti altına almak için 
sürdürülen çalışmalar. 2- Yenilenebilir, nükleer, 
hidrojen gibi fosil enerji dışı kaynakların 
geliştirilmesi için yapılan çalışmalar. 3- Enerji 
yoğunluğunu azaltan teknolojileri geliştirmek 
ve verimlilik anlayışını benimsemek. Aslında 
enerji güvenliği tek başına bir hedef değildir. 
Enerji güvenliği ulusal zenginliğin ve gücün 
elde edilmesi için bir araçtır. Enerji ihracatçısı 
olamayan ülkelerin enerjiyi etkin kullanarak 
zenginlik üreten sektörleri vardır. Tüm ülkeler 
gibi Türkiye’nin de hedefi ulusal zenginlik 
üretmek etrafında şekillenmelidir. Enerji 
ve iklim çağında bu zenginliği üretecek ana 
dinamo; bu çağa ait bilgilere sahip olmak hatta 
bilgiyi ulusal dinamiklerle üretmektir. 2023 
Cumhuriyet’in 100.yılı hedefleri; motivasyon ve 
moral değerler bakımından fevkalade önemlidir. 
Unutmamalıyız ki; bu hedeflerin altına mikro, 
mezo ve makro politikalar konulmalıdır. Makro 
politikaları koymak daha kolaydır. Ancak 
mikro ve mezo politikalar çok daha detaylı 
çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ulusal hedefler 
artık bölgesel hedeflere, sektörel hedeflere, 
kurumsal hedeflere ve bireysel hedeflere doğru 
indirilmelidir. Ayrıca enerji ve enerji verimliliği 
politikaları sanayileşme, ulaştırma, turizm, çevre, 
bayındırlık, kentleşme, tarım, eğitim ve bilim 
politikalarıyla içiçe geçmek zorundadır. Bu 
içiçelik politikaların geliştirilmesini zorlaştırdığı 
gibi uygulamaların hayata geçmesini de 
zorlaştırdığı bir gerçektir... 
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Kamu ve Özel Sektör İşbirliği 
(Private-Public Partnership) 
Bugün dünyada birçok mesele Kamu-Özel 
Sektör işbirliği ile çözülmeye çalışılmaktadır. 
Kamu ve özel sektörün karşı taraflarda olduğu 
anlayışı yerine birlikte problemleri çözen, insiyatif 
alan bir anlayış benimsemeliyiz. Şirketler ve 
kamu yöneticileri artık topluma daha fazla 
hesap vermek durumdadır. Bir yandan kamu 
yönetimi; şirketlerde uygulanan çağdaş yönetim 
tekniklerini uygulamaya çalışırken öte yandan 
şirketler sosyal sorumluluğa uygun davranarak 
işlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda 
özel sektörün talep eden kamunun dağıtan 
olmaktan çıkması ve ortaklaşa planlamalar ve 
eylemler gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla örgütlenme biçimleri üzerinde yeniden 
düşünülmeli ve katılımcılık benimsenmelidir.

İş Akışları, Uyum ve Koordinasyon 
Moderm devletler karmaşık organizasyonlardır. 
Çoğu zaman bu karmaşa süreçleri uzatmaktadır. 
Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde uyum ve 
koordinasyona ihtiyaç vardır. Kamu kurumları, 
özerk kurumlar, STK’lar kısaca bu süreçte yer 
alan tüm kurumlar arasında iş akışlarının hatasız 
ve hızlı çalışması gerekmektedir. Devletler 
canlı organizmalar gibidir. Nasıl, bir insanda 
baş ağrısı veya kırık bir ayak üretkenliği ve 
toplam kapasiteyi aşağı çekiyorsa devletlerinde 
organizasyon birimlerinin senkronize olmamaları 
verimsizliklere neden olur. Süreç odaklı bir 
anlayışla işlerin nasıl ilerlediği gözden geçirilmeli; 
aksayan yönler, mükerrer işler, üst üste binen 
yetki ve görevler ortadan kaldırılmalıdır. “Ölçülen 
şey iyileşir” prensibiyle süreçler ölçülmeli ve 
kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır. 

2004 yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi ve Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi tarafından  
hazırlanan enerji verimliliği süreçlerinde taraflar arasındaki ilişkiler diyagramı.

Başbakanlık

Sanayi ve 
Ticaret 

Bakanlığı

Arabulucular

Üniversiteler

Sanayi Örgütleri

Ticaret Odaları

Mimarlar Odası

Alt Komiteler: Sanayi, Ticaret, Enerji 
Doğal Kaynaklar, Bilim veTeknoloji

TBMM

EİE 
Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi Genel 
Müdürlüğü

UETM 
Ulusal Enerji 

Tasarrufu 
Merkezi

Sanayide 
RUE Dairesi

Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu

Ölçüm ve Standartlar GM

Sanayi GM

Tüketiciyi Koruma ve 
Rekabet GM

TSE 
Türk Standartları Ensitüsü

Bina ve ulaştırma 
RUE Dairesi

Nihai Enerji 
Tüketicileri
Bina Sahipleri, 

İşleticileri, 
Kullanıcıları

Sanayi 
kuruluşları

Belediyeler (Kamu 
Binaları, Toplu 

Taşımacılık)

Araç Sahipleri, 
İşleticiler, 

Kullanıcıları

Başbakanlık 
Büroları

Devlet 
Planlama Teşkilatı

Hazine

Devlet 
İstatistik Ensitüsü

Maliye 
Bakanlığı

TÜBİTAK 
Türkiye ARGE 

Ensitüsü

Teknik Araştırma 
ve Uygulama GM

Bayındırlık 
ve İskan 

Bakanlığı

İnşaat İşleri GM

AB ile Koordinasyon Birimi

AB Genel Sekreterliği
AB Koordinasyon için GM

Çevre 
Bakanlığı

Emisyon Kontrol GM

Çevresel Etki 
Uygulama GM

AB Koordinasyon 
Uygulama GM

AB Koordinasyon 
İçin GM

Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı

Enerji İşleri GM 
Enerji Verimliliği ŞM

Emisyon Planlama GM Karayolu Taşımacılığı GM

AB Koordinasyon için GM

Planlama ve Araştırma 
Koordinasyon GM

Ulaştırma
Bakanlığı
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Kıyı kenar  
çizgisinin

makam onayına
sunulması

Eksikliklerin
tamamlanarak 

KKÇ onay
teklifinin tekrar

gönderilmesi

ÇED başvuru dosyası 
uygunluk açısından incelenir.

Başvuru geçersiz sayılır.

ÇED raporu özel formata uygunluk 
açısından incelenir. 

Proje inceleme ve değerlendirme sürecinin 
halka duyurulması maksadıyla ÇED 

raporunun 1 adeti ilgili valiliğe gönderilir.

Nihai ÇED Raporu İl Çevre Müdürlüğü 
ve Bakanlıkça halkın görüşüne açılır.

ÇED olumlu/olumsuz belgesi verilir. ÇED olumsuz

Yatırım yapılamaz
ÇED olumlu

Nihai ÇED raporu İDK
sayısı kadar çoğaltılır.

Nihai ÇED raporu bakanlığa sunulur

ÇED raporu geçersiz sayılır.

Proje ile ilgili inceleme değerlendirme 
sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın 
görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilikçe uygun 

araçlarla halka duyurulur.

İDK ÇED raporunu incelemek ve 
değerlendirmek için toplantıya davet edilir.

ÇED raporu İDK üye sayısı kadar
çoğaltılır ve Bakanlığa sunulur.

İDK ÇED raporunu yasal süresi içinde 
inceler değerlendirir ve nihailendirir.

ÇED raoporu eksiliğin 
giderilmesi için faaliyet 

sahibine iade edilir.

Eksikliği giderilen 
ÇED raporu bakanlığa 

sunulur

Modelleme Raporu hazırlanır.

Görüş verilir

E

Arşivlenmek 
üzere Seyir 
Hidrografi

ve Oşinagrafi 
Dairesi 

Başkanlığı

İlgilisince 
plan teklif i 
dosyasının

hazırlanması

İlgilisince 
plan teklif i 
dosyasının

hazırlanması

Teklifin yerinde 
incelenmesi, 

tutanak/ rapor 
hazırlanması

Onay İnceleme

Yeniden düzenlemek 
üzere iade

Teklif İmar Planı (Kıyı Tesisi Yapım 
Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ)

Teklif imar planlarının
hazırlanması

Kıyı kenar çizgisi tespit 
talebi için müracat

Valilik tarafından
K.K.Ç

 tespit komisyonu
teşkili

K.K.Ç. tespitlerinin 
onay için bakanlığa 

gönderilmesi

KKÇ tespitine esas 
belgelerin kontrol 

edilmesi

Onaylı kıyı kenar 
çizgisi paftalarının 

çoğaltılması

Orijinal paftaların
gönderilmesi

Onaylı KKÇ 
paftalarının ilan edilmesi

İlgili defterdarlık ve
tapu dairesine bildirim

yapılması

Eksik belgelerin 
tamamlanarak
gönderilmesi

K.K.Ç. tespit 
komisyonu arazi ve 

büro çalışmaları ölçü 
çizelgesi ve komisyon 

tespit tutanağının 
hazırlanması

İlgisince halihazır
Harita temini

Gerekçeli yazı

Gerekçeli iade yazısı

İnceleme
raporu

Mahallinde
inceleme
yapılması

Dosya incelenmesi

Onay doğrultusunda 
ihale yapılması

Defterdarlık

Talep değerlendirilmesi olumlu

Defterdarlık tarafından 
dosyanın incelenmesi

189 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı 
İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat 

İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu 

Kalmayanların Satılmasına Selahiyet 
Verilmesi Hakkında kanun

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

5543 Sayılı İskan Kanunu

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

4342 Sayılı Mera Kanunu

6831 Sayılı Orman Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu

3083 Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu 

383 Sayılı Özel Çevre Koruma  
Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun

Kurum ve kuruluş 
görüşlerinin alınması

   Kullanma izni/irtifak 
hakkı/ön izin için dosyanın 
makam onayına sunulması

Yatırım sahibi ilgili 
mühendise kıyı yapısı
projelerini hazırlatır.

Yapı tipine göre tasarım yüklerinin depremli depremsiz
durumları ( Dalga, gemi çarpma,bağlama, akıntı, zemin,

hidrolik ve hareketli yükler gibi)

Dalga Yapı Etkileşimi
-Dalga tırmanması ve ve dalga yansıması
-Dalga aşması
-Dalga kırılması

İşlevsellik
- Dalgakıran
- Kıyı Koruma
- Yanaşma yeri

Estetik çevre
değerlendirmesi

Ekonomik
Değerlendirme
Maliyetler:
-Malzeme
-İnşaat Tekniği
-Bakım-onarım

İnşaat
Teknikleri
-Teçhizat
-Deneyim

İlgili mühendis

Yapısal Denge

Kesit belirlenmesi

Güvenirliğe dayalı 
yapısal risk hesabı

Zemin taşıma 
kapasitesi toptan 
göçme, oturtma

Kazıklı Taş Dolgu

Son tasarım

Dikyüzlü

Geoteknik veriler Tasarım dalgasıDerinlik

Ana tasarım parametreleri

Yapı tipinin belirlenmesi ön çalışma

Yapı Tipi

Gönderilen belge ve bilgilere 
göre talebin değerlendirilmesi

İhalenin onaylanması

Müracaat dilekçe yatırım yapılacak yeri ve mevkisini 
memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve 

özelliklerini de belirterek varsa 1/1000 veya 1/5000 
ölçekli harita, yoksa 1/25.000 harita üzerine işaretler.

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü

Ön izin için müracaat dosyasının 
il defterdarlığına gönderilmesi

Ön inceleme Gerekçeli yazı

KKÇ mevcut mu?

Ön İnceleme

Eksik belgelerin
tamamlanarak
gönderilmesi

Fizibilite Raporu hazırlansınmı?

Fizibilite Raporu hazırlanır.

Görüş verilir

İnceleme, Tespit ve Denetim 
Komisyonunu (İTDK) kurulur.

İTDK Merkez Teşkilat 
elemanlarından mı oluştu

Mahalin en üst amiri tarafından 
görevlendirilecek iki personel ve 
ilgili liman başkanının katılımı 

ile en az üç kişiden oluşan 
İTDK oluşturulur.

İTDK tarafından yapılan 
inceleme sonucunda rapor 

tanzim edilir.

İTDK tarafından yapılan 
inceleme sonucunda rapor 

tanzim edilir.

Teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerle
birlikte İTDK raporu dikkate

alınarak nihaî değerlendirme yapılır.

Değerlendirme sonucu teklif imar
planını sunan kuruma bildirilir.

Rapor Denizcilik Müsteşarlığına 
gönderilir

Mahalin en üst amiri tarafından 
görevlendirilecek iki personel ve 
ilgili liman başkanının katılımı 

ile en az üç kişiden oluşan 
İTDK oluşturulur.

İTDK, Teklif dosyasında 
belirtilen bilgi ve belgeler ile 
idarenin görev ve yetkileri 

çerçevesi mahalinda inceleme 
ve tespit yapar

Modelleme Raporu hazırlasınmı?

Yeniden düzenlemek 
üzere iade

Mikrobölgeleme 
Etüt Raporları

İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü

İnceleme alanı 
içinde UA ve ÖA 

içeren rapor

İnceleme alanı 
içinde UOA ve AJE 

içeren rapor
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

İİgili Mühendisler

İncelemeOnay

Rapor formata 
uygunmu

Plan Teklifinin 
Bakanlıkça İncelenmesi

Gerekçeli görüş

Belirtilen 
hususlar uyarınca 
teklifin yeniden 

düzenlenmesi için 
iade edilmesi

Onaylanan planların ilgili 
kurum ve kuruluşlara 

dağıtılması

İtirazların
Bakanlıkça 
incelenmesi

İncelenen
itirazların 
makam 
oluruna 

sunulması

İlgili idarelerce planların 
askıya çıkarılması

Planlar kesinleşerek 
yürürlüğe girer

Teklifin ilgili kurum ve 
kuruluş görüşmesine 

sunulması

E

E

H

H

H

H E

H H H H

H

H

E

E

E

E

H

H

H

H

E

E

E

E

E

E

E

E

E

H

HRapor formata 
uygunmu

Jeofiziksel Ölçüm ve Değerlendirmeler Sismik ve Yandan 
Taramalı Sonar (YTS) çalışmaları, izlenen süreç-yöntemler 
ve kullanılan yazılım, konumlandırma sistemi, sismik 
kayıtların yorumlanmış kesitleri ve değerlendirmeler, YTS 
kayıtları ve değerlendirmeleri, hat/lokasyon skeç haritası, 
hat/lokasyon mevki bilgileri, sismik ve YTS kayıtları 
üzerinde zaman ve mevki bilgileri, ölçüm esnasında 
kullanılan YTS frekansı ve kaplama genişliği bilgisi.

Jeolojik Çalışmalar Bölgenin genel jeolojik yapısı, çalışmalarda izlenen 
süreç yöntemler, proje kıyı bandı resimleri, sediment numune mevkileri ve 
derinlikleri (tablo halinde), skeç aritası, numune analiz sonuçları ile zemin/
örnek tanımlaması (tablo halinde), granülometrisi, 1/2500, 1/5000 veya 
1/7500 ölçekli tane boyuna göre sediment dağılım haritası ile yorum ve 
değerlendirmeler, proje sahasında sismik çalışma yerine sondaj çalışması 
yapılmış ise sondaj logları (coğrafi koordinatlı) ve karot analiz sonuçları, 
kesitler ve değerlendirmeler.

Plan teklifi 
dosyasının 
Valilik’e 
iletilmesi

Plan teklifinin 
Vallikçe 

Bakanlığa 
iletilmesi 
Yapılacak 
yatırım, 

TurizmAlan ve 
Merkezleri ile 

Kültür 
ve Turiz Koruma 

ve Gelişim 
Bölgesi’nde ise 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

ÖÇK alanında 
ise Özel Çevre 

Koruma 
Başkanlığı

Özelleştirme 
kapsamında 

kalan alanlarda 
Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı 

Teklif 
mevzuata 

uygun 
mu?

Tüm
görüşler 

ve yerinde 
inceleme
raporu

olumlu mu?

Makam 
oluru 

olumlu 
mu?

Askı 
sürecinde 
itiraz var 

mı?

Denizcilik Müsteşarlığı

İlgili belediye veya il 
özel idaresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü

Genelkurmay Başkanlığı 
(Hareket Dairesi 

Başkanlığı)

Maliye Bakanlığı 
(Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü)

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

(Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü) 

Kültür ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığı 
(Demiryolları, Limanlar 

ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (Koruma 
ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü)

Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevresel 

Etki Değerlendirmesi 
ve Planlama Genel 

Müdürlüğü) (Orman 
Genel Müdürlüğü)

Makam oluru 
uyarınca 
planlarda 
değişiklik 

yapılıyor mu?

Başvuru dosyası eksikliğin
giderilmesi için faaliyet 

sahibine iade edilir.

ÇED yönetmeliği EK I 
listesinde yer alan faaliyet

Çevre ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Denizcilik Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı Çevre ve Orman 

Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

Başvuru
dosyası
formata

uygun mu? 

ÇED
raporu yasal
süresi içinde 

sunuldu
mu?

ÇED raporu
özel formata
uygun mu?

Nihai ÇED
raporu

Bakanlığa
sunuldu mu?

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur

ÇED başvuru dosyası komisyon üye sayısı kadar çoğaltılır.

Halkın Katılımı Toplantısı

Proje ile ilgili olarak başvuru yapıldığına dair ÇED 
başvuru dosyasının bir nüshası ilgili Valiliğe gönderilir.

Komisyonca kapsamı belirlenen ÇED raporu özel 
formatı proje sahibine verilir.

Proje özel formatı doğrultusunda hazırlanan 2 adet 
ÇED raporu bakanlığa sunulur.

Halkın Katılımı Toplantısı ve Kapsam Belirleme 
Toplantısı tarihi/yerini belirten yazı ekinde ÇED 

Başvuru Dosyası komisyon üyelerine gönderilerek, 
komisyon toplantıya çağrılır.

Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı

Proje Tanıtım (PTD) Çevre
İl Müdürlüğüne sunulur

ÇED gerekli değildir kararı ÇED gereklidir kararı

Başvuru geçersiz Sayılır ÇED Süreci

6 aylık periyodlarla denetim yapılır

ÇED Gerekli değildir kararı

Veriler toplanır

ÇED gerekli değildir belge 
bedeli Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına ödenir.

Proje sahibine ve 
Bakanlığa bildirilir.

ÇED gerekli değildir 
belgesi verilir.

Proje sahibi tarafından 
yasal süre içinde Bakanlığa 

müracat edilir.

Proje sahibine ve 
Bakanlığa bildirilir.

Yatırımcı Yasal Sürede 
yatırıma başlar (5 yıl)

PTD ÇED EK IV’ de yer alan 
kriterler çerçevesinde incelenir.

Gerekirse arazi 
incelemesi yapılır

PTD eksikliğin giderilmesi için 
faaliyet sahhibine iade edilir.

Proje ÇED Yönetmeliği 
EK II Liste kapsamında

H

ÇED Gereklidir Kararı YATIRIM SAHİBİ

YATIRIM SAHİBİ

YATIRIM SAHİBİ

PTD 
formata

uygunmu

Faaliyet
için ÇED

raporu
hazırlansın

mı?

Yasal süre  
içinde

yatırıma 
başlandımı

Yasal 
süresi 
içinde 

müracaat

Sözleşmenin düzenlenmesi

Eksik belge
var mı ?

Eksik belge
var mı ?

Mahallinde
incelemeye 

gerek
var mı?

Kıyı kenar 
çizgisinin

makam onayına
sunulması 
uygun mu?

İlgili  kurum ve 
kuruluş görüşlerinin 

Maliye
Bakanlığı’na 
gönderilmesi

Talep değerlendirilmesi olumsuz

Onay

Onay
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Kıyı kenar  
çizgisinin

makam onayına
sunulması

Eksikliklerin
tamamlanarak 

KKÇ onay
teklifinin tekrar

gönderilmesi

ÇED başvuru dosyası 
uygunluk açısından incelenir.

Başvuru geçersiz sayılır.

ÇED raporu özel formata uygunluk 
açısından incelenir. 

Proje inceleme ve değerlendirme sürecinin 
halka duyurulması maksadıyla ÇED 

raporunun 1 adeti ilgili valiliğe gönderilir.

Nihai ÇED Raporu İl Çevre Müdürlüğü 
ve Bakanlıkça halkın görüşüne açılır.

ÇED olumlu/olumsuz belgesi verilir. ÇED olumsuz

Yatırım yapılamaz
ÇED olumlu

Nihai ÇED raporu İDK
sayısı kadar çoğaltılır.

Nihai ÇED raporu bakanlığa sunulur

ÇED raporu geçersiz sayılır.

Proje ile ilgili inceleme değerlendirme 
sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın 
görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilikçe uygun 

araçlarla halka duyurulur.

İDK ÇED raporunu incelemek ve 
değerlendirmek için toplantıya davet edilir.

ÇED raporu İDK üye sayısı kadar
çoğaltılır ve Bakanlığa sunulur.

İDK ÇED raporunu yasal süresi içinde 
inceler değerlendirir ve nihailendirir.

ÇED raoporu eksiliğin 
giderilmesi için faaliyet 

sahibine iade edilir.

Eksikliği giderilen 
ÇED raporu bakanlığa 

sunulur

Modelleme Raporu hazırlanır.

Görüş verilir

E

Arşivlenmek 
üzere Seyir 
Hidrografi

ve Oşinagrafi 
Dairesi 

Başkanlığı

İlgilisince 
plan teklif i 
dosyasının

hazırlanması

İlgilisince 
plan teklif i 
dosyasının

hazırlanması

Teklifin yerinde 
incelenmesi, 

tutanak/ rapor 
hazırlanması

Onay İnceleme

Yeniden düzenlemek 
üzere iade

Teklif İmar Planı (Kıyı Tesisi Yapım 
Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ)

Teklif imar planlarının
hazırlanması

Kıyı kenar çizgisi tespit 
talebi için müracat

Valilik tarafından
K.K.Ç

 tespit komisyonu
teşkili

K.K.Ç. tespitlerinin 
onay için bakanlığa 

gönderilmesi

KKÇ tespitine esas 
belgelerin kontrol 

edilmesi

Onaylı kıyı kenar 
çizgisi paftalarının 

çoğaltılması

Orijinal paftaların
gönderilmesi

Onaylı KKÇ 
paftalarının ilan edilmesi

İlgili defterdarlık ve
tapu dairesine bildirim

yapılması

Eksik belgelerin 
tamamlanarak
gönderilmesi

K.K.Ç. tespit 
komisyonu arazi ve 

büro çalışmaları ölçü 
çizelgesi ve komisyon 

tespit tutanağının 
hazırlanması

İlgisince halihazır
Harita temini

Gerekçeli yazı

Gerekçeli iade yazısı

İnceleme
raporu

Mahallinde
inceleme
yapılması

Dosya incelenmesi

Onay doğrultusunda 
ihale yapılması

Defterdarlık

Talep değerlendirilmesi olumlu

Defterdarlık tarafından 
dosyanın incelenmesi

189 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı 
İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat 

İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu 

Kalmayanların Satılmasına Selahiyet 
Verilmesi Hakkında kanun

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

5543 Sayılı İskan Kanunu

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

4342 Sayılı Mera Kanunu

6831 Sayılı Orman Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu

3083 Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu 

383 Sayılı Özel Çevre Koruma  
Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun

Kurum ve kuruluş 
görüşlerinin alınması

   Kullanma izni/irtifak 
hakkı/ön izin için dosyanın 
makam onayına sunulması

Yatırım sahibi ilgili 
mühendise kıyı yapısı
projelerini hazırlatır.

Yapı tipine göre tasarım yüklerinin depremli depremsiz
durumları ( Dalga, gemi çarpma,bağlama, akıntı, zemin,

hidrolik ve hareketli yükler gibi)

Dalga Yapı Etkileşimi
-Dalga tırmanması ve ve dalga yansıması
-Dalga aşması
-Dalga kırılması

İşlevsellik
- Dalgakıran
- Kıyı Koruma
- Yanaşma yeri

Estetik çevre
değerlendirmesi

Ekonomik
Değerlendirme
Maliyetler:
-Malzeme
-İnşaat Tekniği
-Bakım-onarım

İnşaat
Teknikleri
-Teçhizat
-Deneyim

İlgili mühendis

Yapısal Denge

Kesit belirlenmesi

Güvenirliğe dayalı 
yapısal risk hesabı

Zemin taşıma 
kapasitesi toptan 
göçme, oturtma

Kazıklı Taş Dolgu

Son tasarım

Dikyüzlü

Geoteknik veriler Tasarım dalgasıDerinlik

Ana tasarım parametreleri

Yapı tipinin belirlenmesi ön çalışma

Yapı Tipi

Gönderilen belge ve bilgilere 
göre talebin değerlendirilmesi

İhalenin onaylanması

Müracaat dilekçe yatırım yapılacak yeri ve mevkisini 
memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve 

özelliklerini de belirterek varsa 1/1000 veya 1/5000 
ölçekli harita, yoksa 1/25.000 harita üzerine işaretler.

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü

Ön izin için müracaat dosyasının 
il defterdarlığına gönderilmesi

Ön inceleme Gerekçeli yazı

KKÇ mevcut mu?

Ön İnceleme

Eksik belgelerin
tamamlanarak
gönderilmesi

Fizibilite Raporu hazırlansınmı?

Fizibilite Raporu hazırlanır.

Görüş verilir

İnceleme, Tespit ve Denetim 
Komisyonunu (İTDK) kurulur.

İTDK Merkez Teşkilat 
elemanlarından mı oluştu

Mahalin en üst amiri tarafından 
görevlendirilecek iki personel ve 
ilgili liman başkanının katılımı 

ile en az üç kişiden oluşan 
İTDK oluşturulur.

İTDK tarafından yapılan 
inceleme sonucunda rapor 

tanzim edilir.

İTDK tarafından yapılan 
inceleme sonucunda rapor 

tanzim edilir.

Teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerle
birlikte İTDK raporu dikkate

alınarak nihaî değerlendirme yapılır.

Değerlendirme sonucu teklif imar
planını sunan kuruma bildirilir.

Rapor Denizcilik Müsteşarlığına 
gönderilir

Mahalin en üst amiri tarafından 
görevlendirilecek iki personel ve 
ilgili liman başkanının katılımı 

ile en az üç kişiden oluşan 
İTDK oluşturulur.

İTDK, Teklif dosyasında 
belirtilen bilgi ve belgeler ile 
idarenin görev ve yetkileri 

çerçevesi mahalinda inceleme 
ve tespit yapar

Modelleme Raporu hazırlasınmı?

Yeniden düzenlemek 
üzere iade

Mikrobölgeleme 
Etüt Raporları

İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü

İnceleme alanı 
içinde UA ve ÖA 

içeren rapor

İnceleme alanı 
içinde UOA ve AJE 

içeren rapor
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

İİgili Mühendisler

İncelemeOnay

Rapor formata 
uygunmu

Plan Teklifinin 
Bakanlıkça İncelenmesi

Gerekçeli görüş

Belirtilen 
hususlar uyarınca 
teklifin yeniden 

düzenlenmesi için 
iade edilmesi

Onaylanan planların ilgili 
kurum ve kuruluşlara 

dağıtılması

İtirazların
Bakanlıkça 
incelenmesi

İncelenen
itirazların 
makam 
oluruna 

sunulması

İlgili idarelerce planların 
askıya çıkarılması

Planlar kesinleşerek 
yürürlüğe girer

Teklifin ilgili kurum ve 
kuruluş görüşmesine 

sunulması

E

E

H

H

H

H E

H H H H

H

H

E

E

E

E

H

H

H

H

E

E

E

E

E

E

E

E

E

H

HRapor formata 
uygunmu

Jeofiziksel Ölçüm ve Değerlendirmeler Sismik ve Yandan 
Taramalı Sonar (YTS) çalışmaları, izlenen süreç-yöntemler 
ve kullanılan yazılım, konumlandırma sistemi, sismik 
kayıtların yorumlanmış kesitleri ve değerlendirmeler, YTS 
kayıtları ve değerlendirmeleri, hat/lokasyon skeç haritası, 
hat/lokasyon mevki bilgileri, sismik ve YTS kayıtları 
üzerinde zaman ve mevki bilgileri, ölçüm esnasında 
kullanılan YTS frekansı ve kaplama genişliği bilgisi.

Jeolojik Çalışmalar Bölgenin genel jeolojik yapısı, çalışmalarda izlenen 
süreç yöntemler, proje kıyı bandı resimleri, sediment numune mevkileri ve 
derinlikleri (tablo halinde), skeç aritası, numune analiz sonuçları ile zemin/
örnek tanımlaması (tablo halinde), granülometrisi, 1/2500, 1/5000 veya 
1/7500 ölçekli tane boyuna göre sediment dağılım haritası ile yorum ve 
değerlendirmeler, proje sahasında sismik çalışma yerine sondaj çalışması 
yapılmış ise sondaj logları (coğrafi koordinatlı) ve karot analiz sonuçları, 
kesitler ve değerlendirmeler.

Plan teklifi 
dosyasının 
Valilik’e 
iletilmesi

Plan teklifinin 
Vallikçe 

Bakanlığa 
iletilmesi 
Yapılacak 
yatırım, 

TurizmAlan ve 
Merkezleri ile 

Kültür 
ve Turiz Koruma 

ve Gelişim 
Bölgesi’nde ise 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

ÖÇK alanında 
ise Özel Çevre 

Koruma 
Başkanlığı

Özelleştirme 
kapsamında 

kalan alanlarda 
Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı 

Teklif 
mevzuata 

uygun 
mu?

Tüm
görüşler 

ve yerinde 
inceleme
raporu

olumlu mu?

Makam 
oluru 

olumlu 
mu?

Askı 
sürecinde 
itiraz var 

mı?

Denizcilik Müsteşarlığı

İlgili belediye veya il 
özel idaresi

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü

Genelkurmay Başkanlığı 
(Hareket Dairesi 

Başkanlığı)

Maliye Bakanlığı 
(Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü)

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

(Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü) 

Kültür ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığı 
(Demiryolları, Limanlar 

ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (Koruma 
ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü)

Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevresel 

Etki Değerlendirmesi 
ve Planlama Genel 

Müdürlüğü) (Orman 
Genel Müdürlüğü)

Makam oluru 
uyarınca 
planlarda 
değişiklik 

yapılıyor mu?

Başvuru dosyası eksikliğin
giderilmesi için faaliyet 

sahibine iade edilir.

ÇED yönetmeliği EK I 
listesinde yer alan faaliyet

Çevre ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Denizcilik Müsteşarlığı

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı Çevre ve Orman 

Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

Başvuru
dosyası
formata

uygun mu? 

ÇED
raporu yasal
süresi içinde 

sunuldu
mu?

ÇED raporu
özel formata
uygun mu?

Nihai ÇED
raporu

Bakanlığa
sunuldu mu?

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulur

ÇED başvuru dosyası komisyon üye sayısı kadar çoğaltılır.

Halkın Katılımı Toplantısı

Proje ile ilgili olarak başvuru yapıldığına dair ÇED 
başvuru dosyasının bir nüshası ilgili Valiliğe gönderilir.

Komisyonca kapsamı belirlenen ÇED raporu özel 
formatı proje sahibine verilir.

Proje özel formatı doğrultusunda hazırlanan 2 adet 
ÇED raporu bakanlığa sunulur.

Halkın Katılımı Toplantısı ve Kapsam Belirleme 
Toplantısı tarihi/yerini belirten yazı ekinde ÇED 

Başvuru Dosyası komisyon üyelerine gönderilerek, 
komisyon toplantıya çağrılır.

Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı

Proje Tanıtım (PTD) Çevre
İl Müdürlüğüne sunulur

ÇED gerekli değildir kararı ÇED gereklidir kararı

Başvuru geçersiz Sayılır ÇED Süreci

6 aylık periyodlarla denetim yapılır

ÇED Gerekli değildir kararı

Veriler toplanır

ÇED gerekli değildir belge 
bedeli Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına ödenir.

Proje sahibine ve 
Bakanlığa bildirilir.

ÇED gerekli değildir 
belgesi verilir.

Proje sahibi tarafından 
yasal süre içinde Bakanlığa 

müracat edilir.

Proje sahibine ve 
Bakanlığa bildirilir.

Yatırımcı Yasal Sürede 
yatırıma başlar (5 yıl)

PTD ÇED EK IV’ de yer alan 
kriterler çerçevesinde incelenir.

Gerekirse arazi 
incelemesi yapılır

PTD eksikliğin giderilmesi için 
faaliyet sahhibine iade edilir.

Proje ÇED Yönetmeliği 
EK II Liste kapsamında

H

ÇED Gereklidir Kararı YATIRIM SAHİBİ

YATIRIM SAHİBİ

YATIRIM SAHİBİ

PTD 
formata

uygunmu

Faaliyet
için ÇED

raporu
hazırlansın

mı?

Yasal süre  
içinde

yatırıma 
başlandımı

Yasal 
süresi 
içinde 

müracaat

Sözleşmenin düzenlenmesi

Eksik belge
var mı ?

Eksik belge
var mı ?

Mahallinde
incelemeye 

gerek
var mı?

Kıyı kenar 
çizgisinin

makam onayına
sunulması 
uygun mu?

İlgili  kurum ve 
kuruluş görüşlerinin 

Maliye
Bakanlığı’na 
gönderilmesi

Talep değerlendirilmesi olumsuz

Onay

Onay



“Küçük ve orta boy işletmeler enerjiyi en pahalı kullanan grup. Yani verimliliğe 
en çok ihtiyacı olan grup. Kosgeb yeni proje destekleri ile KOBİ’lerin enerji 
verimliliği projeleri ve yenilikçi yeşil teknolojiler geliştirmeleri için daha fazla 
kaynak kullandıracak.” 
Mustafa Kaplan / KOSGEB 

“Enerji verimliliği kafaları karıştıran bir hal aldı. Gün geçmiyor ki bir 
konferans, çalıştay olmasın. Ne yapmamız gerektiği belli? Niye yapmadığımız-
yapamadığımızı bilemiyoruz? Sorun da burada!” 
Yahya Güçlü / Bayındırlık Bakanlığı

“Verimlilik standartlarla başlar. TSE; enerji verimliliğine ilişkin standartları 
Avrupa Birliği ve Dünya standartlarına uygun bir biçimde düzenlemeye devam 
ediyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu test işlemleri de bu işin bir parçası.” 
Ahmet Pelit / TSE 

“Uygulamaların Türkiye’de alt yapısı oluşmuş durumda. Fakat Türkiye’nin 
kültürel yapısı verimliliği öteliyor. Toplumsal bilinci yükseltmeden verimliliği 
yükseltmek gerçekten zor.” 
Erdal Çalıkoğlu / EİE

“Türkiye dünya yatırım ortamı sıralamasında 62. sırada. Bürokrasiyi azaltarak, 
işleri hızlandırmalı ama kontrolü ve denetimi sağlamlaştırmaya çalışmalıyız.” 
Kemal Battal / Armada
 
“Devletin tek bir örgüt olduğunu düşünürsek, tüm birimleri yani teşkilatları 
arasında tam bir uyum olmalı. Yoksa işler aksayarak yürür. Teşkilatların tek 
başlarına iyi işlemeleri yetmez. Sistemin toplamı iyi işlemeli.” 
Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu / Sakarya Üniversitesi

Anahtar Cümleler
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Kamu İhale Yasası nitelikli hizmet •	
alımlarındaki kriterleri yeniden 
düzenlemeli, kamu görevlileri 
nitelikli hizmet alımları konusunda 
bilinçlendirilmeli ve cesaretlendirilmeli
Kamu binalarında enerji verimliliği •	
sağlanmalı ve kamu enerji verimliliğinde 
öncü rol almalı.
Reel veriler düzenli ve sağlıklı ölçüm / •	
izleme yöntemleriyle ortaya konulmalı.
Enerji ve ilişkili yatırımların bürokratik •	
süreçleri hızlandırılmalı.
Yerel yönetimlerin yetki ve •	
sorumlulukları artırılmalı ve yerel 
yönetimler sürecin aktif yürütücüleri 
içinde yer almalı.

Yönetim yaklaşımları ve sistemleri •	
konusunda kamusal Ar&Ge’ler 
yapılmalı ve uygulanabilir yönetim 
teknikleri geliştirilmeli.
Teknolojik Ar&Ge kapasitesinin •	
arttırılması için özel sektörün yapmakta 
zorlanacağı araştırma geliştirme 
konularında özerk ama kamu tarafından 
fonlanabilecek araştırma enstitüleri 
kurulmalı.
Politika geliştirme süreçlerinde •	
katılımcılık benimsenmeli, özel sektör 
ve vatandaşların görüşleri alınmalı 
ve bu görüşlerin politika yapıcıların 
karar verme süreçlerine yön verecek bir 
teknolojik alt yapı kurulmalı, kurumsal 
bir yapıya kavuşturulmalı.
Çevre bilincinin geliştirilmesi ve iklim •	
değişikliği konusunda öncü politikalar 
geliştirilmeli.

Enerji verimliliği koordinasyonu özerk •	
bir yapıya kavuşmalı. Kamu, özel sektör 
bir arada çalışarak hedefleri ve uygulama 
süreçlerini belirlemeli. Ulusal eylem planı 
hazırlanmalı ve bölgelere, sektörlere göre 
detaylandırılmalı.
Yenilikçi teknolojilere ve verimlilik •	
yatırımlarına verilen teşvikler yeniden 
gözden geçirilmeli.
Kurumlar arası iş akışları gözden •	
geçirilmeli ve örgütsel çatışmalara neden 
olabilecek hatalı iş akışları ayıklanmalı ve 
süreçler iyileştirilmeli.
Mevcut yönetmelikler ve eksik kalan •	
düzenlemeler uluslararası kurallara göre 
gözden geçirilmeli ve düzenlenmeli.

Kamu ve özel sektör bakış açılarının •	
karşılıklı olarak anlaşılması için kamu 
yöneticileri ve sektör temsilcileri belirli 
aralıklara bir araya getirilmeli.
Kamu kurumları arasında eş güdüm •	
ve iletişimin arttırılması amacıyla 
ortak takım çalışmaları, proje bazlı 
örgütlenmeler geliştirilmeli ve bu amaçla 
eğitimler düzenlenmeli.
Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin •	
önüne geçmek için aydınlatıcı içeriklerin  
profesyonel olarak hazırlatılmalı ve 
yayınlanmalı.

Kamu Otoritesi 
Zaman-Değer Matrisi
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Türkiye’de inovasyon yapmanın önündeki engeller nelerdir?

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Öncelikler Algı Araştırması

Zihniyet eksikliği 

Sermaye eksikliği 

Devlet destekleri yetersizliği 

İnsan kaynağı eksikliği 

Üniversite işbirliği eksikliği
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Rekabetçilik, İklim ve Enerji

Türkiye OECD ülkeleri içinde en pahalı petrolü kullanan ülkedir. Elektrik fiyatlarında ise pahalılıkta 
üst sıralarda yer almaktadır. IEA’nın 2007 verilerine göre OECD dışı ülkelerde 310 milyar USD 
enerji sübvansiyonu yapılmıştır. Enerji yoğun sektörlerle kalkınmaya çalışan Türkiye’de enerji girdi 
maliyetlerinin düşmesinin kolay olmadığını buna mukabil Kyoto sonrası çevresel maliyetlerin 
artacağını söyleyebiliriz. Mevcut geleneksel sektörlerimizin rekabetçi gücünü korumak için verimlilik 
kavramı önemli bir kaldıraç sunuyor. Verimliliği; içinde teknoloji içeren bir yönetim felsefesi olarak 
tanımlamalıyız. Rekabetçilik gücünün arkasında inovasyon, inovasyonun arkasında ise bilim ve yüksek 
nitelikli insan vardır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 133 ülkede yaptığı ve 12 temel kriterin incelendiği 
rekabetçilik araştırmasındaki 5 başlıkta Türkiye’nin skoru rakiplerine göre oldukça düşüktür. Yenilikçilik, 
teknolojik olgunluk, iş gücü gelişmişliği, yüksek öğretim ve kurumlar... Türkiye’nin bu faktörleri 
iyileştirmediği sürece rekabetçi gücünü geliştirmesi ve güçlü bir ekonomiye sahip olması imkansızdır. 
“Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok” ve “yapılmışı var niye yapalım” anlayışını Türkiye terketmek 
mecburiyetindedir. Düşük karbon ekonomisini Türkiye bir maraton olarak algılamalı ve uzun mesafeli 
bu koşuda var gücüyle ve dengeli bir biçimde koşmalıdır...

Bugün firmalar, bölgeler ve ülkeler sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek 

için kıyasıya yarışıyor. Yenilikçilik ve verimlilik rekabet avantajı elde etmenin 

iki yolu. Türkiye; ucuz enerji olmadan ve sera gazları salmadan rekabetçi 

olmak zorunda. Rekabetçi gücümüzü arttıracak enerji ve iklim odaklı  yeni bir 

ekonomik ve kültürel dönüşüm programı hayata geçirmeliyiz! 

Ö
ze

t

01-02 Mayıs 2010 / Kartepe



84        TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

Türkiye 2001 krizinden sonra uyguladığı 
ekonomi politikaları ile GSMH’sını, ihracatını 
önemli oranda büyüttü. Başta otomotiv, kimya, 
elektrik-elektronik ve demir çelik sektörleri 
Türkiye’nin ihracatçı sektörleri oldular. 
Türkiye’nin sanayileşme serüveni içerisinde 
bu adımlar oldukça önemli ancak Türkiye bu 
adımları atarken dünyada da önemli gelişmeler 
oluyor. Zenginlik yaratan yepyeni teknolojiler, 
yeni endüstriler ve değişik coğrafyalarda büyük 
endüstri ve ticaret bölgeleri oluşmaya devam 
ediyor. Rekabeti bir koşu olarak düşünürsek 
sizin ne kadar hızlı koştuğunuz tek başına 

önemli değildir. Diğer yarışmacıların hızına 
göre ne durumda olduğunuz yarışın galibini 
belirleyecektir. Sektörlere ve küresel arenada 
yarışan şirketlerimize göre küresel rakiplerimizi 
tanımalı ve stratejilerimizi bu doğrultuda 
geliştirmeliyiz. 

Bugün refah içindeki ülkelere baktığımızda 
rekabetçi sektörlerin ve şirketlerin olduğunu 
görmekteyiz. Hatta kimi ülkelerde bazı sektörler 
gelecek perspektifli olarak seçilmiş ve o sektörün 
küresel güç haline gelebilmesi için uzun vadeli 
planlar hazırlanmış ve adeta ulusal seferberlik 
ilan edilerek çalışmalar yapılmıştır. Mobil 
ekipman endüstrisinde Fillandiya ve Kore’nin 
Nokia ve Samsung ile, Çin’in telekomünikasyon 
sistemlerinde Huwai ile, dış kaynak 
hizmetlerinde Hindistan’ın Tata ve Infosys ile, 
tarım alanında Şili’nin Unifruitti ile küresel 
oyunculara dönüşmeleri önemli örneklerdir.

Mevcut sektörlerimize ilaveten katma değerli, 
istihdama katkı sağlayan ama çevresel maliyetleri 
olmayan sektörler geliştirmek mecburiyetindeyiz. 
Mevcut sektörlerimizin ise uluslararası 
rekabetçilik analizlerini yaparak bu sektörlerimizi 
güçlendirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız. 
Geçmişte yaptıklarımızı, doğrularımızı ve 
yanlışlarımızı ortaya koymaya ve enerji iklim 
çağına uygun sektörleri sıfırdan kuracak 
kararlılığa ve hedeflere ihtiyacımız olduğu kesin. 
Bir bakıma akıntıya karşı kürek çekebilmeliyiz...

Sektörler ve Rakipler

İhracat
Sektör 2009 %
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 3.6488365 3,59
Yaş Sebze  ve Meyve 1.955.040 1,92
Meyve Sebze Mamulleri 1.034.853 1,02
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.111.730 1,9
Fındık ve Mamulleri 1.183.971 1,16
Zeytin ve Zeytinyağı 209.359 0,21
Tütün 737.821 0,73
Kesme Çiçek 49.150 0,05
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller 828.729 0,82
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 2.501.354 2,46
Tekstil ve Hammaddeleri 5.514.480 5,43
Deri ve Deri Mamülleri 1.064.715 1,05
Halı 1.086.295 1,07
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 9.664.715 9,51
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 13.297.909 13,08
Elektrik-Elektronik 8.561.778 8,42
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 16.876.610 16,61
Makine ve Aksamları 5.607.072 5,52
Demir ve Demir Dışı Metaller 4.494.096 4,42
Demir Çelik Ürünleri 11.030.486 10,85
Çimento ve Toprak Ürünleri 3.085.283 3,04
Değerli Maden ve Mücevherat 978.469 0,96
Diğer Sanayi Ürünleri 45,019 0,04
Birlik Kaydı Olmayan Ürünler 4.554.327 4,48
Madencilik Ürünleri 2.507.373 2,47
Toplam 101.629.000 100
TİM, TÜİK

Türkiye, ÇHC ve Güney Kore İmalat Sanayi Üretimi

OECD- Not: Üç ülke için 1980 değerleri 100 olarak endekslenmiştir.
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Girdi 
Koşulları

Talep 
Koşulları

İlgili-Destekleyici 
Kuruluşlar

Firma Stratejisi ve 
Rekabet Yapısı

GİRDİ KOŞULLARI
Nitelikli İnsan Kaynağı•	
Fiziki Alt Yapı•	
Sermaye Erişmi•	
Yönetim ve Kültür •	
Altyapısı
Bilim ve Teknoloji •	
Altyapısı

KAMU OTORİTESİ
Yasalar, Kurallar•	
Teşvik Politikaları•	
Açık Ortam v.d. •	

TALEP KOŞULLARI
Nitelikli Talep •	
(Yüksek Kalite, 
Güvenlik, Çevresel 
Standartlar v.d.) 

İLGİLİ DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR - 
KÜMELENME YAPILARI 
Destekleyici Tedarikçiler, Bilgi Kuruluşları, Kümelenmeler  vs. 

FİRMA STRATEJİSİ VE REKABET
Rekabet Mevzuatı•	
Fikri Mülkiyet Hakları•	
Stratejiler v.d. •	

Elmas Modeli: Klasik uluslararası ticaret teorileri, nispi avantajların, ülkelerin gelecek nesillere bırakabileceği faktör havuzlarında yattığını 
söylemektedir. Bu faktör havuzları; ülke toprağı, doğal kaynaklar ve nüfus gibi kavramları içine alır. Porter ise, ulusların kalifiye işgücü, 
güçlü teknoloji, bilgi birikimi ve kültür gibi kendi ileri faktör havuzlarını yaratabileceğini ileri sürer. Porter, Ulusal Avantajın Belirleyici 
Unsurlarını Rekabet Elması Modeli ile açıklamıştır. Bir ülkenin, firmanın veya sektörün rekabet avantajını belirlemeyi amaçlayan bir 
modeldir. Bu model ile, sektörlerin rekabet avantajı geliştirmelerinde etkiye sahip dört faktörü modeller. Porter, bu elmas modelini 
hangi firma ve endüstrilerin rekabet avantajına sahip olduğunu tespit etmekte kullanmıştır ve ilgili ve destekleyici endüstrilerin önemi, 
kümelenmelere olan ilgiyi teşvik etmiştir. Bu model ülkelerin endüstrileri için kurabileceği alanları temsil etmektedir.

80’li yıllarda uygulanmaya başlayan doğal gaza 
dayalı elektrik üretimi yaklaşımına bugün ciddi 
eleştiriler yapılmaktadır. Yine aynı dönemde 
Türkiye’de ark ocaklı hurda işleyen demir-
çelik tesisleri teşvik edilmiştir. Bugün sanayide 
kullanılan elektriğin % 22’sini bu tesisler  
tüketmekte ve yaptıkları ihracatın yarısına yakın 
ithalat yapmaktadırlar. Bir çok sektörde örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Bugün atılan adımların 
müsbet ve menfi tesirleri uzun yıllar sonra 
daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Birçok iktisatçı 80’lerde atılan bu serbestleşme 
adımlarının Türkiye için önemli kazanımlar 
sağladığını ifade etmektedir. Alternatif yollar 
ile daha büyük mesafeler alabileceğimizi iddia 
edenlerin sayısı da çoktur. İki tez de doğrudur.  

Söz gelimi doğal gaza dayalı enerji yatırımları 
yapılırken Türkiye’de yerli kömüre ve HES’lere 
dayalı bir politika güdülemez miydi? Ark ocaklı 
tesislere paralel olarak düşük tenörlü yerli 
cevherden demir-çelik üretmek için girişimciler 
ve bilim adamları seferber edilemez miydi? Bu 
gibi soruları başarıları gölgelemek için değil; 
farklı bakış açıları geliştirebilmek için sormalıyız. 
Endüstrileşmiş tüm ülkelerde en altta stabil bir 
kurumsal yapı, onun üstünde güçlü bir enerji 
sektörü, onun üstünde ana malzeme endüstrileri 
ve bu yapının üstüne kurulmuş katma değerli 
sektörler ve en üstte inovasyona ve verimliğe 
odaklanmış firmalar görmekteyiz. Bir başka 
ifadeyle; makro, mezo ve mikro planlar geliştiren 
ve uygulayan yapılar görmekteyiz.

Planlama, Teşvikler ve Rekabetçilik

Rekabetçilik Yaklaşımı
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2009 İhracat Elektrik Tük.

İl Tutar USD % (MWh) %

İstanbul 55.541.183  %54,38 30.008.801 18,5

Bursa 9.057.214 %8,86 7.972.474 4,9

İzmir  6.118.536 %5,99 15.728.899 9,7

Ankara 4.909.557  %4,80 8.607.650 5,3

Kocaeli  4.558.197  %3,79 10.076.404 6,2

Gaziantep  2.952.656 %2,45 3.867.680 2,4

Sakarya   1.722.482 %1,43 1.953.023 1,2

Denizli    1.587.693 %1,32 2.353.864 1,5

Adana   1.135.628 %0,94 4.112.090 2,5

Kayseri  963.744 %0,80 2.328.363 1,4

TÜİK, TEİAŞ

Ülke Dizel LT 
USD

Elektrik 
kWh/USD

İtalya 1,132 0,2898
İrlanda 1,039 0,1859
Macaristan 0,927 0,1697
Türkiye 1,486 0,1388
ABD 0,580 0,0702
Çin 0,576 0,0672
Fillandiya 1,025 0,0636
Güney Kore 0,866 0,0602
Fransa 1,049 0,0595
IEA-2007

Küreselleşme bölgesel kalkınma politikalarını 
yeniden şekillendirmektedir. Rekabetçi bölgeler 
ve şehirler küresel ekonomilere yön vererek 
içinde yer aldığı ulusal ekonomilere önemli 
katkılar sağlamaktadır. Bugünün bölgesel 
kalkınma politikalarının hedefi sadece geri 
kalmış bölgelerin gelişmişlik farklarının ortadan 
kaldırılması değil aynı zamanda ülkenin küresel 
rekabet gücüne katkı sağlamaktır. Türkiye 
bu paradigmalar etrafında ve AB’ye uyum 
kapsamında 26 bölgesel kalkınma ajansı kurmuş 
ve kümelenme temelli bölgesel kalkınma 
yaklaşımını esas alan yeni bir yapılanma 
başlatmıştır. Bu yeni yapının oturması, bölge 
dinamiklerini harekete geçirmesi ve küresel 
ekonomiye eklemlenmesi uzun soluklu bir 
çabadır ve başarılması Türkiye’nin ulusal rekabet 
gücü bakımından bir zorunluluktur. Türkiye’nin 
orta ve doğu bölgelerinin bir bakıma denize uzak 
bölgelerinin dünyaya satacak mal ve hizmetler 
geliştirmeden kalkınması ve refaha ulaşması 
mümkün değildir. Devlet teşviklerinin bölgesel 
kalkınmışlık farklarını gidermediği ortadadır. 

Bugün dünyada bir çok bölgede kesintisiz, 
temiz ve uygun fiyatlı enerji bölgesel gelişim için 
bir avantaj olarak sunulmaktadır. 31.12.2009 
tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı 50 ilde 
3,536 firmaya 957,104,830 TL’lik enerji desteği 
sağlamıştır. Ülkelere göre enerji fiyatlarını 
incelediğimizde rekabet ettiğimiz bir çok ülkeye 
göre enerji girdi maliyetleri Türkiye’de yüksektir. 
Serbestleşme sürecinde bölgesel enerji fiyatları 
bölge kalkınmasına katkı sağlamalıdır. Düşük 
karbon ekonomisine geçiş sürecinde bölgesel 
kalkınma; kümelenme stratejileri ve yeşil 
yeteneklerin geliştirilmesine bağlıdır.

İllere göre ihracat ve elektrik tüketimi

Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Enerji ve Kümelenme
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Gözlem kayıtları ve yapılan bilimsel iklim 
senaryolarına göre bazı bölgelerde kasırgalar, 
şiddetli yağış, sel ve taşkınlar gibi afetler artarken 
bazı bölgelerde ise şiddetli kuraklık ve çölleşme 
olması muhtemeldir. Doğal olarak kuraklık 
su kıtlığı ve tarım ürünlerinin elde edilmesine 
olumsuz tesir yaptığı gibi aşırı yağışlar da 
tarım arazilerinde menfi tesirler üretmektedir. 
Her iki durum da yaşamsal ihtiyaçların elde 
edilmesini güçleştirmekle birlikte bu bölgelerde 
kurulu sosyo-ekonomik çevreye önemli zararlar 
verebilecektir. Ayrıca kuraklığın etkisinin 
sadece kuraklığın meydana geldiği bölgelerle 
sınırlı kalmadığı bilinen bir gerçektir. Nitekim 
tarihteki büyük göç dalgalarını kuraklık veya 
doğal afetlerin tetiklemiş olduğunu, Orta Asya 
kavimlerinin başka coğrafyalara yönelmesinin 
sebeplerini hatırlamakta yarar vardır. 

Türkiye’nin gıda deposu olarak 
nitelendirebileceğimiz güney bölgelerimiz eldeki 
senaryolara göre küresel iklim değişikliğinin 
tehditini yakından hisseden bölgelerdir. Keza bu 
bögelerde uzun yılların çabalarıyla elde edilmiş 
büyük bir ekonomiye dönüşmüş Turizm sektörü 

vardır. İklim değişikliği senaryolarını Türkiye’nin 
farklı bölgelerine göre etkilerini hesaplamak 
şarttır. Gerek enerji, gerek tarım gerekse 
turizm ve diğer sosyo-ekonomik olayların 
simülasyonlarını çıkarmak gereklidir. 

Diğer yandan bazı sanayi sektörleri çevresel 
koşullara uymadığı, karbon emisyonlarını 
azaltamadıkları durumlarda küresel ticaret 
bariyerleriyle karşılaşma riskleri taşımaktadırlar. 
Türkiye ihracatının ağırlıklı olarak AB ülkelerine 
olduğunu ve AB müktesabatının ve AB 
tüketicilerinin çevre standartlarını her geçen gün 
yukarı çıkardığını bilerek bu sektörler hareket 
etmelidir. Tüm üretim, iş, işletme süreçlerinde 
“yeşil” sertifikaların bir zorunluluk haline 
gelebileceği artık ihtimal değildir. Birleşmiş 
Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü’ne bağlı 
194 ülkenin taraf olduğu IPCC’nin bilimsel 
çalışmaları; çevre tedbirlerinin alınmaması 
durumunda yaşanabilecek felaketlere işaret 
etmiştir. Komşuda yangın varsa evde oturup 
yangının sönmesini bekleyemezsiniz... Kaldı ki; 
çalışmalara göre Avrupa’da İspanya ve Türkiye 
kuraklık riski en yüksek iki ülkedir.

İklim Değişikliği Tehditi Altındaki Bölgeler ve Sektörler

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından yapılan çalışmada; sera gazlarının atmosfer üzerindeki etkileri, okyanuslar 
ve dünya yüzeyindeki ısınma hesaba katılarak 5 farklı senaryo geliştirilmiştir. En iyimser senaryo olarak geliştirilmiş B1 senaryosu 2030’a 
kadar tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’de de ortalama 1-1,5oC sıcaklığı arttıracağı hesaplanmıştır. Devam eden yıllarda ise emisyon 
artışları düşürülemez ise büyük felaketler ve dünyanın ekolojik dengelerinin bozulacağı öngörülmektedir.
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“Türkiye düşük karbon ekonomisine göre yeniden yapılanmak zorunda.  
Bu basit bir şey değildir.” 
Ali Koç / Koç Holding 
 
“Verimli oldukça devlet daha az vergi toplayacak. Devlet de verimli olmalı.” 
Kenan Yavuz / Turcas&Socar 

“Bölgesel kalkınma ve farklılıkları gidermek için enerji fiyatlamasının bir 
enstrüman olarak kullanılmasında fayda var.” 
Abdülmecit Karataş / İstanbul Kalkınma Ajansı

“Kyoto Sözleşmesi karbon salınımı konusunda Türk sanayisine büyük 
yükümlülükler getiriyor. Türkiye’nin kendine bir müzakere pozisyonu oluşturması 
ve belirli bir hedef alması, belirli bir yükümlülük kendisine dayatılmaması 
açısından TUSİAD, Kyoto süreci içinde yer almaktadır.” 
Hale Altan / TÜSİAD 

“Bazı bölgeler ve sektörlerimiz küresel iklim değişikliğinin etkilerini titizlikle 
dikkate almak zorunda, ancak bu konuda henüz bir farkındalık oluşmuş değil.” 
Selman Ölmez / TOBB

“Enerji verimliliği rekabetçiliğin artık olmazsa olmazı. Üstelik önemli teşvik ve 
hibeler var. Firmaların daha fazla proje geliştirmeleri gerekiyor” 
Ferda Ulutaş / TTGV 

“Hangi sektörlerde küresel çapta ilerlemeliyiz sorusuna henüz Türkiye’de cevap 
verilmiş olduğunu sanmıyorum. Küresel anlamda sektörel rekabet avantajlarımızı 
bilmeden ilerlememiz zor. Yeşil ekonomi dalgasını yakalamak için çok çalışmalıyız. 
Çünkü çeyrek asırdır bu konu üzerinde çalışanlar var.” 
Dr. İzzet Kılınç / Düzce Üniversitesi

Anahtar Cümleler
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Ulusal Rekabet Konseyi kurulmalı ve •	
ulusal rekabet politikaları üzerine özel ve 
özerk çalışmalar yapılmalı.
Yenilikçiliğin teşvik edilmesi, küresel •	
ortaklıklar geliştirilmesi, özel araştırma 
enstitülerinin kurulması sağlanmalı.
Türk girişimcileri rekabetçilik •	
konusunda bilinçlendirilmeli ve bu 
süreçte medya ve STK’lar kullanılmalı.
Devlet verimlilik konusunda asgari •	
standartları belirleyerek gerekli 
düzenlemeleri yapmalı ve uygulamalı
Küresel rekabet endeksi ve küresel •	
yatırım ortamı sıralamalarında yukarıya 
çıkmak için neler yapılması gerektiği 
özel olarak değerlendirilmeli ve bu 
amaçla bir çalışma grubu kurulmalı.
Bölgesel enerji fiyatlamaları üzerinde •	
çalışılmalı.

Kümelenme temelli bölgesel kalkınma •	
bölgeleri teşvik edilmeli ve bölgesel 
dinamikler harekete geçirilmeli.
Küresel rakabet edebilecek ürün ve •	
hizmetlerin geliştirilmesi için Ar&Ge 
yapılmalı bu amaçla ulusal hedefler 
etrafında somut projeler üniversite 
ve araştırma kurumları arasında iş 
bölümüne giderek paylaştırılmalı.
Her mekanda ve her sayıda çalışanla •	
inovasyon yapabilmek için yeni bir 
Ar&Ge yasası çıkarılmalı.
Yerel yönetimlerin; bölgesel rekabetçilik, •	
ekonomi, istihdam, çevre sorunları 
konularında daha fazla insiyatif almaları 
teşvik edilmeli, cesaretlendirilmeli ve bu 
alanda yetenekleri geliştirilmeli.
Yerel üretim ve çevre sorunlarına yerel •	
halkın ilgisini çekebilmek için yerel 
medya güçlendirilmeli.

Bölgesel ve sektörel rekabet ve değer •	
zinciri analizleri yapılmalı, sektörlere göre 
hedefler ve tedbirler geliştirilmeli.
Sektörlerin enerji kullanımında •	
kendi sektörleri açısından uluslararası 
kıyaslamalar yapmalı, kıyas metodları 
belirlemeli.
Küresel ısınma tehditi altındaki bölge ve •	
sektörler çalışması yapılmalı ve bu bölge 
ve sektörlere özel tedbirler geliştirilmeli.
Enerji verimliliği çalışmaları yapan •	
sanayicilerin teşviki ile igili tedbirler 
gözden geçirilerek uygulamaya konulmalı.
Finansman kuruluşları rekabetçiliği •	
arttıran yatırımlar konusunda özel olarak 
bilinçlendirilmeli. Enerji verimliliği 
proje finansmanlarına vergi muafiyetleri 
eklenmeli.

Özelleştirme süreçlerindeki kamu •	
şirketlerini alan yeni hissedarlara teknik 
iyileştirme konusunda şartlar konulmalı
Firmaların rekabetçilik stratejileri •	
geliştirmeleri teşvik edilmeli.
İlgili tüm tarafların bilgi ve bilinç •	
artırmasına yönelik çalışmalar yapılmalı
Karbon hesaplama konusunda hangi •	
global standartların kullanılacağı 
belirlenmeli ve karbon piyasalarına geçiş 
hızlandırılmalı. 
Enerji verimliliği projelerinin gönüllü •	
karbon piyasalarından yararlandırılması 
için araçlar geliştirilmeli.

Rekabetçilik, İklim ve Enerji 
Zaman-Değer Matrisi

A
ci

l Ö
nc

el
ik

li
N

or
m

al
 Ö

nc
el

ik
li

Çok Önemli  Önemli

Rekabetçilik, İklim ve Enerji        89



90        TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

Türkiye’de çevresel sorunların kaynağı nedir?

Kaynak: Iconomy Enerji Verimliliği Öncelikler Algı Araştırması

Yasa ve yönetmelikler 

Yönetim zaafları 

Kültür ve çevre bilinci 
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar

Türkiye’de hakim anlayış; yükselen çevre standartlarının işletmelere maliyetler yükleyeceği, zaten zor 
durumda olan bir çok işletmeyi daha da zora sokacağı yönündedir. Bu görüşün; kimi işletmeler için 
haklılık payı olsa da ekolojik kapasitesinin sonuna gelmiş bölgelerde kirli üretim yapmak, kirli yapılar 
kurmak artık sürdürülebilir değildir. Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu çalışmalarda gelişmekte olan 
ülkelerde hastalıkların %20’sinin sebebi çevresel sorunlardır. Gelişmiş ülkelerin ana sorunu karbon 
emisyonlarını azaltmak iken gelişmekte olan ülkeler daha fazla çevresel riskle yüzyüzedir. Diğer yandan 
devletler gümrük duvarları ile mal ve insan hareketlerini sınırlayabilirler ama havada uçan partikülleri, 
asit yağmurlarını engelleyemezler. İnsanlık tarihinde devletlerin ve milletlerin bu denli işbirliği yapma 
ihtiyacı oluşmamıştır. Yeni ve yüksek çevre standartları; gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme süreçlerini 
etkilediği için zenginleşmenin önünde bir engel olarak algılanmaktadır. Türkiye’de de benzer bir 
biçimde çevresel ve dışsal maliyetleri zaman zaman göz ardı eden bir sanayileşme ve kentleşme olduğunu 
kabul etmek durumundayız. Ancak böyle devam edemeyeceğimizi anlamakta yarar vardır. İnsanın 
mutluluğunu hedefleyerek, doğayla savaşmadan kalkınmak ve refaha erişmek elbette mümkündür. 
Üstelik; Türkiye tarihsel tecrübeleri ve geçmişi ile bu anlayışı destekleyecek bir iklimden gelmektedir.

Çevre ve kalkınma birbirlerine zıt kavramlar değildir. Kalkınmaya çalışırken 

çevresel sorunlara sebep olmanın maliyeti toplum için daha büyüktür. Çevreyle 

dost bir biçimde kalkınmak, zenginleşmek mümkündür. Üstelik çevreyle 

uyumlu kalkınma anlayışı şirketlere ve kişilere büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Düşük karbon ekonomisini fırsata dönüştürmek Türkiye’nin elindedir.
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Küreselleşme ve artan dünya nüfusu doğal 
kaynaklar üstündeki baskıyı arttırmaya devam 
ediyor. Ulaşım ve iletişim imkanlarının 
genişlemesiyle mal ve insan hareketleri tarihte 
görülmemiş biçimde doğanın kapasitesini 
zorluyor. Su kaynakları, ormanlar, topraklar 
dahil olmak üzere doğal kaynakların yanlış 
kullanımı, insanlığın geçim kaynaklarını tehdit 
etmekle kalmıyor aynı zamanda ulusal ve 
uluslararası ekonomileri de tehdit ediyor. Öte 
yandan dünya çapında kişi başı GSMH artarken 
ülkeler arasındaki gelir farkları ve aynı ülke 
içindeki zengin fakir arasındaki eşitsizlikler daha 
da büyüyor. Bu adil olmayan durum; politik 
çalkantılara ve dünyanın kimi bölgelerinde ise 
sürekli istikrarsızlığa neden oluyor. 

BM ve Dünya Bankası raporlarına göre fakir 
ülkeler gelirlerinin %26’sını doğal kaynaklardan 
elde ediyor. Bir çok ülkede doğal kaynaklar 
fakir halk için birincil geçim kaynağı. Doğal 
kaynakların zenginleşme aracı olarak görülmesi 
fakir ülkelerde doğal kaynaklar üzerindeki 
tahribatı körüklüyor. Bu kısır döngü ölümcül 
ishalden, solunum yetmezliğine kadar yoksul 
ülkelerde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. 
BM araştırmaları gelişmekte olan ülkelerde 
hastalıkların nedeni olarak çevresel riskleri 
%20 olarak raporluyor. Dünyanın küçük bir 
bölümü zenginlik ve refah içindeyken büyük 
olan diğer bölümü yoksulluk ve sefaletle 
boğuşmaya devam ediyor. BM İnsani Gelişim 
Endeksi’ni incelediğimizde; fakirlerin zenginlere 

göre ortalama 20-25 yıl daha az yaşadıklarını 
buna mukabil karbon salınımlarının sıfıra 
yakın olduğunu görmekteyiz. İnsanoğlu daha 
çok et tüketirse daha çok metan gazı havaya 
salınmakta, daha çok elektrikli ev aleti kullanırsa 
daha çok CO2 atmosfere göndermekte ama 
daha uzun yaşamaktadır. Şimdi; modern olan 
modern olmayana; “biz  atmosfere çok sera 
gazı gönderdik, sen modernleşirken bizim 
kadar gönderirsen hepimiz için felaket olur” 
demektedir. Modernitenin imkanlarından 
yararlananlar ile yararlanmayanlar arasındaki bu 
eşitsizlik garip bir çelişkidir.  

BM Binyıl Bildirgesi özetle şunu söylemektedir:  
“Tüm insanlığı, özellikle çocuklarımızı ve 
torunlarımızı, insan eliyle geri dönülmez 
biçimde bozulmuş ve kaynakları artık ihtiyaçları 
karşılamaya yetmeyecek ölçüde azalmış bir 
dünyada yaşama tehdidinden kurtarmak için 
hiçbir çabayı esirgeyemeyiz.”  İşte; bu durum 
karşısında sürdürülebilir kalkınma prensipleri 
sorunları üretenlerin değil artık herkesin 
meselesi olmak durumundadır. Türkiye 
uygar dünyanın bir parçası ve insanlığın sesi 
olmak için sürdürülebilir kalkınma ilkelerini 
benimsemekle kalmamalı, öncü roller üstlenmeli 
ve küresel politikalara yön verecek bir vizyon 
geliştirmelidir. Türkiye alternatif kalkınma 
paradigmaları üzerinde çalışmalı, örnek 
uygulamalar geliştirerek modeller üretmelidir.  
Herkes için adil ve tabiatla barışık bir kalkınma 
aynı zamanda bir medeniyet tasavvurudur... 

Sürdürülebilir Kalkınma
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Ekoloji: Canlı organizmaların dağılımını ve çokluğunu ve organizmalar ile çevreleri arasındaki etkileşimleri ve 
ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, dünyayı tek, doğrusal veya ayrık olaylardan ziyade sistemler - birleşik bir 
bütün oluşturan birbiri ile ilişkili elemanların kümeleri – biçiminde tanımlar.
Ekonomi: Toplumun neyi, nasıl ve kimin için üreteceğine nasıl karar verdiği ile ilgili çalışmadır. Ekonomi konusu 
itibariyle insan davranışını inceleyen ve açıklayan sosyal bilimler arasında yer alır. Kıt kaynakların kullanımları 
konusunda rekabet halindeki talepler arasında nasıl tahsis edildiğini tanımlar.  
Ekolojik Ekonomi: Yaşamı destekleyen ekosistemlerin fiziki süreçleri ile ilgili olarak ele alınan, mallar ve 
hizmetlerin üretimi, tüketimi ve transferi arasındaki etkileşimin sosyal bilimi olarak tanımlanabilir.
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İklim değişikliği bize iki yönlü fırsat 
sunmaktadır. İlki; küresel ısınma ve çevresel 
sorunları hafifletmek ikincisi ise yaşadığımız 
ekonomik krizlere yeni iş alanları ve istihdam 
üreterek son vermek. Söz gelimi; seragazı 
emisyonlarını %30 azaltma hedefi koymuş 
olsak bu hedefi gerçekleştirmek için bir dizi iş 
yapmamız gerekecektir. Bunun için toplu taşıma 
yatırımlarının hızlanması, hibrid ve elektrikli 
araçlar için araştırma ve yeni üretim yatırımı, 
buna bağlı olarak yeni yakıt teknolojileri 
etrafında oluşacak birçok iş, binaların 
yalıtım yapılması ile oluşan yüksek istihdam, 
yenilenebilir enerji santralleri vs. bu örneklerden 
sadece bir kaçıdır.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda; ABD’de 2009 
yılında açıklanan 825 Milyar USD’lik ekonomik 
paketin büyük bölümü binalarda yalıtım, 
verimsiz elektrik şebekesinin iyileştirilmesi, 
yenilenebilir enerji yatırımları gibi alanlara 
ayrıldı. ABD bu programla 5 Milyon yeşil 
istihdam yaratacağını öngörüyor. Kore, Japonya, 
Çin, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde benzer 
programlar oluşturuldu. Tarım alanlarının ıslahı, 
ormanlaştırma, su kaynaklarının korunması gibi 
alanlarda da kalkınma ve yeni istihdam projeleri 
yürürlüğe konuyor.  ABD merkezli Common 
Cause örgütünün kurucusu John Gardner’ın 
ifadesiyle “İklim değişikliği, kendini çözülemez 
bir problem olarak gösteren bir dizi muazzam 
fırsattır.” Diğer yandan; bu dönüşüm sürecinin 
yeni bir üretim-tüketim kültürü ve yeni bir 
toplumsal dayanışma ile başarılabileceğini 
düşünmekte yarar vardır. Önümüzdeki 
dönemde enerjiden tasarruf edebilmek için 
insanların para harcamaları gerekecek. Her ne 
kadar bu harcamalar süreç içinde fazlasıyla geri 
dönecek olsa da birçok yatırım sürecinde kamu 
desteklerine ve finansmana ihtiyaç duyulacak ve 
ekonomiler canlanacaktır...

Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi 
Türkiye’nin enerji verimliliği karnesi pek 
parlak değildir. Yeşil ekonomi olgusu ise 
Türkiye’de henüz yeterince kavranmamıştır. 
Bir başka ifadeyle Türkiye’de yapılacak çok iş 
vardır. Örneğin mevcut binaların iyileştirilmesi 
sürecinde enerji verimliliği karnelerinin 
çıkarılması, projelendirme, inşaat ve tamirat 
gibi işlerde çok sayıda iş gücüne ihtiyaç vardır. 
Ormanlaştırma ve tarımsal toprakların ıslahı 
çalışmaları; karbon emisyonunu azaltmanın yanı 
sıra ciddi miktarda istihdam üretmektedir. Ayrıca 
sanayi ve hizmet sektörlerinde yeşil ekonomiye 
uyum yatırımları ve küresel karbon ticaretinin 
tetiklediği olgular, yeni sektör ve kariyerlerin 
doğmasına neden olacaktır. Devlet; bu yeni 
paradigmaya göre özel tarım havzaları, endüstri 
bölgeleri, lojistik ve şebekeler gibi altyapı 
yatırımlarına hız vermek durumundadır. 

Daha da önemli olan hidrojen yakıtlar, yakıt 
pilleri, yenilenebilir teknolojiler, elektrikli araçlar, 
karbon tutma sistemleri, akıllı şebekeler, yeni 
nesil izolasyon materyalleri, akıllı ev gereçleri 
gibi rekabetçi üstünlük sağlayacak bir ekonomi 
geliştirmektir ki; gerçek fırsatlar buradadır... 
Tüm bu süreçte üç önemli faktör vardır; insan 
kaynağı, teknoloji ve para. Yani bu dönüşüm için 
gereken kaynakların geliştirilmesi ve planlanması 
esaslı bir problemdir. Türkiye şimdiye kadar 
ağırlıklı olarak yaptığı gibi teknoloji ithal 
etme yoluna giderse bu süreç sonunda da 
katma değerli sektörler geliştiremeyecek, 
ithal etmeyip kendi geliştirmeye çalışırsa da 
bu uzun süre alacak ve yarışta geri kalacaktır. 
Türkiye’nin sermaye birikimi bu dönüşümü 
finanse etmekte yetersiz kaldığında, doğru 
alanlara yatıramadığımız dış borçlar; sorunları 
derinleştirecektir. Bu süreci fırsata dönüştürmek 
için en önemli dayanağımız; insan kaynağı ve iyi 
yönetim olmalıdır...

Fırsatlar
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Vatandaşlık ve Toplumsal Bilinç 
Yeşil ekonomiye geçiş sadece ekonomik 
faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi anlamı 
taşımaz. Aynı zamanda toplumun kollektif bir 
akıl ve bilinç geliştirmesini hedefler. Apartman 
da oturan birinin dairesini tek başına yalıtım 
yapması mümkün değildir. İstanbul’da yapılan 
anketlerde yalıtımsızlığın nedenleri arasında 
komşular arası işbirliğinin eksik olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştı. Merkezi ısıtma sistemleri 
kombilere göre daha verimli olduğu halde 
kombilerin tercih edilmesi, verimli tarım 
topraklarına sanayi tesislerinin kurulması, sürekli 
imar değişiklikleri yapılması, şehrin ciğerleri olan 
ormanların işgal edilmesi gibi sayabileceğimiz 
yüzlerce örnek; vatandaşlığın sadece hak değil 
ödevler içerdiğini anlamayan bir toplumsal yapı 
ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. 
Toplumun tüm katmanlarının köklü bir 
zihniyet devrimine ihtiyaç duyduğu aşikardır. 
Kamu politikalarının, kuralların gevşekliği ve 
uygulanmaması yozlaşmayı arttırmakta, yozlaşma 
kuralları daha da gevşetmektedir. Bu çift yönlü 
birbirini çoğaltan durum modernleşmeye çalışan 
Türk toplumunu sarsmaktadır. Bu durum hep 
söylenen eğitim eksikliğinden öte bir problemdir. 
Üniversite mezunlarının sayısını çoğaltmak 
önemlidir ama sosyal dokuyu sağlamlaştırmak 
için yeterli değildir.  Yeşil ekonomi-yeşil kent 
yaklaşımları bu sorunların üstüne gitmek, yeni 
bir vatandaşlık anlayışı geliştirmek ve toplumsal 
bilinç oluşturmak için benzersiz bir fırsat 
sunmaktadır. 

Kurallar, Teşvikler ve Vergiler 
Gönüllülük ve toplumsal bilinç bir dereceye 
kadar enerji ve çevre sorunlarının çözümüne 
yardım eder. Esas olan kamunun ortak 
menfaatine odaklanmış kurallar bütünüdür. 
Yeşil ekonomi çevre kurallarını iyileştirmemiz, 
teşvik politikalarını gözden geçirebilmemiz, 
vergilendirme üzerinde düşünebilmemiz için bir 
çerçeve sunmaktadır. Evrensel standartlar içeren 
kurallar koyamaz isek çevremiz ve geliştirdiğimiz 
ürün ve hizmetler küresel pazarlara çıkabilecek 
kaliteye erişemez. Gelecek odaklı, yenilikçi 
alanlara teşvikler yatırımcıların hızlanmasına 
neden olur. Yüksek vergiler ise bazı alanlarda 
ilerlemeye engel olabilirken bazen yenilikçiliği 
tetikleyebilir. Söz gelimi; petrol üzerine konan 
yüksek vergiler kimi ülkelerde alternatif yakıt 
araştırmalarını, hibrid ve elektrikli araçların 
gelişimini hızlandırmıştır. Aynı ülkelerde 
biyo yakıt yatırımları büyümüştür. Türkiye’de 
uygulamaların sorunlar içerdiğini kabul etmek 
durumundayız. Bu vesileyle kuralları, teşvikleri 
ve vergileri bir arada ele alarak yeşil ekonomiyi 
destekleyecek bir biçimde düzenlemeliyiz.  
 
Teknoloji ve Ar&Ge Kapasitesi  
Teslim etmek gerekir ki; küresel ısınmaya sebep 
olan ülkelerin teknolojik alt yapıları ve araştırma 
geliştirme kapasiteleri diğer ülkelere göre daha 
yüksek. Ancak doğru politikalar uygulandığında 
dünyadan teknoloji transferi yapılabilir ve üstün 
nitelikli araştırmacılar Türkiye için çalışabilir. 
Çünkü gelişmiş ülkelerde çevre sorunlarına 

94        TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 



 Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar      95

Başlıca Kirletici Maddeler: 
Katı parçacıklar (Küller, çimento ve ağır metaller), Kükürt Bileşikleri ( SO2, SO3, H2S ),  
Azot Bileşikleri ( NO3, NO2, NO ), Oksijen Bileşikleri ( O3, CO, CO2 ), Halojen Bileşikleri ( HF, HCI ),  
Organik Bileşenler ( aldehitler, katranlar vb.), Radyoaktif Maddeler ( radyoaktif gazlar, aerosollar ),  
Asit Yağışları ( H2SO3, H2SO4 ), Civa ( Hg ), Tuzlar ( NaCI, MgSO4 )  
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duyarlı işbirliği yapılabilecek çok sayıda aktivist, 
kar amacı gütmeyen örgüt ve bilgi paylaşabilecek 
araştırmacı vardır. Çok sayıda yeşil ekonomi 
çözümleri üzerinde çalışan yatırım yapılabilecek 
yenilikçi start-up şirket bulmak mümkündür. 
Ayrıca yatırıma ve ortaklığa ikna edilebilecek 
küresel şirketler Türkiye’ye çekilebilir. Diğer 
yandan Tübitak, TTGV, Kosgeb ve Kalkınma 
Ajansları proaktif bir anlayış benimsemelidir. 
Firma ve araştırmacıların başvurmalarını beklemek 
yerine piyasayı iyi izlemeli ve adeta yaratıcı 
yetenek avına çıkmalıdır. Her ne kadar son yıllarda 
Ar&Ge harcamalarında önemli artışlar olsa da kişi 
başına en fazla Ar&Ge yatırımı yapan İsrail’den 
15 kat daha az Ar&Ge yatırımı yapıyor olmamız 
düşündürücüdür. Bu mesafeyi kapatmak için özel/
özerk araştırma enstitülerinin kurulması şatttır. 
Dünya çapında araştırmacıları getirmek için 
elverişli bütçeler oluşturulmalı ve bu enstitülere 
özel sektörün sponsor olmaları sağlanmalıdır.  Bazı 
köklü üniversitelerimizi yüksek sayıda öğrenci 
almaya zorlamak yerine dünya çapında araştırma 
yapacak üniversite olmalarını sağlamalıyız.  
9 milyon nüfusa sahip İsveç’in ilk 500 içinde 
11 üniversitesi varken Türkiye sona doğru bir 
üniversite ile listeye girebilmiştir...  

Finansman 
Türkiye’nin sermaye birikimi yetersizliği öteden 
beri tartışılmaktadır. Buna mukabil sınırlı olan 
sermayenin hangi alanlara yatırıldığını, kredilerin 
yenilikçiliği ve girişimciliği yeterince destekleyip 
desteklemediğini ortaya koyacak, bir bakıma kıt 
olan sermayenin doğru biçimde kullanılmasını 
sağlayacak tartışmalar ikinci plana itilmiştir. 
BDDK verilerine göre 2009 yılında toplam 
kredi büyüklüğünün %45,5’i kurumsal ticari 
kredilere, %33.1 tüketici kredilerine, %21,4 
kobi kredilerine gitmiştir. Birçok uzman, finans 
kesiminin kobilerden ve tüketicilerden kazandığını 
büyüklere yatırdığını öne sürmektedir. Öte yandan 
Türkiye’de risk sermayesinin de yeterli kapasiteye 
ulaşmadığı söylenebilir. Yeşil ekonomi için yeni 
fonlar, yeni finansal enstrümanlar geliştirilmelidir. 
Enerji verimliliği, yeşil teknolojiler, çevre, tarım 
vb. alanlara yatırım yapacak bu fonlara muafiyetler 
verilebilir, halka açılabilir, uluslararası yatırımcılar 
ile bu fonların maliyeti ucuzlatılabilir ve geniş bir 
tabana yayılabilir. Bu fonlardan üretilen kazancın 
bir bölümü düşük gelirli vatandaşların verimlilik 
yatırımlarına harcanabilir... Özetlemek gerekirse 
yeşil ekonomi için; yeşil ve paylaşımcı finansal 
yaklaşımlar benimsenmelidir.



“Türk ekonomisinin küresel pazarları hedefleyen ürün ve hizmetler geliştirecek 
noktaya ulaştığını düşünüyorum.” 
Erhan Usta / DPT 

“Teşvik politikaları elbette önemli. Sadece devletten beklemek ve teşvik 
mekanizmalarıyla işi çözmeyi düşünmek yeterli olmaz. Örneğin sektörlerimizin 
ve firmalarımızın yenilikçi olmaları için teşvikten öte mekanizmalar gerekli.” 
Burhanettin  Aktaş / Hazine Müsteşarlığı

“Sürdürülebilirliği sağlamak standartları yerleştirmeye bağlı.” 
Hakan Esgin / Meyer 

“Turizmden ve tarımdan elde ettiğimiz kazanç yeterli değil. Bu iki sektör büyük 
bir potansiyel ve küresel ısınma tehditini en yakın hisseden sektörler. Toprak, su 
ve hava en büyük varlığımız. Ama farkında değiliz.” 
Alaattin Aytekin / Kumluca Ticaret Odası

“Rekabetçiliğin güçlendirilmesi için kümelenmelere ihtiyaç olduğu açık. Değer 
zinciri içinde yer alan oyuncular aynı kümelenmenin içinde yer alırsa, ortak 
hareket ederse verimlilik kendiliğinden artar. OSTİM buna iyi bir örnek.”  
Gülnaz Karaosmanoğlu  / OSTİM 

“Herkes çatısında elektrik üretebilir. Yeşil ekonomi işleri çok değiştirecek.” 
Ayşe Miray Gemi / Onduline 

“Yakın gelecekte; tüketicilerin ben arabamda yeşil sertifikalı temiz elektrik 
kullanıyorum, çevreyi kirleten firmaların ürün ve hizmetlerini almıyorum 
demelerinin mümkün olduğunu iş adamlarımız hesaba katmalı.” 
Prof. Dr. Murat Kasımoğlu / 18 Mart Üniversitesi

Anahtar Cümleler
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Kojenarasyondan yalıtıma, •	
kompenzasyondan elektrik motorlarında 
hız kontrolüne kadar tüm verimlilik 
alanlarının ekonomiye canlılık ve 
istihdam üreteceğine ilişkin bir algı 
üretilmeli ve her bir alanın ilgili 
kuruluşları ile birlikte uygulama 
hedefleri belirlenmeli ve bu doğrultuda 
projeler hayata geçirilmelidir.
Alternatif yakıtlar, hidrojen vb. alanlarda •	
Ar&Ge öncelikleri oluşturulmalı ve 
mevcut çalışmalar envanteri çıkarılarak 
eşleştirmeler yapılmalı ve bu bağlamda 
özel bir destek programı ile inovasyon 
başarısı yükseltilmeli.
Ar&Ge kapasitesini arttırmaya yönelik •	
şirketlerin, üniversitelerin ve diğer 
araştırma kurumlarının iş akışları 
gözden geçirilmeli, geeksiz bürokrasi 
azaltılmalı.

Karbon emisyonun ve ticaretini ne •	
gibi fırsatlar sunacağı veya zorlamalara 
neden olacağı iş dünyasına tekrar tekrar 
aktarılmalı.
Enerji ve çevre içiçe düşünülmeli ve •	
çevresel gelişimin yerel yönetimlerin 
gündemine yeni bir endeks 
oluşturulmalı. Su kalitesi, hava kalitesi, 
toprak kalitesi vb. kriterlerle şehirlere 
not verilmeli.
Yeşil ekonominin ihtiyaç duyacağı •	
yeni nesil insan kaynağı ve meslekler 
analiz edilmeli ve bu bağlamda liseden 
başlayan doktoraya kadar uzanan bir 
müfredat üzerinde çalışılmalı.
Sektör ile ilgili strateji geliştirilen bir ad •	
hoc örgütlenmeye gidilmeli. 
Bütün dünyada konu ile ilgili çalışılan •	
konuların bir envanteri çıkarılarak 
Türkiye ile benchmark yapılmalı.

Küresel ısınma ve seragazları hakkında •	
eksik bilgilendirme giderilmeli, yeni 
ve çevreci bir bilinç geliştirilmeli ve 
çevreciliğin kalkınmaya ve zenginleşmeye 
engel olduğu ön yargılarının giderilmesi 
için yeni bir iletişim çalışması yapılmalı.
Enerji ve iklim çağında hangi alanlara •	
ulusal düzeyde, bölgesel düzeyde ve 
sektörel düzeyde yatırım yapılması 
gerektiği analiz edilmeli ve kurallar, vergiler 
ve teşvikler bir arada ele alınarak yeni bir 
fırsatlar yol haritası çıkarılmalı.
Yeşil Ekonomi yatırımlarının nasıl •	
fonlanacağı üzerinde çalışılmalı, ulusal 
ve özel yatırım fonları geliştirilmeli. Bu 
fonların kaynakları doğru bir biçimde 
kullanması için gereken düzenlemeler 
yapılmalı.
Yeni teknolojiler geliştiren küresel şirketler •	
ve organizasyonlara yatırım-satınalma, bilgi 
tranferi vb. şekillerde işbirliği geliştirilmeli.

Yeni bir sürdürülebilir kalkınma •	
paradigması geliştirmek için dünyada 
yeni bir insiyatif geliştirmek için 
çalışılmalı ve bu paradigmaya katkı 
sağlayabilecek uluslararası çevrelerle 
işbirliği arttırılmalıdır.
Yoğun enerji kullanan sektörlerin •	
yeniden yapılandırılması ve buralarda 
inovatif iş modelleri desteklenmeli ve bu 
şirketlerden verimlilik hedefleri alınmalı.
Enerji tüketim faturaları yeniden •	
düzenlenmeli ve müşteriye geribildirim 
verecek bir şekilde tasarımlanmalı.  
İklim değişikliği tehditi altındaki •	
bölgelerde özel farkındalık üretilmeli.
Tabiatla barışık, az enerji tüketen, •	
sağlıklı yeni bir kültür geliştirmek için 
özel olarak çalışılmalı.
Konu ile ilgili üniversiteler ve diğer •	
araştırma kurumları ile işbirliğine 
yönelik koşullar oluşturulmalı. 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar  
Zaman-Değer Matrisi
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Sonuç: Model ve Uygulamalar

Ülkemizde makro politikalar konusunda neredeyse her vatandaşın fikri vardır. Nelerin yapılması 
gerektiğini veya nelerin yapılmaması gerektiğini mikrofon uzatılan her Türk vatandaşı büyük bir isabetle 
söyleyebilir. Ancak mezo ve mikro düzeye inildiğinde politika yapıcıların, karar vericilerin, kanaat 
önderlerinin hatta işin sahibi olan kurumların dahi işin içinden çıkamadığı görülür. Bu durumun bir 
çok sebebi vardır. Bu sebeplerin başında; bilimsel düşünce eksikliği, kurumsal yapılarımızdaki örgütsel 
problemler, kollektif çalışamama, sosyo-ekonomik faktörler sayılabilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar 
sonucunda bu raporu hazırlayanlar tarafından ortaya atılan temel iddia; enerji verimliliğinin bir 
mühendislik meselesi olmadığı bir zihniyet meselesi olduğu iddiasıdır. Öyle bir zihniyet ki bu; zaman 
zaman en temel mühendislik hesaplarını dahi göz ardı edebilmektedir. Elbette çalışmayı yapanlar 
mühendisliğe hatta daha genel bir tanımla bilime Türkiye’de şiddetli bir ihtiyaç duyulduğunu kabul 
etmektedirler. Ayrıca çalışmayı yapanlar enerji verimliliği konusunun arkasında yeni bir ekonomik dalga 
olduğunu ve bu dalganın üstünde kalabilmek için Türkiye’nin ivedi tedbirler alması gerektiğini, herkes 
için adil ve tabiatla barış içinde bir kalkınmanın bu vesileyle başarılabileceğini öne sürmektedirler.

Enerji ve enerji verimliliği üzerinde yapılan tüm çalışmalar, akıl yürütmeler 

ister istemez daha kapsamlı ve bütüncül bir anlayış geliştirme zorunluluğunu 

ortaya çıkardı. Enerji’yi konuşmak; uluslararası ilişkileri, rekabeti, kalkınmayı, 

çevreyi, ekonomiyi, insanı, yani herşeyi konuşmak anlamı taşıyor. Bu denli 

kompleks bir alan makro, mezo ve mikro düzeyde politikalar üzerinden 

projelerin planlanmasını ve kararlılıkla uygulanmasını mecbur kılıyor.

Ö
ze

t



100        TEVEM - Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu / 2010 

Bahse konu edildiği üzere yeşil ekonomiye geçiş kompleks bir süreçtir. Bu süreçte çıkarılması gereken 
yasalar, yönetmelikler vardır. Eğitim, kollektif bir bilinç gelişiminin desteklenmesi ve kurumsal yapıların 
güçlendirilmesi gereklidir. Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin resegmentasyonu ve rekabetçi güçlerinin 
arttırılması zorunludur. Tabiat ve insan münasebetlerinin etik ve estetik bir mahiyete büründürülmesi, 
insan ile insan arasındaki adalet ve hakkaniyet zemininin takviye edilmesi şarttır. 

Özetle küresel gerçeklere uygun politikalar geliştirmek, projeler planlamak ve eylemleri hayata geçirmek 
için yukarıdaki model tasarımı yapılmıştır. Modelde belirtilmiş makro-mezo-mikro politikalar ve 
yeşil projeler dışındaki değişkenlerin çalışmanın bundan önceki bölümlerinde keşfedildiği (discovery) 
ve tanımlandığı (define) düşünülmektedir. Bundan sonraki bölümde temel bir çözüm yaklaşımı 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bir başka ifadeyle karşılaşılan problemleri aşmak veya geleceğe hazırlanmak 
için metod ve alet çantası önerisi amaçlanmıştır. 
 
Küresel Politikalar ve Uygulamalar 
Kyoto Protokolü, Kopenhag zirvesi kararları, AB direktifleri, Birleşmiş Milletler ve Bağlı Hükümetler 
Arası İklim Paneli, Çevre Programı gibi teşkilatların tavsiyeleri, Dünya Bankası uygulamaları ve 
Türkiye’nin taraf olduğu veya uymak zorunda olduğu diğer tüm kontratlar küresel politikaları oluşturur. 
Uluslararası rekabet ortamının dayattıkları, yeni teknolojiler, küresel çevrecilik ve yeni anlayışlar temel 
olarak küresel uygulamaları içerir ki; bizim irademizin dışında gelişmiş olsa dahi bizim tüm politika ve 
uygulamalarımızı derinden etkileyecektir. Bu gerçeğe uygun davranmak aklın gereğidir. 

Altyapı

Beşeri Güç

Enerji Sektörü

Ana Malzeme Sanayi

Katma Değerli Sektörler

Mezo Politikalar Mikro Politikalar

Makro Politikalar Küresel Politikalar

Ortak Çıkar ve Kültür

İnsan

Tabiat ve Kainat

Ortak Akıl

Ya
sa

la
r, 

K
ur

al
la

r, 
St

an
da

rt
la

r

Eylem
 ve A

m
aç B

irliği

y e ş i l p r o j e l e r

A
da

le
t v

e 
H

ak
ka

ni
ye

t

Etik ve Estetik



Sonuç: Model ve Uygulamalar       101

Makro Politikalar ve Uygulamalar 
Yeşil ekonominin makro politikaları; Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltmayı, enerji girdi maliyetini 
aşağı çekmeyi, Türkiye’nin rekabetçi gücüne destek olmayı, yaşanabilir bir kent ve çevreyi, tabiatla barış 
içinde kalkınmayı, istihdamı, herkes için adil olanı, toplumsal uzlaşmayı ve tüm dünyaya örnek bir 
ülke olmayı hedeflemektedir. Makro uygulamalar ise; ulusal rekabet stratejisinin geliştirilmesini, yasal 
düzenlemeleri, kamu maliyesi ve temel teşvik mekanizmalarını, yeşil ekonomiye geçiş planını, kurumlar 
arası koordinasyonu, yönetim ve liderliği içermektedir. 
 
Mezo Politikalar ve Uygulamalar 
Mezo politikalar; enerji ve enerji verimliliği, bölgesel, sektörel kalkınma ve rekabetçilik, ulaşım ve 
lojistik, kentleşme, imar, çevre ve araştırma geliştirme politikalarını ve hedeflerini içermektedir. Mezo 
uygulamalar ise; yönetmelik ve düzenlemeleri ve söz konusu alanlarda projelerin planlamasını ve 
yürürlüğe konulmasınını ve iyileştirilmesini içerir. 
 
Mikro Politikalar ve Uygulamalar 
Tek tek kurumların, şirketlerin, fabrikaların, binaların, hanelerin, kişilerin yeşil ekonomiye 
uyumlaştırılması sürecindeki politikaların tesis edilmesini ve detayların titizlikle uygulanmasını içerir.

Kyoto Protokolü 
Kopenhag Kararları 
AB Direktifleri  
BM Tavsiyeleri 
IPCC 
Dünya Bankası 
v.d.

Uluslararası Rekabet 
Yeni Teknolojiler 
Karbon Ticareti 
Küresel Çevrecilik 
Yeni Vatandaşlık 

Küresel Makro Mezo Mikro
Dış Ticaret Açığı  
Enerji Maliyetleri 
Ulusal Rekabetçilik 
Yaşanabilir Kent 
Yaşanabilir Çevre 
Kalkınma 
İstihdam 
Adillik 
Kültür 
 
Toplumsal Uzlaşma 
Ulusal Rekabet 
Stratejisi  
Yasal Düzenlemeler 
Kamu Maliyesi 
Teşvik Mekanizmaları 
Yeşil Ekonomi Planı 
Kurumlar Arası 
Koordinasyon 
Yönetim ve Liderlik 

Enerji 
Enerji Verimliliği 
Bölgesel Kalkınma 
Sektörel Kalkınma 
Bölgesel 
Rekabetçilik  
Sektörel Rekabetçilik 
Ulaşım ve Lojistik 
Kentleşme ve İmar 
Çevre 
Araştırma Geliştirme 
Kültür ve Eğitim  
 
Yönetmelik 
Düzenlemeler 
Kümelenmeler 
Proje Planları 
Uygulama Örnekleri

Kamu Kurumları 
Şirketler 
Fabrikalar 
Binalar 
Haneler 
Bireyler 
 
Sanayi 
Araçlar 
Elektrikli Aletler 
Şebekeler v.d. 
 
Yönetmelik 
Düzenlemeler 
Kümelenmeler 
Proje Planları 
Uygulama Örnekleri 
 

Temel değişkenler
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İletişim, İşbirliği ve Projeler Altında Örgütlenme 
Temel modelde görüleceği üzere Türkiye’nin yeşil ekomoniye dönüşümü çok katmanlı, çok boyutlu 
ilişkiler ağı içinde yürütülmek zorundadır. Çok sayıda tarafın olması, taraflar arasında hiyerarşik bir 
bağlantı, yani emir-komuta zincirinin olmaması buna mukabil aynı zamanda koordinasyon ve uyumun 
ileri seviyede zorunluluk olması projeler altında örgütlenmeyi gerekli kılmaktadır. Tipik, bürokratik bir 
örgütlenme biçimi bu dönüşümün gerçekleştirilmesini imkansızlaştırmaktadır. Belirli amaçlar etrafında 
belirli bir süre için bir araya gelecek performans takımları oluşturarak projeler altında örgütlenme modeli 
benimsenmelidir. Söz gelimi Türkiye’nin sektörel gelişim planlarını hazırlamak veya binaların yalıtımıyla 
ilgili bir kampanya yürürlüğe koymak gibi binlerce proje planlanmalı, uygulamaya konmalıdır. Ayrıca bu 
projeler bir biri üstüne binmeden, kaynakları boşa harcanmadan, hedefler tutturulmalıdır. 

Raporun başında 2008-2009 yılında tespit edebildiğimiz kadarıyla 22 adet Enerji Verimliliği stratejisi 
yazılmış olması kaynakları iyi kullanamadığımızın delillerinden biri olarak sunulmuştu. Söz konusu 
belgeler incelendiğinde yüzlerce kurum ve binlerce kişinin, bir araya gelip aynı meseleleri tartıştığı, aynı 
sonuçları bulup, benzer öneriler geliştirdiği görülecektir. Fakat raporumuzda alıntı olarak kullanılan 
IEA’nın verileri enerji verimliliği başarımında Türkiye’nin sınıfta kaldığını göstermekteydi. Bu çalışmanın 
başına da, daha önce yapılmış, büyük emek ve kaynaklar ayrılmış çalışmalar ile aynı akıbetin gelmemesi 
amaçlanmaktadır. Bu bakımdan doğru tarif edilmiş olsa dahi poblemleri sıralamanın tek başına yeterli 
olmadığı aşikardır. Yapılan analizler sonucu bu çalışmanın müellifleri temel örgütlenme modeli olarak 
proje altında örgütlenme yaklaşımını benimsemişlerdir. Aslına bakılırsa inşaat endüstrisinde devasa 
yatırımlar proje yönetim prensipleriyle yürümektedir. Bu dönüşüm programının 10-20 yıl sürecek büyük 
bir “re-construction” olduğunu kabul edebiliriz. Öte yandan inşaat endüstrisinden ödünç alabileceğimiz 
“alt yüklenici” veya “outsourcing” kavramları da örgütlenme kapasitesini arttıracaktır. Yani projelerin 
belirli aşamalarında profesyonel kurumlardan yararlanarak işler hızlandırılmalıdır. 

Bu kapsamda örgütlenme temel ilkeleri olarak aşağıdaki başlıkları sıralayabiliriz. 
Stratejik yönetimle yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi, 
Delegasyon ve kontrol yapısının yatay bir anlayışla tasarımı, 
Fonksiyonel ve operasyonel sorumlulukların stratejik entegrasyonu, 
Entegral iş sorumluluklarının delege edilmesi (Performans-Proje Grupları) 
Bürokratik kontrolller yerine katılımcılığa ve girişimciliğe prim verilmesi.

Yeşil Projeler; amaçları ve sonuçları belirlenmiş, uygun bir şekilde kadrolanmış (kurumlar arası işbirliği 
ve gönüllü katılımcılık) ve finanse edilmiş aktivitelerin planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi 
ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için alışılmış düşey bürokratik 
hiyerarşiler yerine, takımlardan oluşan yatay enformatik ilişkiler ağı kurulması gerekmektedir. 

Projeler ve Kurumlar Arası Koordinasyon Sorunu: Projeler etrafında örgütlenme aynı zamanda 
alışılmış otorite ihtiyacı sorununun çıkmasına neden olabilmektedir. Bu amaçla merkezi koordinasyon 
birimi (cortex) olarak kamu-özel sektör-STK işbirliğiyle kurulmuş olan TEVEM önerilmektedir. 
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Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü 
Araştırma: Sorunların tespit edilmesi, potansiyelin keşfedilmesi için 
bilimsel yöntemler ile araştırma yapılır. 
Analiz: Araştırma bulguları yorumlanır, analiz edilerek çözüm 
önerileri ve yaklaşımları belirlenir ve strateji geliştirilir. 
Planlama: Stratejiler doğrultusunda aksiyonlar, bütçe, zaman ve insan 
kaynağı gereksinimleri belirlenir. Projelendirme ve fizibilite yapılır. 
Kaynak Geliştirme: Proje planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan 
kaynağı, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, tedarikçiler geliştirilir. 
Uygulama: Belirlenen süre ve bütçe doğrultusunda proje planı hayata 
geçirilir. Uygulamaya konulur. 
İyileştirme: Değişen şartlara, parametrelere göre projenin aksayan 
yönleri iyileştirilir, Risk faktörleri ortadan kaldırılır. Uygulama 
mükemmelleştirilir. 
Yaygınlaştırma: Tüm paydaşların proje çıktılarından yararlanmaları, 
yeni yöntem ve yordamlara uyumlu hale gelmeleri sağlanır. 
Ölçme ve Kıyaslama: Proje performansı ölçülür. Hedeflenen etkilerin 
sonuçları değerlendirilir. Benzer yapılarla kıyaslamalar yapılır ve 
rekabetçi paradigma ile karşılaştırmalar yapılır.

Proje 
Koordinasyon 

ve Uyum 
Grubu

Proje 
Grubu...

Proje 
Grubu...

Proje 
Grubu 3

Proje 
Grubu -1

Proje 
Grubu -2

Proje  
Grubu...

Proje 
Grubu N

Proje 
Grubu...

Projeler ve Proje Grupları
Proje koordinasyon ve uyum grubu projeler •	
arasındaki eş güdümü sağlamalıdır.
Proje gruplarının açık seçik ve spesifik birer •	
misyonu olmalıdır. 
Enformatik bir altyapı üzerinde kesintisiz, düşey, •	
yatay, çapraz iletişim ve ilişkiler kurulabilmelidir.
Gruplar network yapısı ile uyumlu olmalı ve •	
yeterli bağımsızlığa sahip olmalıdır.
Fonksiyonel aktiviteler gruplar içinde yer almalıdır.•	
Destek hizmetler de network anlayışı ile •	
sağlanmalıdır.
Demokratik bir yönetim sistemi hakim olmalıdır.•	
Network kültürü ile sinerji sağlanmalıdır. •	

Çok Yönlü, Açık İletişim ve Enformatik Omurga 
Projeler etrafında örgütlenmek güçlü, çok yönlü ve açık bir iletişim sistemi gerektirir. Bilgi ve 
haberlerin örgütlenme yapısı içerisinde zirveden dibe, dipten zirveye, çok yönlü kanallarla, serbestçe 
ve sağlıklı bir biçimde akmalıdır. Çok yönlü ve açık iletişim verimlilik artırıcı ortam yaratır. İşe 
olan motivasyon ve örgütlenmeye olan güven artar, öneri ve sorun çözme yeteneği gelişir. Bunun 
için internet teknolojilerinden yararlanılarak etkin bir enformatik omurga üzerinde tüm işler 
yürütülmeli, iletişim kurulmalı ve işbirliği sağlamlaştırılmalıdır. Bu amaçla öncelikli olarak proje 
yönetimi ve koordinasyonu sağlayacak bir yönetim-bilişim altyapısı kurulmalıdır.

Hedeflerle Yönetim ve Bütçe Altında Mali Disiplin 
Projelerin kontrol ve denetiminde temel yaklaşım hedef-bütçe olmalıdır. Kaynakların etkin ve etkili 
kullanımı ile kabul edilebilir sonuçlar üretilmesi esastır. Yüksek toplumsal yarar, düşük toplumsal 
maliyete odaklanarak koordinasyon sağlanmalıdır.
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Eylem Planı ve “Yeşil Ekonomiye Geçiş” İş Akışı 
Yeşil ekonomiye geçiş kapsamında yapılması gereken eylemler oldukça kapsamlı ve kompleks bir 
yapıdadır. Uzun yıllar sürecek bir çalışma gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılı olan 2023 
senesini hedefleyen bir çok amaç için değişik kurumlar tarafından hazırlanan eylem planları yapılmıştır. 
2023 yılında 500 milyar USD ihracat ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefleri ile 
yeşil ekonomiye geçişi irtibatlandırmak durumundayız. Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından halihazırda 
yapılan 2023 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı “Yeşil Ekonomiye Geçiş” çalışmaları kapsamında 
önemli bir görev üstlenecektir. Yeşil ekonomi enerji verimliliğinden daha fazlasıdır. Daha genişletilmiş bir 
kapsamda yeni bir iş yapış biçimini ve tabiatla barış içinde kalkınmayı hedeflemektedir. Sektörlerimizin 
ve şirketlerimizin rekabetçi güçlerinin arttırılması, yenilikçilik kapasitemizin geliştirilmesi, yepyeni 
ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve yaşanabilir bir çevre gibi birçok başlık içermektedir. Kapsamı sadece 
tasarruf ve karbon emisyonu sorunu olarak tariflemek konuyu hafife almak olur ki; bu yanılgı ülkemizin 
geleceğini tehdit eder ve daha büyük bir maliyete sebep olur. Durum böyle olunca; eylem planını 
doğru hazırlamak, sürekli iyileştirmek ve kesintisiz bir iş akışı sağlamak gerekir. Zira raporun önceki 
bölümlerinde ifade edildiği gibi Türkiye enerji verimliliği alanında mühendislik sorunlarından ziyade 
uygulama sürecinde sorunlar yaşamaktadır. 

Programın temel iş akışı şu şekilde özetlenebilir; 1- Ulusal hedeflerin belirlenmesi-gözden geçirilmesi 
2- Yasal Çerçeve ve düzenlemelerin, standartların gözden geçirilmesi 3- Kurumlar arası uyum ve 
senkronizasyonun sorunlarının tesbiti 4- Yeşil Projelerin Geliştirilmesi 5- Yeşil Projelerin Uygulanması 
6- Sonuçların İzlenmesi 

1-Ulusal Hedeflerin Belirlenmesi   
İster tasarruf olsun ister yeni ürün ve hizmetler geliştirmek olsun hedefler net bir biçimde ortaya 
konulmalıdır. Ulusal hedefler sadece devletin koyduğu hedefler değildir. Tüm toplumun, tarafların 
uzlaşarak ortaya koyduğu hedeflerdir. Hedeflerin oluşturulması sürecinde kamu, özel sektör ve STK’ların 
desteğini ve görüşlerini almak şarttır. Örneğin sektörlerin hedeflerini belirlerken; üretim, ihracat, katma 
değer yaratma, istihdam, enerji tüketimi ve çevre sorunları gibi bir çok faktör bir arada düşünülmelidir. 
Taraflarla ortaklaşa hedef koymak tarafların söz konusu hedefleri sahiplenmesi bakımından daha 
faydalıdır. Ulusal hedefleri yukarıdan aşağıya koymak gereklidir ancak yeterli değildir. Aşağıdan yukarıya 
doğru yani mikro hedeflerden makro hedeflere ulaşmak, verimlilik ve yenilikçilik hedefleri geliştirmek 
ulusal hedefleri belirlemek açısından zorunluluktur. 2023 yılında 1.000 USD GSMH başına enerji 
tüketimimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çekebilir, Enerji Yoğunluğunu 0,1 TEP olarak hedefleyebiliriz. 

Ulusal Hedeflerin 
Belirlenmesi

Yasal Çerçeve ve 
Düzenleme, Standartlar

Kurumlar Arası Uyum 
ve Senkronizasyon

Yeşil Projelerin 
Geliştirilmesi

Yeşil Projelerin 
Uygulanması Sonuçlar
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2- Yasal Çerçeve, Düzenlemeler ve Standartlar 
Türkiye AB, IEA, OECD, Kyoto gibi uluslararası örgütlere ve anlaşmalara taraftır. Bu anlaşmalar bize 
uymamız gereken yükümlülükler getirmekle birlikte aynı zamanda kendimizi küresel yönelimlere karşı 
düzenleyebileceğimiz bir çerçeve sunmaktadır. Bir bakıma ulusal mevzuatımız ve ulusal standartlarımız 
uluslararası düzenlemelerle uyumlu olmak zorundadır. Diğer yandan; yasalarla birlikte yönetmelikler ve 
mevzuatın uygulama paratiklerinden kaynaklanan sorunlar olmaktadır. İkinci öncelikli işimiz; mevzuat 
ve standartlarımızın gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesidir.

3- Kurumlar Arası Uyum ve Senkronizasyon 
Yeşil Ekonomiye Geçiş kapsamında yürütülen faaliyetlerde kamu, özel sektör, STK’lar, araştırma ve 
bilgi kurumları, medya dahil birçok kurumun rol alması gerekmektedir. Kamu kurumları arasında eş 
güdüm, kamu ve özel sektör arasında iş paylaşımı, STK’ların politikalara yön verme desteği, medyanın 
toplumsal uzlaşıyı ve kültürel dönüşümü sağlamadaki görevi, bilgi kurumlarının yapılan tüm faaliyetlerin 
bilimsel bir tabanda ilerlemesini temin etmesi gereklidir. Kurumlar arasında uyum ve senkronizasyon 
sağlayamazsak hedefleri gerçekleştirmek de zorlanacağımız kesindir. Kurumların görevlerinin çatışmalara 
neden olmayacak biçimde düzenlenmesi şarttır. Kurumlar arasındaki iş akışlarını ve varsa uyumsuzluk 
sorunlarının neler olduğunu çıkarmak ve tesbit için çalışmak 3. adımımızdır.

4- Yeşil Projeler Geliştirme 
Standartlardan mevzuat geliştirmeye, bina yalıtımından araştırma merkezlerinin kurulmasına, sanayide 
verimlilikten çevre sorunlarının giderilmesine, ulaşımdan eğitim içeriklerinin geliştirilmesine, teknoloji 
icat etmekten teknoloji işbirliklerine kadar tarif edilmesi gereken binlerce proje vardır. Proje geliştirme 
aşaması yeşil ekonomiye geçiş programının süreklilik arzeden en önemli aşamasıdır.

5- Yeşil Projeler Uygulama 
Projeleri planlamak kadar plana uygun olarak gerçekleştirmek yeşil projelere başarı getirecektir. 
Hedefleri, aksiyonları, süresi ve etkileri belirlenmiş projeler evrensel proje yönetim teknikleri uygulanarak 
yürütülmelidir. Uygulama zorluklarını aşmak için proje yönetim kalitesi büyük öneme sahiptir. Yeşil 
projelerin uygulama aşaması dönüşüm programının en zorlu aşamasıdır.

6- Sonuçlar ve İzleme 
Aşamaları takip etmek, sonuçları izlemek, sapmaları belirlemek, tarafları bilgilendirmek amacıyla projeler  
monitör edilmelidir. Proje uygulayıcılarına gerektiğinde uygulama desteği verilmelidir. 

Ulusal Hedeflerin 
Belirlenmesi

Yasal Çerçeve ve 
Düzenleme, Standartlar

Kurumlar Arası Uyum 
ve Senkronizasyon

Yeşil Projelerin 
Geliştirilmesi

Yeşil Projelerin 
Uygulanması Sonuçlar
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Projeler

Hedefler
Taraflar -Takım Üyeleri

Sonuçlar
Kamu

STK
Araştırma ve 

Bilgi Kurumu
Bireyler 

Yetenekler
Küresel 

Ortaklar
Özel Sektör, 
YüklenicilerHedef Süre Sektörel STK Meslek 

Örgütü
Kar Amacı 

Gütmeyen STK

Proje Tanımı 
Proje Süresi 
Proje Aksiyonları 
Proje Bütçesi 
Proje Kaynakları 
vs.

Proje Amacı Süre İlgili Kamu 
Kuruluşları

İlgili Sektör Sivil 
Toplum Kuruluşu

Mühendislik, 
Mimarlık gibi 
İlgili Meslek 
Örgütleri

Tüketici Örgütleri 
Vakıflar vs.

Üniversite, 
Laboratuvar, 
Danışman 
vs. 

Kanaat Önderleri, 
Uzman, 
Akademisyen, 
Öğrenci 
vs. 

Uluslararası  
Kurumlar, 
Şirketler, 
Araştırma 
Kurumları 

Özel Sektörden 
yüklenici ve alt 
yükleniciler.

Hedefler, 
süre, 
bütçe kontrolü.

Örnek Proje: Binalarda Yalıtım Binaların %90’ını 
evrensel standart-
larda yalıtmak. 
100.000 yeni istih-
dam üretmek gibi...

10 
Yıl

Yapı İşleri Genel 
M. 
Belediyeler 
TSE

İzoder Mimarlar Odası 
İnşaat Müh. Odası

Çedbik İTÜ İnşaat Fak. 
YTÜ Mimarlık 
Fak. 
İTÜ Kimya Fak.

A Sanatçı 
B Gazeteci 
C Yazar 
vs. 

AB Direktifleri 
IEA

A Bankası 
B İletişim Ajansı 
C Danışmanlık 
C Şirketleri 
vs. 

Her yıl % 10 
iyileşme, 
vs.

Örnek Proje: Hidrojen Yakıt Pillerinin 
Geliştirilmesi ve araçlarda Uygulanması.

X Hedef X Yıl A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Bankası 
B İletişim Ajansı 
C Danışmanlık 
C Şirketleri 
vs.

X,Y,Z Sonuçları

Örnek Proje: Mevzuatlar arasında uyum X Hedef 3 ay A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Hukuk X,Y,Z Sonuçları

Örnek Proje: Proje önceliklerinin be-
lirlenmesi projesi

X Hedef 3 ay A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Danışmanlık X,Y,Z Sonuçları

Önceliklere göre projeler geliştirilmesi ve yapılması 
Yeşil ekonomiye geçiş kapsamlı ve kompleks, içi içe geçen projeler dizisiyle hayata geçecektir. Bu amaçla 
aşağıdaki örnek yaklaşım hazırlanmıştır. Projeler önceliklerine ve etkilerine göre detaylandırılacak. 
Tanımı, süresi, aksiyonları, bütçesi, kaynağı belirlenecek. Tarafları, yüklenicileri seçilecek ve hedefler 
sahiplendirilecektir. Şu ana kadar adı konulmuş 1000’den fazla proje vardır. Daha önce yapılan değişik 
çalışmalarda önerilmiş çok sayıda tedbir dikkate alınmıştır. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın hazırlamış 
olduğu Enerji Verimliliği Uygulama Önerileri, AB enerji verimliliği direktifleri çok sayıda tedbir içermektedir. 
Bu çalışmanın devamı olan  “Yeşil Ekonomiye Geçiş - 1000 Proje ” çalışması devam etmektedir.
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Projeler

Hedefler
Taraflar -Takım Üyeleri

Sonuçlar
Kamu

STK
Araştırma ve 

Bilgi Kurumu
Bireyler 

Yetenekler
Küresel 

Ortaklar
Özel Sektör, 
YüklenicilerHedef Süre Sektörel STK Meslek 

Örgütü
Kar Amacı 

Gütmeyen STK

Proje Tanımı 
Proje Süresi 
Proje Aksiyonları 
Proje Bütçesi 
Proje Kaynakları 
vs.

Proje Amacı Süre İlgili Kamu 
Kuruluşları

İlgili Sektör Sivil 
Toplum Kuruluşu

Mühendislik, 
Mimarlık gibi 
İlgili Meslek 
Örgütleri

Tüketici Örgütleri 
Vakıflar vs.

Üniversite, 
Laboratuvar, 
Danışman 
vs. 

Kanaat Önderleri, 
Uzman, 
Akademisyen, 
Öğrenci 
vs. 

Uluslararası  
Kurumlar, 
Şirketler, 
Araştırma 
Kurumları 

Özel Sektörden 
yüklenici ve alt 
yükleniciler.

Hedefler, 
süre, 
bütçe kontrolü.

Örnek Proje: Binalarda Yalıtım Binaların %90’ını 
evrensel standart-
larda yalıtmak. 
100.000 yeni istih-
dam üretmek gibi...

10 
Yıl

Yapı İşleri Genel 
M. 
Belediyeler 
TSE

İzoder Mimarlar Odası 
İnşaat Müh. Odası

Çedbik İTÜ İnşaat Fak. 
YTÜ Mimarlık 
Fak. 
İTÜ Kimya Fak.

A Sanatçı 
B Gazeteci 
C Yazar 
vs. 

AB Direktifleri 
IEA

A Bankası 
B İletişim Ajansı 
C Danışmanlık 
C Şirketleri 
vs. 

Her yıl % 10 
iyileşme, 
vs.

Örnek Proje: Hidrojen Yakıt Pillerinin 
Geliştirilmesi ve araçlarda Uygulanması.

X Hedef X Yıl A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Bankası 
B İletişim Ajansı 
C Danışmanlık 
C Şirketleri 
vs.

X,Y,Z Sonuçları

Örnek Proje: Mevzuatlar arasında uyum X Hedef 3 ay A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Hukuk X,Y,Z Sonuçları

Örnek Proje: Proje önceliklerinin be-
lirlenmesi projesi

X Hedef 3 ay A Kurumu 
B Kurumu

A STK B Meslek Örgütü C STK A Üniversitesi A Araştırmacı 
B Yazar

A Kurumu 
B Kurumu

A Danışmanlık X,Y,Z Sonuçları
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Üretim ve Verimlilik
Yenilenebilir teknoloji AR-GE’sinin öncelikli stratejik konular arasına alınmalı ve özel bir düzenlemeye gidilmeli.•	
Yenilenebilir enerji yasası paydaş görüşleri alınarak son haline getirilmeli ve yasallaşmalı.•	
Talep tahmin çalışmaları ve enerji kaynakları birarada değerlendirilerek yeni bir yatırım programı oluşturulmalı.•	
Enerji ile ilgili kafa karıştıran açıklama ve bilgilere son vermek amacıyla 3 aylık istatistikler ve raporlar tek •	
merkezden yayınlanmalı. 
İletim ve dağıtım hatları ile yenilenebilir santraller arasında uyum sağlanmalı.•	
Temiz kömür teknolojileri geliştirilmeli, sıvılaştırma ve gazlaştırma prosesleri ile ilgili AR-Ge yapılmalı. •	
Enerji araştırmaları merkezleri kurulmalı.•	

İletim-Dağıtım ve Verimlilik
Bütünleşik enerji iletim ve dağıtım planı yapılmalı, talep tahmin sistemlerinin kurulmalı ve optimizasyon modelleri •	
üzerinde çalışılmalı.
Enerji şebekelerinin ve araçlarının monitör edilmesi çalışmalarına hız verilmeli.•	
Teknik kayıpların önlemek için sistemi dengeleme ve kompenzasyonla ilgili sorunlar çözümlenmeli•	
Kaçaklar ve çalıntı teknik ve sosyal önlem tedbirleriyle ortadan kaldırılmalı.•	
Petrolde vergi kayıpları ile mücadele için daha fazla teknoloji kullanılmalı.•	
Kalite ve verimlilik ön planda tutularak yerli üretim ve teknolojileri teşvik edilmeli.•	
Mevcut test bakım prosedürleri etüt edilerek aksayan kısımlar tadil edilmeli.•	
İhale ve şartname süreçleri yeniden düzenlenmeli, kaliteli ürün ve hizmet alımı teşvik edilmeli.•	

Kullanım ve Verimlilik 
Verimlilik eylem planı yapılmalı, tasarruf ve emisyon hedefleri sektörlere göre paydaşlarla ortaklaşa belirlenmeli. •	
Hedeflerin zaman periyodlarına göre izlenmesi için performans kriterleri tesbit edilmeli.
Sektörlerden verimlilik hedef taahhütleri alınarak ulusal verimlilik hedeflerinin izlenmesini ve raporlanmasını •	
sağlayacak bir örgütsel yapı ve buna bağlı bilgi sistemi kurulmalı. 
Verimlilik mevzuatlarında uyum ve uyumsuzlukların tesbit edilip acilen düzenlemelerde eksiklikler giderilmeli ve •	
düzenlemelere yeni yaptırımlar eklenmeli. 
Düşük enerji sınıflı aletlerden yüksek sınıflı aletlere geçiş için teşvik mekanizmaları çalıştırılmalı.•	

Kamu Otoritesi
Enerji verimliliği koordinasyonu özerk bir yapıya kavuşmalı. Kamu, özel sektör bir arada çalışarak hedefleri ve •	
uygulama süreçlerini belirlemeli. Ulusal eylem planı hazırlanmalı ve bölgelere, sektörlere göre detaylandırılmalı.
Yenilikçi teknolojilere ve verimlilik yatırımlarına verilen teşvikler yeniden gözden geçirilmeli.•	
Kurumlar arası iş akışları gözden geçirilmeli ve örgütsel çatışmalara neden olabilecek hatalı iş akışları ayıklanmalı ve •	
süreçler iyileştirilmeli.
Mevcut yönetmelikler ve eksik kalan düzenlemeler uluslararası kurallara göre gözden geçirilmeli ve düzenlenmeli.•	

Rekabetçilik, İklim ve Enerji
Bölgesel ve sektörel rekabet ve değer zinciri analizleri yapılmalı, sektörlere göre hedefler ve tedbirler geliştirilmeli.•	
Sektörlerin enerji kullanımında kendi sektörleri açısından uluslararası kıyaslamalar yapılmalı, kıyas metodları •	
belirlenmeli.
Küresel ısınma tehditi altındaki bölge ve sektörler çalışması yapılmalı ve bu bölge ve sektörlere özel tedbirler •	
geliştirilmeli.
Enerji verimliliği çalışmaları yapan sanayicilerin teşviki ile igili tedbirler gözden geçirilerek uygulamaya konulmalı.•	
Finansman kuruluşları rekabetçiliği arttıran yatırımlar konusunda özel olarak bilinçlendirilmeli. Enerji verimliliği •	
proje finansmanlarına vergi muafiyetleri eklenmeli.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar
Küresel ısınma ve seragazları hakkında eksik bilgilendirme giderilmeli, yeni ve çevreci bir bilinç geliştirilmeli ve •	
çevreciliğin kalkınmaya ve zenginleşmeye engel olduğu ön yargılarının giderilmesi için yeni bir iletişim çalışması 
yapılmalı.
Enerji ve iklim çağında hangi alanlara ulusal düzeyde, bölgesel düzeyde ve sektörel düzeyde yatırım yapılması •	
gerektiği analiz edilmeli ve kurallar, vergiler, teşvikler bir arada ele alınarak yeni bir fırsatlar yol haritası çıkarılmalı.
Yeşil Ekonomi yatırımlarının nasıl fonlanacağı üzerinde çalışılmalı, ulusal ve özel yatırım fonları geliştirilmeli. Bu •	
fonların kaynakları doğru bir biçimde kullanması için gereken düzenlemeler yapılmalı.
Yeni teknolojiler geliştiren küresel şirketler ve organizasyonlar ile yatırım-satınalma, bilgi tranferi vb. şekillerde •	
işbirliği geliştirilmeli.

Öneriler: Zaman-Değer Matrisi
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Üretim ve Verimlilik
Lisans başvurularını dar bir zaman dililimine sıkıştırmayan yeni bir düzenlemeye gidilmeli.•	
Lisanslama sürecinde otoprodüktör ile serbest üretici ayırımı yapılmalı ve otoprodüktör başvuruları farklı bir •	
statüde ele alınmalı.
Lisans alanlardan yatırım taahhütü ve süre istenmeli ve lisansdan üretime geçiş süreci hızlı işletilmeli.•	
Enerji üretimine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli vizyoner planlar yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılarak ulusal •	
hedefler içselleştirilmeli.
Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri ile gelecek senaryoları arasında ilişki kurularak yatırımlara devam edilmeli.•	
Maden arama ve enerji çalışmaları birarada ele alınmalı.•	

İletim-Dağıtım ve Verimlilik
Kaliteli ve standartlara uygun malzeme kullanılmalı.•	
Ekipman arızalarının önlenmesi için önleyici bakım uygulanmalı.•	
Akredite test laboratuvarlarının sayısı arttırılmalı ve  piyasa koşullarına uygun çalışmaları sağlanmalı.•	
İletim ve dağıtım ekipmanlarında kalite standartlarında eksiklikler giderilmeli.•	
Yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi için altyapı hazırlanmalı.•	
Enerji dağıtım faaliyetlerinde bütüncül yaklaşım benimsenmeli. Elektrik, petrol, LPG, doğalgaz başlıkları bir •	
arada ele alınmalı.
Talep yönetimi uygulaması ve tepe-peak taleplerin yönetilmesi için modeller geliştirilmeli.•	
İlk üretim noktasından tüketim noktasına kadar fiyat dengelemesi yapılmalı.•	
Doğalgaz dağıtımında yalıtımsız binalara abonelik verilmesi engellenmeli.•	

Kullanım ve Verimlilik 
VAP proje desteklerinde üst sınırlar kaldırılmalı ve proje değerlemesi ve getirisi üzerinden destekler verilmeli.•	
Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği uzmanlığı alanında disiplinler-arası müfredatlar geliştirilmeli ve sertifika •	
programları meslek okulları ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak  yaygınlaştırılmalı.
BEP hızlandırılmalı ve Enerji Kimlik Belgeleri verilirken paralel olarak bina dönüşüm projeleri tasarlanmalı ve •	
bu alanda çalışacak sertifikalı uzman şirketler geliştirilmeli.
Enerji verimliliğinin öneminin toplumun tüm katmanlarına anlatılması için detaylı içerikler, iletişim planları •	
hazırlanmalı ve yayına konulmalı.

Kamu Otoritesi
Kamu İhale Yasası nitelikli hizmet alımlarındaki kriterleri yeniden düzenlemeli, kamu görevlileri nitelikli •	
hizmet alımları konusunda bilinçlendirilmeli ve cesaretlendirilmeli.
Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanmalı ve kamu enerji verimliliğinde öncü rol almalı. Bazı kamu •	
binalarında LEED veya BREAM gibi sertifikasyonlar alınarak örnekler oluşturulmalı.
Reel veriler düzenli ve sağlıklı ölçüm / izleme yöntemleriyle ortaya konulmalı.•	
Enerji ve ilişkili yatırımlarda işleri geciktiren bürokratik süreçler hızlandırılmalı.•	
Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılmalı ve yerel yönetimler verimlilik sürecinin aktif yürütücüleri •	
içinde yer almalı.

Rekabetçilik, İklim ve Enerji
Ulusal Rekabet Konseyi kurulmalı ve ulusal rekabet politikaları üzerine özel ve özerk çalışmalar yapılmalı.•	
Yenilikçiliğin teşvik edilmesi, küresel ortaklıklar geliştirilmesi, özel araştırma enstitülerinin kurulması •	
sağlanmalı.
Türk girişimcileri yeşil ekonomi konusunda bilinçlendirilmeli ve bu süreçte medya ve STK’lar kullanılmalı.•	
Devlet verimlilik konusunda asgari standartları belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapmalı ve uygulamalı.•	
Küresel rekabet endeksi ve küresel yatırım ortamı sıralamalarında yukarıya çıkmak için neler yapılması gerektiği •	
özel olarak değerlendirilmeli ve bu amaçla bir çalışma grubu kurulmalı.
Bölgesel rekabet edebilirliği arttırmak için bölgesel enerji fiyatlamaları üzerinde çalışılmalı.•	

Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar
Kojenarasyondan yalıtıma, kompenzasyondan elektrik motorlarında hız kontrolüne kadar tüm verimlilik •	
alanlarının ekonomiye canlılık ve istihdam üreteceğine ilişkin bir algı üretilmeli ve her bir alanın ilgili 
kuruluşları ile birlikte uygulama hedefleri belirlenmeli ve bu doğrultuda projeler hayata geçirilmeli.
Alternatif yakıtlar, hidrojen vb. alanlarda Ar&Ge öncelikleri oluşturulmalı ve mevcut çalışmalar envanteri •	
çıkarılarak eşleştirmeler yapılmalı ve bu bağlamda özel bir destek programı ile inovasyon başarısı yükseltilmeli.
Ar&Ge kapasitesini arttırmaya yönelik şirketlerin, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının iş akışları •	
gözden geçirilmeli, desteklerin verilmesi sürecinde yaşanan bürokrasi azaltılmalı.
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Üretim ve Verimlilik
Mevcut enerji üretim tesisleri özellikle termik santraller verimlilik ve CO•	 2 emisyonlarına göre analiz edilmeli ve 
iyileştirme yatırımları teşvik edilmeli.
Nükleer enerji gibi üretim çeşitliliğini arttıracak ve ucuzlatacak tedbirler alınmalı.•	
Enerji alt sektörlerinde çalışacak insan kaynağı geliştirilmeli.•	
Co-Tri-Quatro jenerasyon sistemleri yaygınlaştırılmalı.•	
Yerli teknoloji geliştirilmesine yönelik yan sanayi oluşturulmalı.•	
Enerji yatırım fonlarının kurulmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalı.•	
Enerji yatırımlarını sekteye uğratmayacak bir çevreci anlayış benimsenmeli ve bu kapsamda bir halkla ilişkiler •	
faaliyeti yapılarak toplumsal bilinç arttırılmalı.
Çevresel atıklar ve enerji birarada değerlendirilerek bu alanda özel çaba sarfedilmeli.•	

İletim-Dağıtım ve Verimlilik
Ulusal şebekede yer alan tüm ekipman envanteri çıkarılmalı ve ulusal bir bilgi sistemi üzerinden takip edilmeli.•	
Kayıplar ve kaçakların maliyeti hakkında toplumsal bir farkındalık üretilmeli.•	
Kentsel planlamalar ile enerji dağıtım planları bir arada yapılmalı ve yatırım maliyetlerini aşağıya çekebilecek •	
yaklaşımlar geliştirilmeli.
Yüksek gerilimde doğru bilgi ve test işlemleri için akredite laboratuvarlar kurulmalı.•	
Avrupa Smart Grid ağı içinde yer alarak Smart Grid deneyiminin elde edilmesi hızlandırılmalı.•	
Akıllı teknolojilere geçiş ve akıllı sayaçların kullanımını arttırılması için süreler öngörülmeli ve dönüşüm •	
programı hızlandırılmalı. 

Kullanım ve Verimlilik 
Malzeme, ekipman ve proses standartlarındaki eksiklikler giderilmeli ve standartlar yerli tedarikçileri •	
hızlandıracak ve uyum sağlayacak bir biçimde kademeli olarak yükseltilmeli.
Deniz-Demir-Karayolu bütünleşik olarak lojistik planlamalar gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmeli.•	
Kentsel planlamalar çevre ve verimlilik esasına göre düzenlemeli ve ihlallere ağır cezalar getirilmeli.•	
Enerji Verimliliği ve Çevre Ar&Ge Labaratuvarları kurulmalı ve uluslararası işbirliği tesis edilmeli. Küresel çapta •	
büyük araştırmacılar ülkeye davet edilmeli, Türkiye’de çalışmaları için özel gayret sarfedilmeli.
Enerji verimliliği ile ulusal sanayi, tarım, ulaştırma ve ekonomi politikaları arasında linkler kurulmalı.•	
Akıllı sayaçlarla uyumlu çalışan elektrikli ekipmanların geliştirilmesi teşvik edilmeli.•	

Kamu Otoritesi
Yönetim yaklaşımları ve sistemleri konusunda kamusal Ar&Ge’ler yapılmalı ve uygulanabilir yönetim teknikleri, •	
kamusal kurum kültürü verimliliği arttıracak biçimde geliştirilmeli.
Teknolojik Ar&Ge kapasitesinin arttırılması için özel sektörün yapmakta zorlanacağı araştırma geliştirme •	
konularında özerk ama kamu tarafından fonlanabilecek araştırma enstitüleri kurulmalı.
Politika geliştirme süreçlerinde katılımcılık benimsenmeli, özel sektör ve vatandaşların görüşleri alınmalı ve bu •	
görüşlerin politika yapıcıların karar verme süreçlerine yön verecek bir teknolojik alt yapı kurulmalı ve kurumsal 
bir yapıya kavuşturulmalı.
Çevre bilincinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği konusunda öncü politikalar geliştirilmeli.•	

Rekabetçilik, İklim ve Enerji
Kümelenme temelli bölgesel “yeşil”kalkınma teşvik edilmeli ve bölgesel dinamikler harekete geçirilmeli.•	
Küresel rakabet edebilecek “yeşil” ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için Ar&Ge yapılmalı bu amaçla ulusal •	
hedefler etrafında somut projeler üniversite ve araştırma kurumları arasında iş bölümüne giderek paylaştırılmalı.
Her mekanda ve her sayıda çalışanla inovasyon yapabilmek için yeni bir Ar&Ge yasası çıkarılmalı. Ar&Ge •	
yapılan her mekan Teknopark avantajı elde etmeli.
Yerel yönetimlerin; bölgesel rekabetçilik, ekonomi, istihdam, çevre sorunları konularında daha fazla insiyatif •	
almaları teşvik edilmeli, cesaretlendirilmeli ve bu alanda yetenekleri geliştirilmeli.
Yerel üretim ve çevre sorunlarına yerel halkın ilgisini çekebilmek için yerel medya güçlendirilmeli.•	

Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar
Karbon emisyonun ve ticaretinin ne gibi fırsatlar sunacağı veya hangi zorlamalara neden olacağı iş dünyasına •	
tekrar tekrar aktarılmalı.
Enerji ve çevre içiçe düşünülmeli ve çevresel gelişim yerel yönetimlerin gündemine yeni bir performans kriteri •	
olarak konulmalı. Su kalitesi, hava kalitesi, toprak kalitesi vb. kriterlere göre şehirlere not verilmeli.
Yeşil ekonominin ihtiyaç duyacağı yeni nesil insan kaynağı ve meslekler analiz edilmeli ve bu bağlamda liseden •	
başlayan doktoraya kadar uzanan bir müfredat üzerinde çalışılmalı.
Yeşil Ekonomi ile ilgili strateji geliştirilen bir özerk örgütlenmeye gidilmeli. •	
Bütün dünyada konu ile ilgili çalışılan konuların bir envanteri çıkarılarak Türkiye ile benchmark yapılmalı.•	
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Üretim ve Verimlilik
Yerli enerji fiyatlarında serbest rekabetin uygulanarak, maliyet bazlı fiyat mekanizmaları geliştirilmeli.•	
Kamu ihale yasası kaliteyi arttıracak bir biçimde yeniden değerlendirilmeli.•	
Doğal gaz depolama tesisleri yaygınlaştırılmalı.•	
Enerji ve enerji yoğun alanlarda özel endüstri bölgeleri ve kümelenmeler oluşturulmalı.•	
Turizm bölgelerinde solar elektrik üretimini teşvik eden özel düzenlemeler getirilmeli.•	
Sıcak su ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanmasına zorunluluk getirerek talep yaratılmalı.•	
Yenilenebilir enerji üretimi ile pompalı HES’ler entegre edilmeli.•	

İletim-Dağıtım ve Verimlilik
Puant saatlerine göre talebi dengelemek için tüketici nezdinde bilinçlendirme kampanyaları başlatılmalı.•	
Serbest pazar ilkelerine göre serbestleşmenin tam olması için çalışılmalı. Serbest tüketici baremleri •	
düşürülmeli. Dileyenin dilediği toptancı ve perakendeciden elektrik alması için düzenlemeler yapılmalı.
Petrol dağıtım sektörü elektrikli araçların yaygınlaşması senaryolarına göre gelecek planları üzerine çalışmalı.•	
Bölgesel dar boğazlar ve talep tahminleri üzerinde bilimsel modeller geliştirilmeli ve iletim-dağıtım •	
verimliliğini arttıracak çalışmalar yapılmalı.

Kullanım ve Verimlilik 
Ulusal Enerji Verimliliği ve Çevre Fonu kurulmalı ve bu fon verimlilik-çevre projelerine finansal destek •	
sağlamalı, verimlilik Ar&Ge’lerini desteklemeli.
Verimlilik ve ortaklık kültürü inşaa edebilmek için sosyal araştırmalar yapılmalı, birarada yaşam ve kent •	
kültürünü geliştirecek özel projeler tasarlanmalı ve uygulanmalı.
Verilere dayanan, bilimsel bir düşünce, etkin bir yönetim anlayışı geliştirmek için özel gayret sarfedilmeli ve •	
Türk şirketleri ve kamu kurumları hakkında detaylı araştırmalar yapılmalı.
İlk öğretimden başlayan verimlilik müfredatı geliştirilmeli.•	
Yaşı büyük motorlu araçların değiştirilmesi teşvik edilmeli.•	

Kamu Otoritesi
Kamu ve özel sektör bakış açılarının karşılıklı olarak anlaşılması için kamu yöneticileri ve sektör temsilcileri •	
belirli aralıklara bir araya getirilmeli.
Kamu kurumları arasında eş güdüm ve iletişimin arttırılması amacıyla ortak takım çalışmaları, proje bazlı •	
örgütlenmeler geliştirilmeli ve bu amaçla eğitimler düzenlenmeli.
Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek için aydınlatıcı içeriklerin  profesyonel olarak •	
hazırlatılmalı ve yayınlanmalı.

Rekabetçilik, İklim ve Enerji
Özelleştirme süreçlerindeki kamu şirketlerini alan yeni hissedarlara teknik iyileştirme konusunda şartlar •	
konulmalı.
Firmaların yeşl ekonomi gerçeklerine göre rekabetçilik stratejileri geliştirmeleri teşvik edilmeli.•	
İklim ve enerji konusunda ilgili tüm tarafların bilgi ve bilinç artırmasına yönelik çalışmalar yapılmalı•	
Karbon hesaplama konusunda hangi global standartların kullanılacağı belirlenmeli ve karbon piyasalarına •	
geçiş hızlandırılmalı. Ulusal karbon borsası kurulmalı.
Enerji verimliliği projelerinin gönüllü karbon piyasalarından yararlandırılması için araçlar geliştirilmeli.•	

Sürdürülebilir Kalkınma ve Fırsatlar
Yeni bir sürdürülebilir kalkınma paradigması geliştirmek ve dünyada yeni bir insiyatif geliştirmek için •	
çalışılmalı. Yeşil ekonomi paradigmasına katkı sağlayabilecek uluslararası çevrelerle işbirliği kurulmalı.
Yoğun enerji kullanan sektörlerin yeniden yapılandırılması ve buralarda inovatif iş modelleri desteklenmeli ve •	
bu şirketlerden verimlilik hedefleri alınmalı.
Enerji tüketim faturaları yeniden düzenlenmeli ve müşteriye geribildirim verecek bir şekilde tasarımlanmalı.  •	
İklim değişikliği tehditi altındaki bölgelerde özel farkındalık üretilmeli.•	
Tabiatla barışık, az enerji tüketen, sağlıklı yeni bir kültür geliştirmek için özel olarak çalışılmalı.•	
Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili üniversiteler ve diğer araştırma kurumları arasında işbirliğine yönelik koşullar •	
oluşturulmalı. 
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Bilimsel Model ve Yönetim Gereği
Günümüzde gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerine paralel olarak bu teknolojilerin mal ve hizmet 
üretiminde kullanılmasıyla çok önemli verimlilik kazanımları elde edilmektedir. Şurası bir gerçektir ki; 
iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmiş modelleme teknikleri enerji üretim, iletim ve dağıtımında 
yeterince kullanılmamaktadır. Ülkemizde olduğu kadar Avrupa ve Amerika’da da halen 100-150 yıl 
önceye dayanan teknolojilerle kurulan ekipman ve iletim sistemleri hizmet vermektedir.  
 
Son yıllarda iletim ve bilişim sistemleri yanında işletme yönetimi modellerinde de büyük gelişmeler 
yaşanmıştır. Bu yönetim tekniklerini geliştiren ve kullanan Toyota ve Honda gibi otomotiv şirketleri 
ABD’nin General Motors ve Ford gibi köklü otomotiv devlerini geride bırakarak rekabetçi üstünlük 
geliştirmiştir. Bu gelişmelerin temelinde “Toyota Production System” – Toyota Üretim Sistemi (TPS) 
diye adlandırılan yöntemler yatmaktadır. Daha sonra ABD’de MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) üniversitesinde başlayan çalışmalarla (James P. Womack, Lean Enterprise Institute, LEI) 
“LEAN” yöntemi yeni bir yönetim yaklaşımı getirmiştir. Bu yönetim anlayışı değişik isim ve markalar 
altında gelişmeye devam etmektedir. 

Bu bakımdan iletim-dağıtım sistemlerinin, gelişen yönetim teknikleri, iletişim ve bilişim teknolojilerine 
dayalı birden çok bilim ve teknolojiyi kapsayan inter-disipliner  “holistik” bütüncül yaklaşımlar 
çerçevesinde ele alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Küresel rekabetin yaşama biçimine dönüştüğü 
ve küresel oyun sahasının tüm oyuncuların yer aldığı bir düzlemsel saha haline geldiği böyle bir ortamda 
bu etkilerin dışında kalarak geçmiş yüzyılların köhnemiş yöntem ve teknikleriyle ayakta kalmayı 
düşünmek bir hayalden öteye gidemez. Bu çetin karşılaşmanın ilk raundu enerjiyle başlamaktadır. 

Örnek Çalışma: Enerji İletim ve Dağıtım  
Sisteminde Model Geliştirme - Simülasyon
İletim ve dağıtım; elektrik sisteminin belkemiğini oluşturur. Bu sistemin eski teknoloji ile çalışan 
parçalarında meydana gelebilecek arızalar çok ciddi kesintilere ve ekonomik kayıplara neden olabilir.
Bu arızalar sonucu iletim hatlarındaki besleme güzergahları değişeceğinden ilave enerji arzı gerekli olur. 
Elektrik depolanmadığından büyük çaplarda eksik  kapasite (60 – 80 MW gibi) ciddi darboğazlar yaratır.  
İyi çalışan bir enerji iletim sistemi enerji güvenilirliğini geliştirir ve iletim kayıplarını azaltır.
Büyük ölçüde artan yenilenebilir enerji kaynakları buna paralel şekilde iletim sisteminin de yeniden ele 
alınmasını gerekli kılar. Çünkü yenilenebilir güç kaynakları kesintilidir bu nedenle diğer kaynaklarla 
iletim sistemi üzerinden dengelenmesi gerekir. Diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları çoğu 
kez tüketim bölgelerinden uzakta yer alır. Bu kaynakların iletim sistemine dahil edilmesi yeni iletim 
hatlarının kurulmasını gerektirir. Ortak akıl geliştirme toplantılarında çok sık ifade edilen görüş enerjinin 
talep edildiği noktada üretilmesidir. Özellikle yenilenebilir kaynaklar söz konusu olduğunda enerjinin, 
tüketimin yoğun olduğu merkezlere taşınması kaçınılmazdır. Bunun da çözüm yolu güvenilir ve verimli 
enerji iletim ve taşıma sistemlerinin kurulması ve yönetilmesidir.

Bu örnek çalışma; bilimsel yönetim tekniklerinin uygulanması durumunda verimlilik artışına örnek olması amacıyla Iconomy Group 

uzmanlarından Salahattin Yıldız ve Ömer Turhan tarafından geliştirilmiştir.
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Enerji İletim ve Dağıtım Modeli
Günümüz teknolojisinde çok sayıda kaynaktan sağlanan girdilerin çok sayıdaki talep bölgelerine 
ulaştırılmasının verimli ve ekonomik şekilde sağlanması yeni yönetim tekniklerinin kullanılmasını 
gerekli kılar. Ham madde kaynaklarından bitmiş ürüne kadar çeşitli dönüşümlerden geçilmesi ve bu 
dönüşümlerin ileri geri yönlerde tekrarlanması gerçek uygulamalarda görülür. Bu dönüşümler de modele 
dahil edilmektedir. (örneğin doğal gaz kullanılarak elektrik elde edilmesi, bu elektrik kullanılarak 
rafineride petrol işlenmesi, elde edilen akaryakıt ile santralde elektrik elde edilmesi, bu elektriğin 
konutlarda ısınma amacıyla kullanılması veya akaryakıtın petrokimya tesislerinde kullanılarak plastik 
ürünler elde edilmesi, atıklardan enerji elde edilmesi gibi çok kademeli süreçler ve dönüşümler).
 
Bu gibi yönetim problemlerinin çözümünde Doğrusal Programlama Modelleri kullanılmaktadır . Bu 
modeller enerji, imalat, hizmet sektörlerinde başarıyla kullanılmaktadır; bu konuda çok sayıda örnek 
verilebilir, Texaco firması Doğrusal Programlama modelini akaryakıt karışımlarının elde edilmesinde 
ve gerekli katkı maddelerinin dozlanmasında uygulamaktadır. Dünyanın en büyük alüminyum kutu 
imalatçısı Valley Metal Container firması üretim ve dağıtımını bu metotla kontrol etmektedir. Petrol ve 
petrol ürünlerinin taşıma ve dağıtımında etkili biçimde kullanılmaktadır. Modelin çalıştırılmasıyla elde 
edilecek veriler, incelenen sistemin optimum seviyede çalıştırılmasını mümkün kılar. Gelişen bilgisayar 
teknolojisi ile bu modellerin daha etkin olarak ve “incremental” biçimde (continuous improvement) 
kullanılması mümkün olmaktadır. Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım modeliyle ilgili model parametreleri 
ve temel veri bileşenleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Enerji İletim ve Dağıtım Optimizasyon Modelinin Temel Bileşenleri

GİRDİLER LER/ 
KAYNAKLAR

İthalat•	
İhracat•	

FOSİL KAYNAKLAR•	
Taş Kömürü Sant.•	
İthal T. Köm. Sant.•	
Linyit Sant.•	
Fuel Oil Sant.•	
Gaz Türbinleri•	
Motorin Sant.•	
Kombine Çev. Sant.•	
Doğal Gaz Sant.•	
Mobil ve Diğer Sant.•	

YENİLENEBİLİR•	
Hidrolik Sant.•	
Rüzgar Sant.•	
Jeotermal Sant.•	
Güneş Sant.•	
Diğer Yenilenebilir•	

NÜKLEER•	
Nükleer Sant.•	

İletim Hatları•	
Trafo Merkezleri•	
Şönt Reaktörler•	
Seri Kapasitörler•	

Dağıtım Şirketleri•	

Büyük Kullanıcılar•	
Sanayi Bölgeleri•	
Tüketim Bölgeleri•	
Tüketim Merkezleri•	

İLETİM HATLARI
380 kV İletim Hatları•	
154 kV İletim Hatları•	
66 kV İletim Hatları •	

TRAFO •	
MERKEZLERİ
380 kV Trafo Merk.•	
150 kV Trafo Merk.•	
66 kV Trafo Merk•	
380/154 kV •	
Trafo M.
154/66 kV Trafo M.•	

KAYIP UNSURLARI VE 
MALİYETLER 

380 kV İletim •	
Parametreleri
154 kV İletim P.•	
66 kV İletim P.•	

380 kV Trafo •	
Parametreleri
150 kV Trafo P.•	
66 kV Trafo P.•	
380/154 kV Trafo P.•	
154/66 kV Trafo P.•	
Dağıtım Hatları •	
Parametreleri
Dağıtım Trafoları P.•	
Şönt Reaktör  P.•	

Hat İşletme Maliyetleri•	
Trafo İşletme Mal.•	
Şönt R. İşletme Mal.•	
İletim Hatları İşletme •	
Maliyetleri
Trafo İşletme Mal.•	
Şönt R. İşletme Mal.•	
Dağıtım İşletme Mal.•	

İletim Hatları Yatırım •	
Maliyetleri
Trafo Yatırım Mal.•	
Şönt R. Yatırım Mal.•	
Dağıtım Yatırım Mal.•	
Diğer İşletme Mal.•	

DEĞİŞKENLER
İletim Hatları •	
Girdiİeri
İthalat İhracat •	
verileri ve 
kısıtlaırı
İletim Hatları •	
Kapasiteleri ve 
Kısıtları
Trafo Kapasiteleri  •	
ve Kısıtları
Şönt Kapasiteleri •	
ve Kısıtları
Dağıtım •	
Kapasiteleri ve 
Kısıtları

DAĞITIM 
ŞİRKETLERİ

Dicle E. Dağıtım A.Ş.•	
Vangölu E.Dağıtım A.Ş•	
Aras E. Dağıtım A.Ş.•	
Çoruh E. Dağıtım A.Ş.•	
Fırat E. Dağıtım A.Ş.•	
Çamlıbel Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Toroslar Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Meram Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Başkent Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Akdeniz Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Gediz Elektrik A.Ş.•	
Uludağ Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Trakaya Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası •	
Elektrik Dağıtım A.Ş.
Sakarya Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Osmangazi Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Boğaziçi Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Kayseri ve Civari •	
Elektrik T.A.Ş.
Menderes Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Göksu Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.
Yeşilırmak Elektrik •	
Dağıtım A.Ş.

TÜKETİM 
VERİLERİ

Tüketim •	
Merkezleri
Tüketim •	
Bölgeleri
Sanayi •	
Bölgeleri
Büyük •	
Kullanıcılar
Kayıplar•	
İç kullanım •	
verileri

MODEL 
TASARIMI  VE 
ÇÖZÜMLEME

Doğrusal •	
Programlama 
Modeli
Transshipment•	
Amaç Fonksiyon•	
Optimizasyon ve •	
çözümleme
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İletim ve Dağıtım Sisteminin Optimizasyonu
Sistemi meydana getiren parçaların birlikte fonksiyonel olarak hedeflenen sonucu vermesi için bu 
parçaların en uygun (optimum) biçimde çalışması gerekmektedir. Bu alt birimlerin maksimum veya 
minimum seviyede bir performans göstermesi tüm sistem açısından en iyi sonucu vermesi anlamına 
gelmez. Sistemin amacına ulaşması için, sistemi meydana getiren parçaların (komponentlerin) optimum 
seviyede performans göstermesi zorunlu olmaktadır. 

İletim ve İşletme Maliyetlerinin En Uygun Dağılımı
Yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri karar vermektir. Karar vermek için konu ile ilgili yeterli 
ve gerçekçi bilgilerin toplanması ve bu verilerin alternatif çözüm seçenekleri olarak ortaya konulması 
gerekmektedir. Mevcut alternatifler için kantitatif olarak elde edilecek sonuçlar, kalitatif olan 
değerlendirmelerle karşılaştırılır. Holistik bakış açısından bakıldığında sistem yaklaşımı, alternatif kararlar 
arasındaki kantitatif değerlendirmeler kararların sağlam temellere oturmasını sağlar.

Yeni İletim Hatları ve Ekipmanlar İçin Ekonomik Kuruluş Yerleri Seçimi
İletim Hatları, enerji üretim tesisleri ile tüketim bölgeleri ve kullanıcılar arasındaki bağlantıyı sağlar. 
Elektrik enerjisinin depolanması mümkün olmadığından üretilmesi ile tüketilmesi arasında zaman farkı 
yoktur. Böyle bir modelin kurulması ve sürekli çalıştırılarak optimizasyon sağlanması halinde kurulacak 
yeni üretim santrallerinin yerlerinin tespiti mümkün olabilecektir. Alternatif seçenekler tespit edilir. 
Model bu alternatifler arasındaki kantitatif değerlendirmeleri ortaya koyar. 

Yeni Trafo Merkezlerinin Yer ve Kapasite Seçimi
Model, sistemin daha optimal çalışmasını temin etmek amacı ile alternatif trafo yerlerinin ve 
kapasitelerinin alternatif seçenekler halinde düzenlenmesini sağlar. En doğru yer seçimi belirlenir. 
Performansların ölçülmesinde sistemin holistik fonksiyonu ve sonuçları esas alındığından gereksiz 
yatırımlar önlenir ve karar aşamasında en uygun alternatifler belirlenir. Yeni kurulacak ekipman 
yerlerinin sistemin toplam performansı üzerindeki performansı kolaylıkla değerlendirilebilir.

Yeni Üretim Tesisleri İçin Ekonomik Yer Seçimi
Mevcut iletim hatları ve ekipmanları veri olarak değerlendirilerek yeni kurulacak enerji üretim 
tesislerinin mevcut iletim yapısıyla uyumlu olarak çalışıp çalışmayacağı incelenebilir. Bu durumda iletim 
hatlarının hangi güzergahlarında ve düğüm noktalarında kapasite yetersizlikleri olabileceği belirlenir. 
Üretim tesislerinin hangi geçiş hatları üzerinde olmasının daha verimli olacağı araştırılabilir. Değişik 
yer seçimleri, hat uzunluklarını, yatırım maliyetlerini ve pazar bölgelerini etkiler. Model bu alternatifler 
arasında kantitatif değerlendirme için kullanılır.

İletim Hatları ve Ekipmanlardaki Darboğaz noktaları Belirlenir.
İletim hatlarında, trafo merkezlerinde ve diğer ekipmanlarda yer alan darboğazlar belirlenerek 
yatırımların öncelik sıralamaları ve kapasite büyüklükleri belirlenir.



Sonuç: Örnek Model Çalışması       115

Tü
ke

ti
m

Trafo 
Merkezi

Trafo 
Merkeziİthal 

Elektrik

Yerli 
Üretim 
Elektrik

İletim 
Hattı

İletim 
Hattı

İletim 
Hattı

Trafo 
Merkezi

Trafo 
Merkezi

Trafo 
Merkezi

Trafo 
Merkezi

Yukarıda şematik olarak verilen akış diyagramı ile sistemin çok kademeli olduğu belirtilmektedir. Diğer bir deyişle 
her bir süreç biriminin çıktısı diğer her bir sürecin girdisi olabilmektedir. Bu durum diğer yönde de geçerlidir, yani 
her bir sürecin girdisi diğer her bir sürecin çıktısı olabilmektedir. Bu modelin süreçleri yukarıdaki akış diyagramında 
şematik bir şekilde görülmektedir.
Bu amaçla giriş ve çıkış matrisi aşağıda verilmiştir. Burada tüm süreçler hem girişte hem de çıkışta yer aldığından 
çok kademeli bir sistem oluşturmaktadır. Son tüketim noktaları çıkışta yer almaktadır. Bu şekilde görülen değerler, 
modelin veri girdilerini içerir. Kaynakları, süreçleri, parametreleri, kullanım yerlerini ve maliyetleri göstermektedir.

Enerji İletim ve Dağıtım  Modeli Giriş Çıkış Matrisi

Enerji İletim ve Dağıtım  Çözüm Matrisi

Giriş
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3
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.
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m

1  2
3 ........................................n Arz

C•	 11 C12 C13 .....................C1n
C•	 21 C22 C23 .....................C2 n
C•	 31 C32 C33 .....................C3n
. . . •	 .................................
. . . •	 .................................
C•	 m1 Cm2 

Cm3...................................Cmn
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.

.

.
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b3...................................bn
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Giriş

Çı
kı

ş

1 
2 
3
.
.
.
.

m

1  2 3 ................................. n Arz

X11 X12  X13 .....................X1n
X21 X22 X23 .....................X2 n
X31 X32 X33 .....................X3n
. . . .....................................
. . . .....................................
Xm1   Xm2  Xm3...................Xmn

Q1
Q2
Q3

.

.

.
Qm

Talep b1 b2  b3............................bn Toplam

Bu verilerden hareket ederek yapılacak hesaplamalar aşağıdaki dört kademeli 
matematiksel formüller halinde özetlenmiştir. Bu temsil biçimi doğrusal 
programlama modelidir. Bu biçimde gerçekte var olan uygulamalar daha 
somut izlenebilir biçimde görülebilir, ayrıca daha büyük boyuttaki problemler 
manipüle edilebilir hale getirilir. Enerji İletim Sistemi kaynaklarının 
optimizasyonuna yönelik hesaplamalar aşağıdaki modelde gösterilmektedir . 

Modelin optimizasyon hedef fonksiyonuna göre çözümlenmesi sonucunda, 
aşağıdaki matriste görülen değişkenlerin optimum değerleri tespit edilmiş olur. 
Bu değerlerin büyük bir bölümü kısıtlar ve parametreler doğrultusunda farklı 
değerler taşır, diğerleri ise süreçler arasında yer değiştirmesi gereken miktarları 
gösterir. Verilere dayanarak elde edilen bu sonuç, optimum bir kombinasyonu 
vermektedir. Bu değerlerin dışında seçilecek başka bir kombinasyon her zaman 
optimumun dışında olacak ve daha verimsiz bir kombinasyon olarak ortaya 
çıkacaktır. Ancak uygulamanın bir gereği olarak, gerçek olaylara paralel olarak, 
her zaman en doğru çözümü yürütmeye koymak mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle optimuma yakın olan, buna rağmen ulaşılmak istenen hedefin çok da 
uzağında olmayan bir hedefin seçilmesi akla yatkındır. Bu hedefin irdelenmesi, 
verilere ve elde edilen sonuçlara dayanılarak duyarlık analizi ile tespit edilir.

Gass, 2003
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Örnek Bir Dönüşüm Uygulaması: İsveç

Gelişmiş teknoloji, doğal varlıklar zenginliği ve öteden beri süren geleneksel 

enerji araştırmaları... Dünya, daha sürdürülebilir enerji sistemlerine geçmeyi 

benimserken İsveç bu alanda önde gelen ülkelerden biri olmakta.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2008 yılı 
raporu, İsveç’i çoğu bağlamda ön sıralarda 
göstermektedir: düşük CO2 emisyonları, yüksek 
oranda yenilenebilir yakıtlar ve elverişli bir 
elektrik enerjisi pazarı (İsveç, elektrik sektörünü 
özelleştiren öncü ülkeler- den biridir). İsveç, 
1970’li yılların başlarında yaşanan petrol 
krizinden bu yana alternatif enerji kaynakları 
konusundaki araştırmalara kapsamlı yatırımlar 
yapmıştır. İsveç’in petrolden adım adım vazgeçme 
evresi sorunsuz bir biçimde ilerlemiştir. Petrol, 
İsveç‘teki enerji kaynağının 1970’de %75’ini 
oluştururken bu oran, 2006’da başta konutları 
ısıtmak için kullanılan miktarın azalmasına bağlı 
olarak sadece %32 düzeyinde olmuştur. İsveç’te 
sağlanan enerjinin %43’ü yenilenebilir enerjidir. 
Bu oran, çoğu AB ülkelerinden daha fazladır. 
İsveç’te alınan önlemlerin çoğu Yenilenebilir 
Enerji Direktifleri’nin bir sonucudur. CO2 ve 
sera etkisine neden olan diğer gazların salınımını 
küresel ve ulusal düzeyde azaltmaya ilişkin Kyoto 
Protokolü’nün şartları da bu gelişmede ek bir 
etken olmuştur. İsveç, şimdiki enerji politikasını 
1997’de belirledi. Hükümet “ekolojik açıdan 
sürdürülebilir bir topluma geçişi kolaylaştırmak” 
için “verimli ve sürdürülebilir” enerji kullanımını 
ve “uygun maliyette enerji sağlanmasını” 
destekleme kararı aldı. Bunların izlenmesi ve 
gelişmesi için ‘İsveç Ulusal Enerji Kurumu’ 
kuruldu.

Yüksek elektrik enerjisi tüketimi-
düşük emisyonlar
İsveç’in kişi başına elektrik tüketimi oldukça 
yüksektir (kişi başına yılda 17 000 kWh). Sadece 

İzlanda, Norveç ve Kanada, İsveç’ten daha fazla 
elektrik tüketmektedir. Buna rağmen İsveç’in 
karbon dioksit emisyonları diğer ülkelere
kıyasla daha azdır. AB ülkelerindeki 8,6 ve 
ABD’deki 19,7 tonla kıyaslandığında, ortalama 
olarak bir İsveçlinin atmosfere saldığı CO2 
miktarı yılda 5,8 tondur. Emisyon oranlarının 
düşük olmasının nedeni İsveç’te elektriğin, 
CO2 salmayan nükleer enerji ve hidroelektrik 
kaynaklarından üretilmesidir. Biyoyakıt kullanan 
kojenerasyon (ortak üretim) veya birleşik ısı ve 
güç (CHP )tesisleri, İsveç’teki elektrik üretimine 
%10 oranında katkıda bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji
İsveç’te 2003 yılında, yenilenebilir enerji 
kullanmayı teşvik etmek üzere, yeşil elektrik 
sertifikaları verilmeye başlandı. Yeşil sertifika için 
elektriğin jeotermal, biyoyakıt, rüzgâr, dalga, 
güneş gücünden ya da küçük çapta hidroelektrik 
tesislerinde elde edilmesi gerekmektedir. 
Üreticiler, ürettikleri her MWh yenilenebilir 
elektrik için sertifika alırken tüketicilerin de 
elektriğe ödedikleri faturalar aracılığıyla, belirli 
sayıda yeşil sertifika satın almaları gerekmektedir. 
Amaç yenilenebilir elektriği, 2002’den 2016’ya 
kadar 17 twh’ya (terawatt/saat) artırmaktır. 
Ayrıca, rüzgâr enerjisi üretimi, 2009 yılına kadar 
devam edecek olan vergi indirim programı 
yoluyla sübvanse edilmiştir. Rüzgâr enerjisi, son 
yıllarda en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji 
kaynağıdır. Bu tesislerin kapasitesi geçtiğimiz 
on yıl içinde üç misli artmıştır. 2007’de İsveç’in 
güney sahillerine yakın olan Öresund’da, Kuzey 
Avrupa’nın en büyük rüzgâr enerjisi parkı açıldı. 

Bu bilgiler İsveç’in resmi sitesi sweeden.se’den alınmıştır. 



Kuzey Avrupa’nın en büyük rüzgâr enerjisi parkı 
Lillgrund 2007’de açıldı.
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Toplam olarak 100 Mwh enerji üreten 48 adet 
rüzgâr türbini, 60.000 konutun elektrik ihtiyacını 
karşılamaktadır.

Alternatif yakıtlar
İsveç yenilenebilir alternatif yakıtlar geliştirmek 
için büyük bir çaba göstermektedir. 1980’li 
yıllarda etanol üretmek için araştırmalara başlayan 
İsveç, bu alanda dünyanın lider ülkelerinden biri 
olmuştur. Günümüzde satılan etanolun çoğu, 
iklime göre değişik sonuçlar veren tahıllardan 
üretilmektedir. İklim etkenlerinin yanı sıra, 
üretimden kullanıma kadar olan zaman zinciri 
düşünülürse, yaşam döngüsü açısından şeker 
kamışından üretilen etanol daha uygundur. 
İsveçli araştırmacılar, ikinci nesil biyoyakıt 
olarak tanımlanan selülozdan elde edilen etanola 
odaklanmışlardır. Burada daha da önemli olan, bu 
çeşit etanolun besin ürünlerini etkilememesidir. 
İlginç olan diğer biyoyakıtlar, gübre ve atıklardan 
elde edilen diğer biyogazlardır. AB’nin istediği, 
2010 yılına kadar tüm yakıtların %7,75’inin 
yenilenebilir kaynaklardan üretilmesidir. İsveç 
etanol kullanımını artırarak, 2006 yılında %3,1 
oranına ulaşmıştır. Gelişmeleri hızlandırmak 
için yılda 3.000 m3’ten fazla benzin ve mazot 
satan petrol istasyonlarının, en azından 
bir çeşit yenilenebilir yakıt temin etmesini 
öngören “pompa yasası” 2006’da uygulamaya 
konulmuştur. Melez motorlu arabalar, elektrik 
ve biyoyakıt kombinasyonlarının geleceği 
parlaktır. Bir önümüzdeki adım, fişe takılarak 
enerji nakleden şebekeyle şarj edilen, daha büyük 
akülü melez motorlu otomobil üretimidir. İsveç 
Enerji Ajansı, Volvo, Saab, Vattenfall ve diğer 
bazı kuruluşlar, 2008 yılında, şarj edilebilir 
gelecek nesil melez motorlar üretimi için iddialı 
bir proje başlatmışlardır. İsveç ve Amerika, 
Temmuz 2008’de şarj edilebilir yeni tip melez 
motor geliştirmek üzere ortak bir girişimde 
bulunmuşlardır. 

Sanayide enerji tasarrufu
İsveç 2005’te sanayide enerji verimliliğini
artırmak için tasarlanmış özel bir program  

geliştirdi. Bu programa katılan 180’lere (180 
firma) ya da enerji yoğun sanayilere, hazırladıkları 
enerji planlaması ve sarf edilen enerjiyi azaltma 
yolunda aldıkları adımlara karşılık olarak vergi 
kolaylığı tanınmaktadır. Bugün bu program 
sonucunda, yılda değeri 500 milyon SEK 
(yaklaşık 62 milyon dolar) olan, yaklaşık 1twh 
enerji tasarrufu yapılmaktadır. 

Hükümet inşaat sektöründe kullanılan enerjinin, 
inşaat malzemesi için 2020 yılına kadar (1995 
yılına göre) %20 ve ısıtılan alan birimi için 
2050 yılına kadar %50 oranında azalmasını 
öngörmüştür. Bu da enerji verimli binaların 
iyi bir seçenek olmasını sağlamıştır. Pasif evler 
buna bir örnektir. Bu evler, oturanların ısıttığı, 
geleneksel olmayan bir ısıtma sistemiyle inşa 
edilmektedirler. Bu yapılarda daha kalın yalıtım 
malzemesi ve akıllı havalandırma sistemi 
kullanılmasıyla enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
İsveç’te 1 Ocak 2008’den itibaren, enerji 
beyannamesine ilişkin yeni bir yasa yürürlüğe 
girmiştir. Binalarda uygulanacak olan AB 
direktifine dayanan bu beyannamenin hedefi, 
enerjinin verimli kullanılmasını desteklemektir. 
Hükümet, konut sakinlerine enerji tasarrufu 
hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak 
doğrultusunda ciddi yatırımlar yapmaktadır. 
İsveç’teki 290 belediyede, tavsiye almak isteyen 
kişilerin başvurabilecekleri enerji danışmanları 
vardır. Pencere ve cam tipleri, tasarruflu ampuller, 
değişik ısıtma sistemlerine geçiş ve benzeri sorular, 
danışılacak konular arasındadır. 
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Uzun zaman bir Amerika şehrinde yaşadım. Yılda 
bir sömestr hala bu şehirde yaşıyorum. Burası 
küçük bir üniversite şehri. 70 bin nüfusun yarısı 
öğrenci. Şehir tertemiz. En yağışlı günde yürü 
ayağına bir parça çamur bulaşmaz. Hani halkımızın 
bal dök yala dediği türden. Yeşil, yeşil, yeşil. Hangi 
sokakta yürüsen seni iki yandan kucaklayan bir yeşil 
güzellik içinde yürürsün, 

Yalnız en işlek yollarda değil, en yoksul 
mahallelerde bile yeşilin eksikliği yok. Evlerin çok 
büyük bir bölümü iki kat ve önlü arkalı bahçe 
içine oturmuşlar. Şehrin dört yanı ormanla çevrili. 
Merkezden bikaç kilometre ayrılırsan kendini bir 
ağaç denizinde bulursun. Nedir bu yeşilin sırrı 
diye hep düşünürdüm. Elbet halkın gelir seviyesi 
halkın önemlidir. Sonra bir olaya karıştım. Yeşili 
kimin koruduğunu ve hangi usullerle koruduğunu 
ögrendim. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Yıllar once bir ev yaptırıp satmak sevdasına 
tutuldum. İnşaattan hiç anlamam. Ancak burada 
bir akrabam var. Tek başına bir evi temelden çatıya 
kadar yapar. Yapıp kiraya verdiği veya sattığı evlerin 
sayısı 12’yi geçmiştir. Bugün de yapar satar. Benim 
aklımı çeldi. Güzel bir arsa varmış, şunu alalım 
dedi.. Şehrin değerli bir yerinde, her yanı ormanlık. 
Cennet gibi bir yer. Arsa, dört tane bahçeli ev 
yapacak kadar geniş. Ancak, şehir planında buraya 
bir ev yapılması uygun görülmüş. Tek bir ev 
yapılırsa kazançlı değil, iki ev yapılırsa kazançlı. 
Bize belediyeye başvurun, iki ev yapılmasına 
müsaade alabilirsiniz dediler.

Komşuların istekleri... 
Belediyeye başvurduk. Bize dediler ki, “İlk adımda 
bütün komşularınıza iadeli taahhütlü bir mektup 
gönderecek ve bu arsaya iki ev yapmak istediğinizi 
bildireceksiniz, gelen cevaplarla, filan gün gene 

gelin.”  Arsanın komşularına birer mektup 
gönderdik. Gelen cevapları özetliyorum. 

Bir komşu diyor ki, “Evlerimizin önünden geçen 
yol dardır. Bu yoldan geyikler geçer. İki evin en az 
iki arabası olacağına göre dar yolun trafiği artacak. 
Geyiklerimiz daha büyük bir tehlike içine düşecek.” 
İkinci komşumuz şöyle diyor: “Biz çocuklarımızı 
her gün okula götürüp okuldan getiriyoruz. 
Yolumuzda trafik çoğalmasını istemeyiz.” Üçüncü 
komşu da diyor ki: “Bu arsada iki büyük çam ağacı 
var. Bunların kesilmesini istemiyoruz. Bu çamları 
özel yöntemle yerlerinden söksün, arsanın başka 
yanına diksinler.” Bir başka komşunun isteği şu: 
“İki ev yapılırsa elbet, evler ana yola arsa içinden bir 
yolla bağlanacak. Bu yol ya asfalt olacak veya beton. 
O vakit bu yolun iki tarafındaki ufak ağaçların 
köküne su gitmeyecek. Ağaçlar kuruyacak. Bu 
ağaçların en az sekiz yıl, özel bir şekilde sulanıp, 
gübreleneceği garanti edilsin.” Başka bir komşu 
“evin planını görelim” dedi, “Bakalım bizim evlere 
yakışacak mı, kötü ve küçük bir ev yapılırsa bizim 
evlerin değeri düşer.” Bir başka bir komşumun 
derdi şu, adam spor hocası, çok geniş, önlü arkalı 
bir bahçesi var. Etrafında çit filan yok. Bana komşu 
gelirse bahçelerimizi bir çitle ayırmam gerecek. Yeni 
evler de etraflarına çit çekecek. Ne onlar bahçelerini 
sınırlasın, ne ben. Böylece geniş yeşilliğimiz 
kaybolmamış olur.  Arsanın 500 metre kadar 
ilerisinde, ağaçların arasında kaybolmuş küçük 
bir göl var. Şehrin kanalizasyonu yok bu bölgede, 
septik tank kullanılıyor. Bu tanktan sızıntı olurmuş, 
göl kirlenirmiş. Özel izolasyonu olan pahalı bir 
septik tank yaptırmalı imişiz. 

Cevaplara şaştık! 
Biz Türkiye’liyiz. Cevaplara şaşarak belediyeye 
gittik. Öyle ya, biz ev yaptıracağız, arsa alacağız. 
Bu nasıl demokrasi? Benim yaptıracağım eve 

Doğa, Kent ve Vatandaşlık Üzerine...

“

Bu yazı Radikal gazetesinden alınmıştır.
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neden bu kadar insan burnunu sokuyor? Oturup, 
belediye ile konuştuk. Bütün istekleri yerine 
getirmeye söz verdik. Ancak geyikler için bir çözüm 
bulamadık. Çevremizdeki ormanlar gerçekten 
geyik cenneti. Bu güzel hayvanlar yem bulamazsa 
şehrin kenar mahallelerine inerler. Bahçelerdeki 
elmaları, şeftalileri, boyları yetişirse yerler. Biz bazen 
bahçelerimize, bu hayvanlar için meyve filan atarız, 
gelir yerler. Bu güzel gözlü, ürkek hayvanlar, ilkin 
bizi görünce kaçıyorlardı. Sonra alıştılar, kulaklarını 
dikip, sürmeli gözleri ile bizi bir zaman tartıyorlar, 
Zarar gelmeyeceğine inanırlarsa kaçmıyorlar. 
Anadolu evliyasından bir Geyikli Baba’mız vardır. 
Bursa’nın fethinde, yanındaki erenleri ile Sultan 
Orhan’a yardımcı olmuş. Menkibe onun geyiklere 
binip gezdiğini anlatır. Şimdi ben buna inanıyorum. 
Zaten halkımız ‘erenlerin biniti geyik’ demiş. Geyik 
sayısı bazen o kadar çoğalır ki belediye bunların 
avlanmasına müsaade eder. Böylece hem geyik sayısı 
azalır, hem de fakir fukara bol et yer.

Komşuların mektuplarını gördükten sonra, 
belediyenin ilgili dairesi evin planını yapıp 
komşulara göndermemizi istedi. Gönderdik. Planı 
belediye de inceledi. Arkaya bakan pencereler 
3 santim daha geniş olmalıymış, yangın olur 
da kapıdan kaçılmazsa pencereden kaçmak 
gerekebilirmiş. Planımız komşulardan olumsuz 
bir tepki almadı. Ancak bir komşu çatıyı örtecek 
malzemenin renginin öbür evlerle uyumlu 
olmasını istedi. Belediye bu isteği önemsemedi. Bir 
sokaktaki evlerin büyuklüğü, küçüklüğü, iyi veya 
kötü olması komşular için önemli oluyor. Eger bir 
ev ötekilere yakışmıyorsa, bütün çevrenin değeri 
düşüyor. Eskiden bir sokağa zencilerin ev yapması 
istenmezdi. Şimdi bu sorun olmuyor. En zengin 
bölgelerde bile zencilerin evleri var. 

Belediyenin karar vereceği gün, projeyi savunmak 
bana düştü. Neler söylemedim? Bir göçmen kuş 
olduğumu, kentin bizi çok iyi karşıladığını, iki 
kızımın burada eğitildiğini, hiçbir kanunsuzluğa 
katılmadığımı, vergimi düzenli ödediğimi, bir 
eğitim kurumunda şehre hizmet verdiğimi filan 
anlattım. Dinleyenler ‘çok etkili oldu, karar olumlu 
çıkacak’ dediler. Karar bildirildi. İlkin kentin 
kanun ve nizamlarına uyma gayretimiz için bize 

teşekkür edildi. Gayet kibarca. Sonra isteğimizin 
reddedildiği açıklandı. Sebep şuymuş: Bu bölgede 
bizimkine benzer bir hayli arsa varmış, bize iki 
ev için müsaade verilirse, öbür arsa sahipleri de 
iki ev için başvururlarmış. Bize olur deyip onlara 
olmaz diyemezlermiş. Oralarda böyle geniş arsalara 
da ikişer ev yapılırsa şehrin yeşillikler içindeki 
görüntüsü bozulur, güzelliği gölgelenirmiş. 

Sevindirici sonuç 
Ben bu karardan sevindim, üzülmedim. İşlerini bu 
kadar ciddiye aldıkları, şehrimizin üzerine böyle 
titredikleri için içim neşeyle doldu. Bir şehrin 
güzelliğini korumak pek ciddi bir işmiş. Neden bir 
güzel yerde yaşadığımızı o vakit anladım. Sonra 
belediyemizin başka marifetlerini de öğrendim. 
Bahçemden bir ağaç kesemezmişim. Ancak ağacım 
çok yaşlı ise, yerine yenisini dikmek koşulu ile 
ağacımı kestirebilirmişim. Bahçemin çimenleri fazla 
uzar da kestirmezsem, sokağın güzelliği bozulmasın 
diye, belediye hemen birini gönderir kestirirmiş ve 
adama ödenen parayı da benden alırmış. Evinde 
kiraya verilen bodrum katı olan bir arkadaşımdan 
öğrendim. Belediye iki yılda bir burasını kontrol 
edermiş. Kiracı hakları belgesi diye bir belge 
vermişler arkadaşa. Bu belgede ev sahibi ve kiracı 
hakları teker teker belirtilmiş. Söz gelimi, eğer evde 
belli bir yerde yangın alarmı ve yangın söndürücü 
bulunmazsa evin kira belgesi iptal edilirmiş. Onlar 
tamamlanmadan ev kiraya verilemezmiş.

Akrabam olan inşaatçı yeni bir ev için belediyeye 
bir ev planı sundu. Alaturkalık bu ya! İnşaat bitmek 
üzereyken, çatı katına, planda olmayan bir oda daha 
kondurdu. Ertesi gün bir yazı geldi belediyeden. Bu 
plansız odayı yıkmadığın sürece, her gün 2500 dolar 
ceza ödeyeceksin. Akrabam o gece uyumadı ve odayı 
yıktı.

Ben bu yazıyı niye yazdım? Umdum ki belediye 
başkanlarımızdan biri okur da, belki bazı şeyler 
öğrenir. Belki de örnek alınacak bir şeyler bulunur 
bu belediye çalışmalarında. Acaba çok mu 
iyimserim, ne dersiniz?

İlhan Başgöz 
Emeritüs Profesör Indiana Üniversitesi

”
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Son Söz...
Enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla başlattığımız bu çalışma oldukça geniş bir kapsama ulaştı.
İlerleyen aşamalarda yapılan toplantılar ve gelen görüşler; “enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, kullanımı 
süreçlerinin tamamında verimli olunmalı” görüşünü oluşturdu. Zira dünyanın petrol ve doğalgaza bağlı 
enerji döneminden “enerji ve iklim çağı” veya “düşük karbon ekonomisi” veya “yeşil ekonomi” olarak tarif 
edilebilecek yeni bir döneme doğru ilerlediği ve bu ilerlemenin tüm ekonomileri değiştiren yeni bir düzen 
olacağı yapılan derinlemesine incelemeler neticesinde kabul edildi. Böylelikle kapsam; yeşil ekonomiye 
geçiş zemini üzerine oturmuş oldu. Bir yandan; ulaşımda, sanayide, konutta kısaca her yerde ve her alanda 
enerjinin verimli kullanılmasının şart olduğu ve bunun nasıl gerçekleşeceği üzerinde çalışmalar sürerken öte 
yandan enerji politikalarının ve enerji verimliliğinin aynı zamanda ülkelerin rekabet güçlerini yükseltme 
veya indirme potansiyeline sahip yeni bir ekonomik dalga olduğu ve mutlaka bu dalga üzerinde ülkemizin 
kalması gerektiği üzerinde yargıya varıldı. Bu doğrultuda; fikirler, eylemler geliştirilmesi amaçlandı. 
Ayrıca çalışmalar esnasında küresel iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyecek bir olgu olduğu ortaya 
çıktı. Küresel iklim değişikliği sosyo-ekonomomik açıdan ele alınmakla kalmadı, aynı zamanda iklim 
değişikliği; insan-tabiat ekseni etrafında moral ve ahlaki değerler bakımından da ele alındı ki; bu noktada 
tabiatla barış içinde zenginleşmek ve kalkınmak fikri kendiliğinden çalışmanın omurgasına dönüştü. 
Çalışmada sadece sorun tesbiti veya öneriler yapmanın yeterli olmadığından hareketle bir dönüşüm 
programı, örgütlenme biçimi ve proje yönetim yaklaşımı geliştirildi. Bu program çerçevesinde yüzlerce alt 
projeler geliştirilebileceği görüldü. Gelinen noktada; büyük sorunlarla boğuşan ülkemizin bu yeni dalgayı 
yakalamasının yaşamsal öneme sahip olduğu kanaati hasıl oldu ve “Yeşil ekonomiye geçiş” başlığı bir motto 
olarak benimsendi.

Yeşil ekonomiye geçiş programı; kapsamlı bir düşünüşe, uzun soluklu eylem planlarına, kararlılığa ve 
etkin bir yönetim anlayışına sahip olmayı zorunlu hale getiriyor. İşte elinizdeki bu çalışma; refah ve erinç 
içinde insanlar, tertemiz ve medeni şehirler, tabiatla barış içinde bir ekonomi ve zengin-fakir tüm dünyaya 
örnek bir millet olma umuduyla hazırlanmış oldu. Bu çalışma; ağır uykuda olan bir kişinin uyandırılması 
gibi ülkemizi geleceği konusunda uyandırmak ve çalışmaya teşvik etmek için kaleme alınmış mütevazi 
bir başlangıç oldu. Eksikler, hatalar var ise müelliflerine lütfen bildirin. Lütfen daha iyisini yapın veya 
yapılmasını teşvik edin. Aklınıza yatan fikirleri kuvveden fiile dönüştürün. Tarihin bu kırılma evresinde; 
enerji ve iklim çağını anlamak ve bu yeni gerçeklere göre kendimize çeki-düzen vermek elimizde... 
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