
 
 

 

AB talep azaltma planı - Önceliklendirme kriterlerine 

ilişkin danışma belgesi 

 
1. Arka Plan 

 

18 Mayıs tarihli REPowerEU planında1 Komisyon, AB koordineli talep azaltma 

planının bir parçası olarak “koruma dışı müşterilerin, özellikle sanayinin 

önceliklendirme kriterlerine ilişkin rehberlik yayınlayacağını” duyurdu. REPowerEU 

planına uygun olarak, bu kılavuz “kırılması durumunda Avrupa ve küresel düzeyde 

güvenlik, gıda, sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyebilecek kilit ve kritik öneme sahip 

ulusal ve sınır ötesi değer zincirlerinin belirlenmesine odaklanacaktır [… ]”. 

Yukarıdaki ifadeler, temel sosyal hizmetleri (sağlık, acil durum veya güvenlik) listeleyen 

gaz arzının güvenliğine ilişkin 1938/2017 Yönetmeliğine dayanmaktadır. 

Bu belgenin amacı, bir kesintinin AB'de ve küresel olarak güvenlik, gıda, sağlık ve 

güvenlik gibi temel sektörlere zarar verebileceği kritik sınır ötesi değer zincirlerinin 

haritalandırılması için olası taslak kriterler konusunda endüstriyel paydaşlara 

danışmaktır. Endüstrinin müdahalesine rehberlik etmek için bu belge, gaz arzında kesinti 

olması durumunda mevcut Üye Devletlerin endüstrinin önceliklendirilmesine yönelik 

yaklaşımlarına referanslar içermektedir. 
 

2. Önceliklendirme kriterleri  
 

Gaz tedarikinde ciddi kesintiler olması durumunda, korumasız müşteriler (yani sanayi) 

arasında gaz ölçek ayarlamasının önceliklendirilmesine yönelik kriterlerin, en az dört ana 

türde değerlendirmeye dayanması gerekir: 

a) Sosyal ve ekonomik kritiklik – çeşitli ekonomik sektörlerin veya endüstrilerin 

belirli bir Üye Devlette temel toplumsal hizmetlerin düzgün işleyişi için kritik 

olan mal ve hizmetleri ne ölçüde sağladığı; 

b) Sınır ötesi tedarik zinciri kritikliği – çeşitli ekonomik sektörlerin veya 

endüstrilerin, toplumsal hizmetlerin AB genelinde ve ötesinde sorunsuz 

sağlanması için kritik olan mal ve hizmetleri sağlayan sınır ötesi tedarik 

zincirlerinin ne ölçüde parçası olduğu; 

c) Gaz bağımlılığı – çeşitli ekonomik sektörlerin veya endüstrilerin operasyonları 

için gaz tüketimine ne ölçüde bağımlı olduğu; ve 

d) Azaltma ve ikame olanakları – çeşitli ekonomik sektörlerin veya endüstrilerin 

doğal gaz tüketimini azaltma, doğal gazdan diğer yakıt veya hammadde 

girdilerine ikame etme ve hatta değer zincirleri boyunca ithal edilen 

bileşenlere/ürünlere geçme olasılığına (karşılanabilirlik dahil) ne ölçüde sahip 

olduğu. 
 

Hepsinin dikkate alınması tavsiye edilse de, yukarıdaki kriterlere göre tercih sırasına 

karar vermek Üye Devletlere bağlıdır. 
 

1 COM(2022) 230 final 
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Önceliklendirme kriterleri ile ilgili sorular: 

Soru: Yukarıda belirtilen dört türe ek olarak, AB genelinde ihtiyaç duyduğunuzu 

düşündüğünüz başka gaz önceliklendirme kriteri türleri var mı? 

Cefic cevabı: 

 Prensipte, talep azaltma için piyasa güdümlü mekanizmaları AB'nin gaz arz şoklarına 

maruz kalmasını azaltmak için en etkili araç olarak görüyoruz. 

 Elektrik üretiminde, talep tepkisini ve yakıt değişimini teşvik ederek gaz tüketimini 

azaltmak için daha uygun maliyetli önlemlerin bulunabileceğini not ediyoruz. 

 Enerji sektöründe gaz tüketimindeki azalmalar yetersiz kalırsa, sanayi sektöründe gaz 

tüketiminin azaltılmasını teşvik etmek için piyasaya dayalı mekanizmaları içeren bir 

acil durum planı uygulamaya konulmalıdır. 

 Bu amaçla, aşağıdaki düşünceleri ortaya koyuyoruz: 

o Belirli bir endüstrinin “sosyal ve ekonomik kritikliğini” tanımlarken, AB 
Komisyonunu sadece ilgili son kullanım sektörünü değil, aynı zamanda temel 
girdileri ve hammaddeleri sağlayan yukarı akış sektörleri dahil olmak üzere 
genel değer zincirini de dikkate almaya davet ediyoruz (ayrıca aşağıdaki 
soruların cevaplarına bakınız). 

o 'Sınır ötesi tedarik zinciri kritikliği' düşünüldüğünde, AB içi ve dışı tedarik 
zincirleri arasında ayrım yapmak, özellikle kimyasallar gibi yüksek düzeyde 
entegre endüstriler için, stratejik bağımlılıkların daha kapsamlı bir resmini 
sunacak ve bir Üye Devletteki kararların diğerleri üzerinde kademeli etkileri 
olacağından, gaz talebi yönetimine daha iyi ulusal tepkiler verilmesine olanak 
tanıyacaktır (ayrıca aşağıdaki akış şemasına bakın). 

o 'Azaltma ve ikame olanakları' kriterinin bir parçası olarak, ham maddedeki 
gaz tüketiminin yanı sıra temel güç ve ısı uygulamaları (ör. CHP santralleri) 
bu kategoride özel bir ilgiyi hak etmektedir (ayrıca aşağıdaki ilgili soruya 
bakınız). Ayrıca, Komisyon'u, sağlık ve güvenliğin yanı sıra ekonomik 
hususlar için, gaz tüketimini belirli bir eşiğin altına düşürmeye yönelik 
sınırlamaları da karar verirken dikkate almaya davet ediyoruz: 

 Güvenlik ve kaynak verimliliği, sıcaklık, basınç, soğutma adımları, 

vb. gibi reaksiyon koşullarını kontrol etmek için güvenilir bir 

enerji/ısı (gaz) kaynağına bağlı olan sürekli kimya süreçleri de dahil 

olmak üzere kimya endüstrisi için önemli hususlardır. 

 Bu tür süreçlerin kesintiye uğraması, potansiyel olarak tehlikeli 

sonuçlar doğurabilecek hasarı önlemek için kontrollü yanıtlara ihtiyaç 

duyar. 

 Güvenliğin ötesinde, sürekli olarak “dur ve git” modeline doğru 

çalışacak şekilde tasarlanmış üretim süreçlerinin değiştirilmesi, 

önemli süreç verimsizliklerine ve dolayısıyla kabul edilemez 

maliyetlere yol açarak ilgili değer zincirini ve son kullanım 

sektörlerini tehlikeye atacaktır. 

 Spesifik olarak, sitenin çalışmasını durdurmak için tam bir tedarik 

kesintisine ihtiyaç duymadığı çok sayıda bağlantılı tesise sahip 

kimyasal üretim tesisleri veya endüstriyel kümeler vardır. Bazı 

durumlarda, gaz arzını %50 oranında kesmek tüm sitenin 

kapanmasına neden olabilir. 

o Genel olarak, Komisyonu, Covid pandemisinin başlangıcında geliştirilen 
mevcut temel stratejik sektörler listesini oluşturmaya da davet ediyoruz. 

 

Soru: Bir gaz ölçek ayarlaması gerektiğinde endüstriye nasıl öncelik verileceğine karar verirken 
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yukarıda önerilen dört tür kritere eşit veya farklı ağırlıklar verilmesini veya dikkate 

alınmasını tavsiye eder misiniz? 

Cefic cevabı: 

 “Sosyal ve ekonomik açıdan kritik” olan bu sektörlere ve onların üst düzey 

tedarikçilerine özel önem verilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Buradaki 

dikkate değer örnekler, tıbbi altyapı ve malzemeler, gıda malzemeleri, hijyen 

hizmetleri, su arıtma, atık yönetimi, savunmanın yanı sıra ulaşım ve lojistik için 

yakıtlar gibi AB toplumunun işleyişi için gerekli olan temel ürün ve hizmetlerin 

sağlanmasıdır. 

 “İthal bileşenlere/ürünlere geçiş” konusunda AB şirketlerinin, enerjiye bol erişimi 

olan diğer bölgelerden ithal edilen ürünlere kıyasla önemli ölçüde dezavantajlı 

olacağından endişe duyuyoruz. Sonuç olarak pazar payı kaybı, AB'deki yatırım 

kapasitesini daha da kısıtlayacaktır. 

 Ayrıca, sınır ötesi tedarik zincirlerinde kesintileri önlemek için AB düzeyinde 

koordinasyonun özellikle ulusal gaz talebi yönetimi planları arasındaki tutarlılığı 

geliştirmesini tavsiye ediyoruz. 

 

 

a) Sosyal ve ekonomik kritiklik 
 

Bir kesintinin sağlık, güvenlik ve gıdayı etkileyen tedarik zincirleri üzerinde yıkıcı 

etkileri olacağı, "sosyal olarak" kritik olarak kabul edilen endüstrilere özel dikkat 

gösterilmelidir. Üye Devletlerin 'sosyal açıdan kritik endüstri' olarak düşündükleri 

şeylere farklı yaklaşımları vardır, ancak sağlık ve güvenlik üzerinde etkisi olanlar çoğu 

durumda bu şekilde tanımlanır. Bazıları çevre üzerindeki etkiyi de içerir ve bazıları 

yiyecekleri hariç tutar. Ekonomik perspektiften kritiklik, mevcut Üye Devlet kriterlerinde 

yer almıyor gibi görünmektedir. 
 

Üye Ülkelerden Örnekler 
 

Üye Devletlerden biri, sosyal açıdan kritik şirketler için aşağıdaki kriterleri kullanır: 
 

Kriter Açıklama 

Hayat ve sağlık 
Ölüme yol açabilecek ve/veya halk sağlığını 

etkileyebilecek sonuçlar 

Gıda tedariki 
Gıda üretimini, dağıtımını vb. azaltabilecek sonuçlar 

Hayvan sağlığı Hayvan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlar 

Çevre 
Kirlilik gibi çevreyi olumsuz etkileyecek sonuçlar 

Mülk Mülkiyetin yok olmasına yol açacak sonuçlar 

Kişisel finans ve 

sosyo-ekonomi 

Sosyo-ekonomi ve/veya kişisel finans üzerinde önemli 

etkileri olacak sonuçlar 

Diğer toplumsal 

sonuçlar 
Örneğin, enerji üretimi üzerinde olumsuz etki 
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Başka bir Üye Devlet, temel korunmayan müşteriler için kriterler olarak stratejik 

ürünleri, temel sosyal hizmetleri, piyasa tekellerine sahip (bölgesel veya küresel) kritik 

endüstriyel ürünleri belirledi. Teknik bir sınırlama kriteri olarak, Üye Devletler ayrıca, 

dikkate alınması gereken bir faktör olarak, zorunlu bağlantı kesilmesi durumunda olası 

saha onarım süresini de listelemiştir. 
 

Yine başka bir Üye Devlet, aşağıdaki kriterler temelinde minimum gaz tüketimi 

seviyesini tanımlamak için bir mekanizma tanımlamıştır: (1) endüstriyel aletlerin olası 

bozulmasını/arızalanmasını önlemek için minimum hacimler; (2) özellikle su ve atık 

yönetimi ve kimyasal üretim sektörlerinin depolanmasında çevresel zararları önlemek 

için minimum hacimler ve; (3) temel hizmetlerin üretiminin sürdürülmesini sağlayan 

minimum hacimler. Son kriter, güvenlik, sağlık ve savunma gibi genel çıkarlara yönelik 

faaliyetlerden bahseder. 
 

Sektörler arasındaki önemli bir ayrım da enerji yoğun endüstriler ile doğal gazı 

örneğin hammadde olarak kullanan diğer endüstriler arasındadır. 
 

Sosyal kritikliğe ek olarak, önceliklendirme kriterleri için bir seçenek, onları sınır ötesi 

değer zincirlerinde endüstrilerin rolüne özel bir odaklanma ile farklı sektörlerin 

ekonomik kritikliğine dayandırmak olabilir (bir sonraki noktaya bakınız). Böyle bir 

yaklaşım, endüstrilerin uluslararası değer zincirlerinde yüksek derecede bağlantıya sahip 

olduğu durumlarda meydana gelebilecek kademeli etkilerin vurgulanmasına izin 

verecektir. 
 

Sosyal ve ekonomik kritiklik ile ilgili sorular: 

Soru: Hangi endüstrileri veya ekonomik sektörleri sosyal açıdan kritik olarak 

tanımlarsınız ve bunları tanımlamaya yardımcı olacak belirli kriterler veya metodolojiler 

neler olurdu? 

 

Cefic cevabı: 

 Sosyal kritikliği tanımlarken, komisyonu, yalnızca bu zincir boyunca 

endüstriyel ürünlerin son kullanımını ve buna bağlı çeşitli endüstrilerdeki 

ilgili uygulamalarını değil, aynı zamanda kritik girdilerin ve hammaddelerin 

tedarikini de içeren sektörel bir değer zinciri yaklaşımını takip ermeye davet 

ediyoruz.

o Örneğin Avrupa kimya endüstrisi, modern toplumların üzerine inşa 

edildiği yapı taşlarını ve yüksek teknolojili malzemeleri üreten ve anahtar 

değer zincirleri sağlayan modern yaşam için vazgeçilmezdir. 
Moleküllerimiz ve malzemelerimiz tarımdan inşaata, gıda ve içecek, 

enerji, sağlık, makine, tekstil, hastane ve ulaşıma kadar her sektörde 

kullanılmaktadır. 
o Kimya endüstrisi, iklim nötrlüğüne geçişi sağlamak için kilit teknolojiler 

sağlar. 1990'dan beri AB kimya endüstrisi, sera gazı emisyonlarını %542 
oranında azaltmıştır. Enerji/elektrik üreten endüstriler (yel değirmenleri, 

güneş panelleri, piller, elektroliz, eMobility) dahil olmak üzere bir dizi 
sektöre malzeme ve teknoloji tedarikçisidir. 

o Avrupa'daki diğer birçok endüstriyel sektör ve değer zinciri ile yakından 
bağlantılıyız. Biz aslında “Sanayi Endüstrisiyiz”. 

 

 

2 Leaflet-FactsFigures_interactif_V02.pdf (cefic.org) 

https://cefic.org/app/uploads/2022/01/Leaflet-FactsFigures_interactif_V02.pdf
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Soru: Endüstriyel çıktınızın hangi kısmı doğrudan sosyal açıdan kritik sektörlerle (sağlık, 

gıda, güvenlik vb.) bağlantılıdır? 
 

Cefic cevabı: 

 Kimya sektörü, birçok önemli girdi ve malzeme sağlayarak birçok AB stratejik 

değer zinciriyle derinden bütünleşmiştir (aşağıdaki grafiğe bakın).

 Bu nedenle, herhangi bir enerji taşıyıcısının kimya sektörüne sağladığı arz 

kesintileri, endüstriler arasında kademeli bir etkiye sahip olacaktır. Tipik olarak, 

kimyasal tesisler izole olarak çalışmaz, ancak yüksek düzeyde entegredir. Bu 

nedenle, belirli bir tesisin kapatılması veya üretiminin azaltılması, genellikle aynı 

veya hatta farklı Üye Devletlerde bulunan diğer kimyasal tesislerde veya 

endüstriyel kümelenmelerde bulunan diğerlerini etkileyecektir. Bu, ısıtması 

kimyasal işlemlerden ısı geri kazanımına dayanan konut veya ofis binalarını da 

etkileyebilir.

 Kimya sektörünün "sosyal ve ekonomik açıdan kritik" sektörlerle değer zinciri 

entegrasyonunu değerlendirirken, örneğin aşağıdaki ürün akışlarını 

vurgulayacağız:
 

Tarım ve gıda 
 

 Amonyak, amonyum sülfat ve türevleri: Çevresel performansı nedeniyle 

gübrelerde önemli bir bileşen olarak tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır: 

Bitki büyümesi için temel besinler olan kükürt ve azotun mevcudiyetini 

iyileştirir. Amonyum sülfat gübrelerin yanı sıra gıda, ekmek ve fırıncılıkta asitlik 

düzenleyici olarak kullanılmaktadır.

 Bitki koruma için yüzey aktif maddeler ve çözücüler: Nüfus katlanarak 

arttığından ve bu doğrultuda gıda talebi de arttığından, bitki koruma ürünleri 

verimliliği korumak için tarımda vazgeçilmezdir. Bitki koruma kimyasalları 

olmadan gıda üretimi kötüleşecek, birçok meyve ve sebze yok olacak ve fiyatlar 

daha da artacaktı. Covid döneminde, bitki koruma kimyasalları gerekli olarak 

sınıflandırıldı.

 Biyositler: Sağlığımızı, gıdalarımızı, çevremizi ve yaşadığımız ve çalıştığımız 

yerleri tehdit eden zararlılara ve diğer organizmalara karşı temel savunmamızdır. 

Biyositlerin, içme suyunu temiz tutmaktan ürünleri daha uzun ömürlü hale 

getirmeye kadar hepimize fayda sağlayan sayısız uygulaması vardır. İnsanların ve 

hayvanların zararlı organizmalardan (dezenfeksiyon veya haşere kontrolü ile) 

korunmasını sağlarlar, aynı zamanda çok çeşitli ürünlerin daha sürdürülebilir 

kullanımına (koruma yoluyla) katkıda bulunurlar.

 Polietilen Filmler gibi etilen ve türevleri, güvenli ambalajlamanın yanı sıra en 

zorlu hava koşullarında bile hasatları korumak ve muhafaza etmek için gereklidir.

 Sodyum bikarbonat, insan gıda ürünlerinde ve ev içi kullanımlarda, kabartma 

tozu, diş macunu, meyve temizliği, kişisel hijyen alanlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.

 Kostik sodadan elde edilen sodyum bazlı koruyucular da yiyeceklerimizin daha 

uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

 E vitamini, insan ve hayvan beslenmesi ve sağlığında çok çeşitli uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Güçlü bir antioksidandır ve lipid peroksidasyonunun 

yayılmasını engeller, proteinleri ve DNA'yı oksidatif hasardan korur. Çalışmalar, 

E vitamini alımı ile kardiyovasküler hastalık riskinin azalması arasında pozitif 

ilişkiler buldu.

 Şeker glikozu (mısır ve tahıllardan elde edilen) gibi karbonhidratlar, 

fermantasyon endüstrisi için ana hammaddelerdir. Bu tarımsal hammaddeler,
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penisilin, vitaminler, amino asitler, sitrik asit ve laktik asit gibi temel 

ürünlerin üretimi için kritik öneme sahiptir. 

 Fosfatlar, gıda işlemede tamponlama kapasitesi, ayırma maddesi, çatlama 

önleyici madde, raf ömrü iyileştirme, su bağlama, mineral zenginleştirme vb. 

gibi geniş bir etki yelpazesi elde etmek için kullanılır. Fırın ürünleri, et ve 

kümes hayvanları ürünleri, deniz ürünleri, işlenmiş peynir, süt ürünleri, 

patates ürünleri, çorbalar ve soslar, nişasta bazlı ürünler, toz gıda maddeleri, 

içecekler, soda ve meyve suyu ürünleri gibi aşağıdaki çeşitli gıda 

kategorilerinde fonksiyonel gıda katkı maddeleri olarak kullanılırlar.

 Potasyum hidroksit, mahsullerin büyümek için mümkün olan en iyi 

koşullara sahip olmasını sağlamak için toprağın asitliğini düzenler.

 Sülfürik asit ve ilgili ürünler, toprağın yeterince yüksek fosfor içeriğine sahip 

olmasını sağlayan süperfosfat üretimi için çok önemlidir (fosfor bitkiler için 

temel bir besindir). Yüksek oranda seyreltilmiş sülfürik asit, AB onaylı bir 

gıda katkı maddesidir ve asitleştirici madde olarak, örneğin bakteri ve 

mikropların büyümesini engellemek için pH ayarlaması için kullanılabilir.

 Aminler

 Gıda zinciri atık arıtma

 Gıda ile ilgili ürünler: Çamaşır sodası ve türevleri, Gıda katkıları olarak 

Vanilin
 

Sağlık/İlaç/Kişisel Koruyucu Donanım: 

 Hemen hemen tüm farmasötik hammaddeler, ara kimyasallarla 

dönüştürülen ve birleştirilen baz kimyasallardan türetilen sentetik 

kimyasallardır (aşağıdaki örneklere bakın).

 Cam kapların üretimi için olduğu gibi çamaşır sodası

 Efervesan tabletler, hemodiyaliz vb. üretmek için sodyum bikarbonat

 Kostik soda, aspirin gibi ağrı kesici ilaçların üretiminde anahtardır

 Farmasötik ambalajlarda (PVDC) kullanılan yüksek bariyerli malzemeler

 Tıbbi implantlar için kullanılan yüksek dirençli polimerler

 Ellerimizi ve vücudumuzu temiz tutmak için sabun yapımında klor-alkali 

kimyasalları gereklidir.

 Evlerimizi, çalışma ortamlarımızı ve hastanelerimizi mikropsuz tutmak için 

çamaşır suyu gibi dezenfektanlar

 Amonyak, İlaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ana Azot kimyasal yapı 

taşıdır

 Yüzey aktif maddeler, uyumsuz moleküler özellikleri nedeniyle başka türlü 

karışmayan malzemeleri - tipik olarak su, yağlar, yağlar ve çözücüler - 

harekete geçirebilir ve birleştirebilir. Ev veya işyeri için her türlü temizlik ve 

deterjan formülasyonlarında, kişisel bakım ürünlerinde, kozmetik ve 

eczacılıkta kullanılırlar.

 Klorlu türevler ve çözücüler, farmasötiklerin geliştirilmesinde 

(antibiyotiklerin hazırlanması, astım inhalerleri ve kolesterol tedavileri) 

yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Poliolefinler (polietilen, polipropilen, polistiren ve Termoplastik Poliüretan 

(TPU)) gibi diğer özel polimerler, tek kullanımlık tıbbi cihazların ana 

bileşenidir. Ayrıca plastikler/reçineler hijyen/kişisel bakım sektöründe 

önemlidir. Hepsi doğrudan veya dolaylı olarak, petrole (nafta veya gaz 

kaynakları) dayalı buhar kırıcılar tarafından üretilen bazlı kimyasallara 

dayanmaktadır.

 Silikon bazlı malzemeler
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 Poliamidler, polikarbonatlar, PMMA, kişisel koruyucu ekipman (KKD) 

(baretler, güvenlik gözlükleri, …) için tipik malzeme olarak kullanılır.

 PVC, ilaç ambalajlarında ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır

 Mühendislik polimerleri, hayati öneme sahip tıbbi tedavi cihazlarının 

üretiminde de vazgeçilmezdir. Pek çok örnekten biri, insülin kalemlerindeki 

polioksimetilendir (POM) - bunun için birçok ilaç üreticisi, devam eden 

tedarik ve lojistik aksaklıklar nedeniyle bu polimer için zaten düşük envanter 

seviyeleriyle karşı karşıyadır

 Propilen/Polipropilen (imha maskeleri).

o Tıbbi dokunmamış kumaşlar 

 Uygulamalar arasında cerrahi örtüler ve önlükler, tıbbi 

koruyucu önlükler, yüz maskeleri, galoşlar, tek kullanımlık 

yatak takımları ve hastane kıyafetleri, süngerler, pedler, 

sargılar ve filtreleme malzemeleri bulunur.

o Tıbbi paketleme 

o İlaç tıpaları ve macunları 

 Avrupa, ABD ve Asya'da üretilen antibiyotik, infüzyon ve 

biyomedikal tıpaların yüzde 90'ından fazlası halobütil kauçuğa 

dayanmaktadır.

Savunma/ Havacılık: 
 

 Mühendislik polimerleri, yüksek performanslı Askeri uygulamalarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bazı örnekler sıralanabilir. Akrilonitril ve türevleri, 

akrilik elyaf üretmek için kullanılan kimyasal ara madde, ABS (akrilonitril-

bütadien-stiren), SAN (stiren-akrilonitril), akrilamid, adiponitril ve NBR 

(nitril-bütadien-kauçuk). Akrilonitril, daha hafif rüzgar türbini kanatları 

üretmek için PVC köpükler kullanarak, uçak, savunma ve havacılık 

endüstrilerinin yanı sıra rüzgar türbini kanatlarının imalatında kullanılan 

karbon fiberleri üretmenin anahtarıdır.

 Özel polimerler: Yüksek performanslı füzeler ve roket güçlendirici yakıtlar, 

kendileri Baz Kimyasallardan (Etilen, Bütadien, Pentadien, Aromatikler) 

türevler olan özel polimerlere dayanır.

 Hidrokinon: MMA gibi monomerler için inhibitör, Kauçuklarda antioksidan 

veya yüksek performanslı PEEK polimerleri için yapı taşıdır.

 Yüksek ısı uygulamalarının sızdırmazlığında flor polimerleri (FKM)

 Organik peroksitler

 Kauçuklar

 Poliamidler

Su arıtma: 
 

 İçme suyunu ve organik klor türevlerini ve kostik sodayı arıtmak için 

kullanılan klorlu türevler ve çözücüler atık suyu arıtır.

 Hidrojen Peroksitler ve türevleri

Diğer birçok ilgili ürün akışı, yukarıda atıfta bulunulan üretim süreçlerine bağlıdır. 

Örneğin, ağır yüklerin demiryolu, gemi veya karayolu ile taşınması da dahil olmak üzere 

dizel motorlu araçları çalıştırmak için kritik olan Adblue'nun yapımında da Amonyak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, üre ve amonyak, elektrik santralleri, atıktan enerji santralleri, 

çimento fabrikaları vb. dahil olmak üzere yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonları 

azaltmak için temel reaktiflerdir. Son olarak, amonyak işlemleri, taşınırken gıdaları taze 

tutmak için gerekli olan gıda sınıfı CO2 sağlar. 
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Diğerleri, lastiklerin enerji verimliliğinde ve elektrikli otomobil aküsünün 

geliştirilmesinde önemli bir bileşen olan silika üretimi ile ilgilidir. Bu arada, organosülfür 

bileşikleri bir güvenlik önlemi olarak doğal gaza koku verici olarak eklenir. 
 

Kimya endüstrisinin diğer değer zincirleriyle olan bağlantılarına ilişkin tam bir genel 

bakış için aşağıdaki grafiğe bakın. Kimya Endüstrisi en geniş müşteri sektör portföyüne 

sahiptir: 
 

Kaynak: Endüstriyel Değer Zinciri: Karbon Nötr Bir Avrupa'ya Doğru Bir Köprü 

 

Soru: Enerji yoğun ve diğer endüstriler arasında ayrım yapılmalı mı? Bu iki sektör 

grubu için seçim kriterleri farklı mı? 
 

Cefic cevabı: 
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 Enerji yoğunluğuna endüstri düzeyinde bakmak yerine, Avrupa 

Komisyonu'nu “sosyal ve ekonomik kritikliği” belirlerken bunun yerine 

stratejik değer zincirlerinin parçası olan sektörlere odaklanmaya davet 

ediyoruz. Bu değer zinciri yaklaşımının ayrıntı düzeyi, kılavuz belgenin 

başında atıfta bulunulan kriterler tarafından tanımlandığı gibi temel ürünler, 

girdiler ve malzemelerdeki aksaklıkları en aza indirmeye odaklanmalıdır.

 

Soru: Yalnızca gaz tüketimi perspektifinden bakıldığında, enerji yoğun ve diğer 

endüstriler arasındaki ayrım için hangi spesifik kriterlerin kullanılmasını önerirsiniz 

(örneğin, yakıt girdisi ve/veya hammadde olarak belirli gaz tüketimi eşikleri)? 
 

Cefic cevabı: 

 Prensip olarak, Avrupa Komisyonu'nu, bir kriter olarak endüstri düzeyinde enerji 

yoğunluğuna odaklanmak yerine, stratejik değer zincirlerini ve bunların temel 

ürünlerini, girdilerini ve malzemelerini dikkate alacak şekilde gaz talebi 

yönetimine yönelik kılavuzlarını oluşturmaya davet ediyoruz.

 Kimya endüstrisi, hem enerji taşıyıcıları hem de hammadde (ana karbon 

kaynağı, hemen hemen her şeyi üretmek için vazgeçilmez bir unsur) olarak 

hidrokarbonlara (petrol, gaz) dayanır.

 İster bir enerji taşıyıcısı olarak isterse bir hammadde olarak tüketilsin, çoğu 

endüstriyel uygulamada doğal gazın kısa ve orta vadede yerini alması zor 

olacaktır.

o Çok yakıtlı kazanlar gibi geleceğin teknolojileri, endüstriyel ısıtma 
uygulamalarında alternatif enerji kaynakları için bir enerji taşıyıcısı olarak 
doğal gazın ikame edilmesi için bir miktar potansiyel sunabilir. 

 Ancak, teknik olarak mümkün olsa bile, bu uyarlamalar zaman 

alacak ve ilgili düzenleyici makamlardan özel izin veya onay 

gerektirebilecektir. 

 Adaptasyon süresini mümkün olduğunca azaltmak için, gaz 

besleme kesintileri gibi mücbir sebepler durumunda yakıt değişimi 

için saha uyarlamalarının önündeki idari engellerin azaltılmasını 

öneririz. O zaman bile, alternatif enerji taşıyıcılarının mevcudiyeti 

üzerindeki kısıtlamalar, ikame kapasitesi üzerinde ek kısıtlamalar 

sunar. 

o Bununla birlikte, hammadde kullanımı için ikameler aynı derecede 

mevcut değildir ve bu tür sınırlamalar, endüstriyel sektörlerin doğal gaz 
arz kesintilerine maruz kalması arasında ayrım yapılırken özel dikkat 
gösterilmesini gerektirir. 

 Doğal gaz özellikle amonyak, hidrojen ve metanol üretimi için 

kritik bir hammaddedir ve yalnızca kritik bir hammadde değildir. 

 Farklı sektörlerin gaz arz şoklarına maruz kalma durumunu belirlemek için, 

Komisyonu özellikle endüstriyel sektörlerin hammadde amaçları için doğal gaz 

tüketimine ve üretim sahalarını çalışır durumda tutmak için temel güç ve ısı 

kaynaklarına olan bağımlılığını dikkate almaya davet ediyoruz.

 

Soru: Ekonomik kritikliğin ilgili bir önceliklendirme kriteri olduğunu düşünüyor 

musunuz? Eğer öyleyse, hangi terimlerle ölçülebilir (örneğin katma değer/mtep)? 
 

Cefic cevabı: 
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 Stratejik değer zincirlerinin ve dolayısıyla 'sosyal ve ekonomik kritikliğin' parçası 

olan sektörlere vurgu yapılmalıdır.

 Tam ekonomik kritiklik, aşağıdaki uyarılarla birlikte tamamlayıcı bir kriter olarak 

kabul edilebilir:

o GVA/mtep parametresi, tercihen alt sektörler için ekonomik analizi bozar 
ve gerçek kritikliklerinden bağımsız olarak yukarı yönlü sektörleri yapısal 
olarak dezavantajlı hale getirir. 

o Ayrıca, önerilen katma değer/ mtep gaz tüketimi parametresi uygun 
değildir, çünkü ekonomik faaliyetlerin genel önemi esas olarak katma 
değerleriyle tanımlanmaz. 

 Bu nedenle, ekonomik kritikliği dikkate alırken aşağıdaki parametreleri 

eklemenizi öneririz:

o Operasyonların tamamen durdurulmasına ve ardından endüstriyel 
süreçlerin yeniden başlatılmasına yönelik yavaşlamaların güvenlik 
kısıtlamaları ve maliyet etkisi (yukarıda açıklandığı gibi). 

o Belirli bir endüstrinin kümelenme siteleri aracılığıyla entegrasyonu, 

çünkü bunlar ısı ve ara akışlar yoluyla çoklu üretim süreçlerine derinden 
bağlıdır. 

o Bazen Üye Devletlerin sınırlarını aşan diğer entegre tesisler için 
istenmeyen zincirleme etkileri hızlandırabilen ani kapatmaların veya 
üretim azalmasının etkisi. 

o İstihdam etkileri de dahil olmak üzere sosyal maliyetler. 

b) Sınır ötesi değer zincirleri kritikliği 
 

Üye Devletler acil durum planlarını çizerken öncelikle olası gaz kesintilerinin iç 

etkilerine odaklanır. Bununla birlikte, Tek Pazar genelinde endüstriyel entegrasyon ve ara 

bağlantı derecesi göz önüne alındığında, bir Üye Devlette kritik olarak kabul edilemeyen 

belirli (yukarı yönlü) sektörler için kesintiler, diğer Üye Devletlerdeki (aşağı yönlü) kritik 

sektörleri büyük ölçüde etkileyebilir. 

 

Sınır ötesi değer zincirlerinin kritikliğine ilişkin sorular: 

Soru: Toplumsal hizmetlerin sorunsuz işleyişi için kritik olan ürün ve hizmetlerin tedariki 

açısından sektörünüz için olası gaz arzı kesintilerinin sınır ötesi etkileri nelerdir? Lütfen 

spesifik örnekler verebilir misiniz? 
 

Cefic cevabı: 

 Sınır ötesi tedarik, sektörler arası / ulusal Avrupa kimyasal üretimini çalışır 

durumda tutmak için bir zorunluluktur. Gaz talebi yönetimine özel olarak 

ulusal bir yaklaşım, potansiyel olarak diğer ülkelerde üretimi kesintiye 

uğratacaktır. Bundan kaçınılması gerekiyor. Bir ülkede üretilen ürünlerin 

genellikle farklı bir ülkedeki diğer sitelere aktarılması gerekir.

o AB kimya endüstrisinin cirosunun %53'ü AB içi ticarettir. 

 Değer açısından, AB kimya endüstrisi, AB'de sınır ötesi ticarete açık ara en 

çok maruz kalan sektördür ve bu nedenle, gaz talebi yönetimine yönelik ulusal 

stratejilerin çelişmesi durumunda olası aksamalara maruz kalmaktadır.
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Kaynak: Eurostat 

 

Soru: Ulusal acil durum hazırlık planlarını hazırlarken Üye Devletler arasında 

sektörünüz için hangi hassas bağlantılar dikkate alınmalıdır? 
 

Cefic cevabı: 

 Yukarıdaki sorunun cevabına bakınız.

 Ayrıca, sınır ötesi gaz akışındaki ani kesintiler, aşağıda da belirtildiği gibi, 

gerekli onarımlar ve süreçlerin yeniden başlatılmasıyla birlikte krizin 

maliyetlerini daha da artıran dayanak varlıklara zarar verebilir.

 Birden fazla üretim biriminin sahipleri, farklı ülkelerde bulunan tesisler 

arasındaki enerji kullanımını optimize edebilir, ancak tamamen ulusal planlara
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bağlıysa bunu yapamazlar. Bu nedenle, ulusal acil durum müdahale 

planlarında tutarlılığı artırma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. 

 Ayrıca, gaz talebi yönetimine yönelik Üye Devlete özgü yaklaşımlar 

nedeniyle sınır ötesi kesintileri en aza indirmek için, gaz arzı kesintileri gibi 

mücbir sebepler (ürün takasları için araçlar vb.) olması durumunda, şirketler 

arasındaki temel girdilerin ve malzemelerin üretimine ilişkin koordinasyonun 

artırılması konusunda ulusal rekabet otoritelerine ve Rekabet Genel 

Müdürlüğü'ne rehberlik etmelerini tavsiye ediyoruz.
 

Soru: Sektörünüz, değer zincirinizde önemli olan ancak doğal gaz girdilerinin önemli rol 

oynadığı belirli ürün, malzeme veya bileşenleri ithal etmeyi düşünür mü? 
 

Cefic cevabı: 

 “İthal bileşenlere/ürünlere geçiş” konusunda AB şirketlerinin, enerjiye bol erişimi 

olan diğer bölgelerden ithal edilen ürünlere kıyasla önemli ölçüde dezavantajlı 

olacağından endişe duyuyoruz. 

 Devam eden gaz arz kesintileri durumunda, temel ürünlerin ithalatı gerekli 

olabilir. Bununla birlikte, özellikle devam eden Covid kesintileri bağlamında 

küresel tedarik zincirlerini yeniden düzenlemek, uygulanması zaman alacak ve 

uluslararası ortaklarla yakın diyalog gerektirecek önemli bir zorluktur. Örneğin, 

küresel ürün mevcudiyeti, lojistik kapasite (ve güvenlik) ve izin verme süreçleri 

şeklinde kısıtlamalar olabilir. 

 İthalatın rolünü değerlendirirken, Komisyonu ayrıca iklim nötrlüğüne devam eden 

geçişte farklı sanayi sektörlerinin rolünü dikkate almaya davet ediyoruz. 

o Sektörümüz, iklim nötrlüğüne ulaşmak, döngüselliğe ulaşmak ve kabul 
ettiğimiz, ancak koordine edilmesi, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde 

aşamalandırılması gereken Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejiyi ele 
almak gibi benzersiz bir dizi geçiş zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu 

değişiklikler, AB'nin emellerini ve kimya sektörünün küresel rekabet 
gücünü korurken bunları gerçekleştirme kapasitesini baltalamakla tehdit 

eden artan jeopolitik belirsizliğin ve yatırımcı güveninin azaldığı bir 

ortamda meydana geliyor. 
o Enerji ölçek ayarlaması durumunda, AB şirketleri, enerjiye bol erişimi 

olan diğer bölgelerden ithal edilen ürünlere kıyasla daha da dezavantajlı 
olacaktır. Sonuç olarak pazar payı kaybı, AB'deki yatırım kapasitesini 
daha da kısıtlayacaktır. 

o Birlikte ele alındığında, bu eğilimlerin AB'nin küresel yatırımlar için 
çekiciliğini daha da aşındırdığı ve dolayısıyla geçişleri finanse etmek için 
gereken sermayenin artırılmasını daha da zorlaştırdığı konusunda 
uyarıyoruz. 

 Gaz talebi için bir önceliklendirme listesi geliştirirken, bu nedenle Komisyonu, 

Sürdürülebilirlik için Kimyasal Strateji ve iklim tarafsızlığı için devam eden 

geçişe arz şoklarının yıkıcı etkisini mümkün olduğunca en aza indirmeye ve bu 

eğilimleri nihai liyakat sıralamasında dikkate almaya davet ediyoruz. 

 Ayrıca, tedarik zincirlerinin dış kaynak kullanımı, AB'de artan yaşam maliyetleri 

gibi mevcut zorlukları daha da kötüleştirebilecek kayda değer sosyal maliyetlere 

neden olur. Bu sosyal maliyetler, AB'nin politik-ekonomik istikrarına zarar 

verebilir ve yerli üretimin ithalatla ikame edilmesine yönelik herhangi bir planda 

dikkate alınması gerekir. Artan ithalat da yeni bağımlılıklar yaratacaktır. 

 Bu uyarılar göz önünde bulundurularak, Rusya'dan tedarik kesintileri sadece 

doğal gazı etkilemekle kalmazsa, aynı zamanda önemli kimyasal ürünleri de 

kapsarsa, aşağıdaki alternatif tedarikçiler, bu ülkelerde üretimi artırmak için
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yeterli kapasitenin bulunması veya ürün ticaret akışlarının yeniden 

yönlendirilebilmesi koşuluyla AB'ye teslimatları artırabilir. 
  Mevcut AB serbest ticaret anlaşmalarından ve üçüncü ülkelerle yapılan tüm ticari 

ortaklık anlaşmalarından yararlanmak kilit nokta olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Eurostat 

 

Soru: AB'deki ürünlerin stok seviyeleri nedir, kapanma durumunda stoklar ne kadar 

sürer? Ürünleri alternatif yerlerden teslim etmek için AB içi lojistik kapasitesi var mı? 
 

Cefic cevabı: 

 Kimya endüstrisi değer zincirleri, envanter seviyelerini en aza indirmek için 

optimize edilmiştir. Bu nedenle, mevcut stok seviyeleri, günler veya 

haftalarca tedariki kapsayabilir, ancak muhtemelen aylar veya yıllar sürmez. 

Tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda, stoklar ilgili izinlerle kesinlikle 

sınırlandırılmıştır.

 Düşük stok seviyeleri, AB'nin Rus ithalatına bağımlı olduğu gübrelerde veya 

AB'nin net ithalatçı olduğu amonyakta olduğu gibi, stratejik bağımlılıklar 

bağlamında özellikle zararlı olabilir.

 Gaz arzının kesilmesi veya büyük bir gaz arzı kesintisinin hazırlanması 

durumunda, değer zinciri boyunca kesintileri önlemek için, endüstriyel 

tesislere daha yüksek miktarlarda stok depolayabilmeleri için esneklik 

sağlamak üzere ulusal ve Avrupa düzeyinde düzenlemelerin değiştirilmesini 

tavsiye ediyoruz. Şirket yönetimine ayrıca ürün grupları arasında hakemlik 

yapmak için yeterli esneklik sağlanmalıdır.
 

Soru: Ürünlerin küresel tedarik seçenekleri ve stok seviyeleri nelerdir, ürünleri AB'ye 

ulaştırmak için küresel olarak üretim kapasitesi ve uluslararası lojistik kapasitesi var 

mı? 
 

Cefic cevabı: 

 Devam eden Covid kesintileri ve depolardaki azalan stoklar nedeniyle, 

malların taşınması için yedek kapasiteler şu anda kıt. Bu zorluklar, küresel 

tedarik seçeneklerinin güvenilirliğini sınırlayan gaz arzı şokları sırasında daha 

da şiddetlenecektir.
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 Değer zincirlerinin dış kaynak kullanımı durumunda, kriz sona erdikten sonra 

bile AB ekonomik faaliyetindeki ilgili kaybın üstesinden gelmek zor olabilir 

ve bu da kalıcı bir pazar payı kaybına dönüşebilir.

 Ayrıca, kritik ürün ve girdilerin gerekli miktarlarda küresel pazarlarda 

bulunabilirliği oldukça belirsizdir.
 

c) Gaz bağımlılığı 
 

Korumalı olmayan müşteriler için öncelik kriterleri belirlemeye yönelik başka bir 

yaklaşım, doğal gaz yoğun endüstriler (EII'ler) ile diğer endüstriler arasında ayrım 

yapmaktır. Bu, muhtemelen en çok etkilenen sektörlere özel bir yaklaşıma izin verecek, 

ancak aynı zamanda olası tasarruflara ve diğer sektörlere potansiyel olarak en fazla 

katkıda bulunabilecektir. Bu yaklaşımın başarılı olması için, doğal gaz yoğun 

endüstrilerin net bir şekilde haritalandırılması gerekecektir. 
 

Tablo 1: doğal gaz yoğun endüstrilerin ön listesi 
 

Doğal gaz yoğun endüstriler 

1. Çelik 

2. Kimyasallar 

3. Gübreler 

4. Rafineriler 

5. Cam 

6. İnşaat 

7. Otomotiv 

Bazı gaz yoğun sanayi tesisleri, ekonominin ürünlerine (örneğin gübreler, rafineriler) 

ihtiyacı olacağından kritik altyapı olarak tanımlanmalıdır. 
 

Gaz bağımlılığı ile ilgili sorular: 
 

Soru: Hangi enerji yoğun endüstriler kritik olarak kabul edilebilir, neden ve ne ölçüde? 
 

Cefic cevabı: 

 Yukarıda da belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu'nu, bir kriter olarak endüstri 

düzeyinde enerji yoğunluğuna odaklanmak yerine, stratejik değer zincirlerini 

ve bunların temel ürünlerini, girdilerini ve malzemelerini dikkate alacak 

şekilde gaz talebi yönetimine yönelik kılavuzlarını oluşturmaya davet 

ediyoruz.

 Aşağıdaki sektörlere öncelik verilmelidir:

o Üst tedarikçileri (sağlık, gıda, güvenlik/savunma, su arıtma, nakliye/ 
lojistik vb/) dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak ilgili üretim 
üzerinde bir etkiye sahip olan 

o Sosyal maliyetler ve istihdam etkileri de dahil olmak üzere stratejik 
değer zincirlerinin bir parçası olarak diğer endüstriler üzerinde daha 
geniş bir etkiye sahip olan. 

o Daha yoğun sınır ötesi ticaret akışlarına sahip olan. 

o Hammadde olarak da gaz kullananlar. 
o Doğal gazın ötesinde arz kesintileri olması durumunda hangi ürün 

ithalat alternatiflerinin Rusya'ya bağlı olmayanlar. 
 

d) Azaltma ve ikame olanakları 
 
 

Birkaç Üye Devlet, sosyal açıdan kritik endüstrileri veya şirketleri belirlemenin ilk adımı 

yoluyla önceliklendirmeye yaklaşır. Ardından, ikinci bir adımda, girdi yakıtını değiştirme 
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üretimi erteleme veya yeniden programlama vb. teknik olasılıkları değerlendirerek daha 

fazla önceliklendirme gerçekleştirilir. Burada, yakıt değiştirebilen ve yapamayan 

endüstriler, üretimi erteleyebilen endüstriler ve örneğin yoğun saatlerde kapanabilen 

endüstriler arasında bir ayrım yapılabilir. Bu, örneğin bir bağlantının kesilmesinin 

endüstriyel aletlerin zararları üzerindeki kalıcı etkisini ve makinelerin onarılması için 

potansiyel olarak ihtiyaç duyulan süreyi göz önünde bulundurarak, AB ekonomisi 

üzerindeki etkinin en aza indirilmesine olanak sağlayacaktır. 
 

Bu teknik olanaklar, piyasada mevcut gazın talebi karşılamak için yeterli olmadığı 

durumlarda potansiyel bir arz sıkışıklığını geciktirmek amacıyla, gönüllü olarak bir acil 

durumdan önce, piyasaya dayalı önlemler olarak halihazırda uygulanabilir. 

 

Talep azaltma kriterlerine ilişkin sorular: 
 

Soru: AB genelinde sektörünüzdeki yıllık doğal gaz tüketimi bcm olarak nedir? 

Mümkünse, değer zinciriniz genelinde ve aylık olarak gaz tüketiminin bir dökümünü de 

sağlayabilir misiniz veya gaz talebinin hangi aylarda en kritik olduğunu niteliksel olarak 

tanımlayabilir misiniz? 
 

Cefic cevabı: 

 Eurostat'a göre, AB kimya sektörü yılda yaklaşık 1542 PJ doğal gaz tüketiyor 

(kabaca 43,84 bcm'ye eşdeğer).

 Bununla birlikte, doğal gaz, 2735 PJ ile en önemlisini temsil eden petrol 

ürünleri, özellikle nafta ile kimya endüstrisine ikinci en önemli enerji girdisini 

temsil etmektedir.

 

 
Kaynak: Eurostat 

 

 Kimya sektöründeki doğal gaz tüketimine daha detaylı bakıldığında, 

%43'ünün başta amonyak üretimi, hidrojen ve metanol olmak üzere 

hammadde amaçlı tüketildiği görülmektedir. Diğer %57'si ise enerji amaçlı 

tüketilmektedir.

 Yukarıda açıklandığı gibi, her iki uygulamada da doğal gazın değiştirilmesi 

zor olsa da, özellikle besleme stoğu kullanımı, arz kesintileri durumunda ciddi 

zorluklarla karşı karşıya kalacaktır.  Bunun nedeni, burada ilgili süreçlerin,
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daha kolay ikame edilebilen enerji potansiyelinden ziyade daha sonraki 

kullanım ve reaksiyonlar için molekülün kendisini kullanmasıdır. 
 

Kaynak: Eurostat, Cefic’s iC2050 

 

Soru: Üretim ne kadar ertelenebilir? Kurulumu güvenli ve işlevsel tutmak için gereken 

minimum gaz miktarı nedir? 
 

Cefic cevabı: 

 Yukarıda belirtildiği gibi, kimya endüstrisi bir başlat/durdur endüstrisi 

değildir. Arzdaki herhangi bir kesinti, devreye girmek için ek ve daha yüksek 

doğal gaz talebi ile uzun kapatma ve başlatma sürelerine yol açacaktır.

 Endüstriyel süreçlerin tamamen durması dışında, üretimi azaltmak için bir 

miktar kapasite olabilir, ancak bu azalmaların güvenli bir şekilde 

sağlanabileceği bantlar kurulumdan kuruluma değişecektir.

o Yukarıda bahsedildiği gibi, bazı durumlarda gaz beslemesinin %50 
oranında kesilmesi tüm sitenin kapatılmasına neden olabilir. 

o Ayrıca, bazı tesislerde, hayati operasyonları sürdürmek için harici 
şebekede elektrik kesintisi olması durumunda (örneğin polimerizasyon 
üniteleri) yedek çözümler sunmak için gaz kullanan yerel elektrik 
enerjisi üretimi gerekir. 

 Endüstriyel tesislerdeki kesintileri en aza indirmek ve önlemlerin etkinliğini 

artırmak için, ulusal hükümetleri endüstriyel tesislerin etiket kapasitesinin 

altında ne ölçüde çalıştırılabileceğini belirlemeye davet ediyoruz. Teknolojiye 

bağlı olarak, bazı üretim birimleri üretim oranlarını düşürebilirken, diğerleri 

tam kapasiteye yakın çalışmak zorundadır.
 

Soru: Sektörünüzdeki kapatma ve yeniden başlatma olasılıklarının operasyonel etkileri nelerdir? 
 

Cefic cevabı: 

 Çoğu kimyasal işlem süreklidir ve dur-kalk moduna geçirilemez. Süreç 

verimliliğini, üretimi, hacimleri ve maliyetleri etkileyen, yeniden başlatılması 

için uzun ve pahalı prosedürlere ihtiyaçları vardır.

Örneğin, tesisatı istenilen proses sıcaklıklarına getirmek için ve dahili 

yakıt kaynakları nedeniyle, planlı bir bakımın ardından buhar 

kırıcıların yeniden başlatılması, kurulumların devreye alma sırasında 

artan doğal gaz talebinin, kurulum başladığında ve çalışır 
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durumdayken mevcut olduğunu göstermektedir. 

 Toplu işlemler için, kapatma ve yeniden başlatma, ürün kalitesini olumsuz 

etkileyebilir ve enerji verimliliğinde büyük bir düşüşe neden olabilir.

 Çoğu endüstriyel tesis, borulardaki sıvı ürünlerin katılaşmasının buhar 

şebekelerinde suyun donmasını önlemek için minimum düzeyde ısı üretimi 

sağlamalıdır.

 Yukarıdaki nedenlerden dolayı dur kalk emirlerinden kaçınılmalıdır. Bir tesise 

veya şirkete arzda bir azalma uygulanacaksa, işletmecilerine çıktıyı en üst 

düzeye çıkarabilmeleri ve olumsuz ekonomik sonuçları en aza indirebilmeleri 

için esneklik sağlanmalıdır.
 

Soru: Kapatmaların finansal ve istihdam üzerindeki etkileri nelerdir? 
 

Cefic cevabı: 

 Kimya endüstrisi, AB imalatında en büyük işverenlerden biridir ve esas olarak 

diğer önemli değer zincirlerini tedarik ederek AB ekonomisi için yüksek 

katma değer üretir (aşağıdaki grafiğe bakın).

 Süreçlerinde doğal gaza bağımlı olması nedeniyle, devam eden arz kesintileri, 

AB ekonomisinin önemli bir direği olan kimya endüstrisini ciddi şekilde 

tehdit ediyor ve ortaya çıkan enerji krizinin sosyal maliyetlerine katkıda 

bulunur.

 Ek olarak, kimyasal süreçlerin yeniden başlatılmasının uzun sürmesi ve 

dayanak varlıklara zarar verme olasılığı nedeniyle, kapatmaların finansal 

etkisi özellikle büyük olabilir. Kalıcı kapatmalar, tedarik zincirlerinin AB'den 

AB dışı üretime ikame edilmesini de hızlandırabilir.

o Avrupa Birliği'nin kimya sektörü, doğrudan 28.000 şirkette 1,2 milyon 

yüksek nitelikli insan istihdam etmektedir. Oxford Economics tarafından 
yakın zamanda yapılan bir araştırma, kimya sektörünün tüm tedarik 

zincirlerinde yaklaşık 19 milyon işi desteklediğini bildiriyor. Satışlarda 
yılda 540 milyar Euro'dan fazla ve Avrupa katma değerinde 170 milyar 

Euro'dan fazla üretiyor. Kurumsal sosyal sorumluluk, etik davranış ve 
Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) ilkelerini benimsedik. 
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Soru: Doğal gaz ihtiyacını azaltmak için sektörünüzde/endüstrinizde ne gibi operasyonel 

ve ekipman değişikliği çözümleri var? Her bir çözüm için indirgeme potansiyeli nedir? 

Bunun süresi, maliyeti nedir? 
 

Cefic cevabı: 

 Kimya sektörü için, doğal gazın diğer enerji biçimleriyle ikame edilmesi, 

nispeten kısa sürede pek mümkün değildir ve çoğu durumda önemli yatırımlar 

gerektirir.

o Doğal gaz tipik olarak ısı üretmek için yakıt olarak veya dolaylı ısıtma 

veya mekanik olarak çalıştırılan ekipman için kullanılan buhar üretmek 

için kullanılır. Yakıt değişimi zor olsa da, belirli durumlarda doğal gaz 
talebini azaltmak için buhar tahrikleri elektrikli tahriklerle 

değiştirilebilir, ancak bu ikame, ikame ölçeğine bağlı olarak zaman 

(dönüş aralıklarıyla örnek senkronizasyonu dahil birden fazla yıl 
olabilir) ve önemli finansal yatırımlar (onlarca yüz milyonlarca euroya 

kadar) gerektirir. Kısa vadede önemli bir kaldıraç sağlamasalar da 
mevcut arz kısıtlamaları uzun yıllar sürebileceğinden ihmal 

edilmemelidir. 

 Devam eden yatırımlar, kömürle çalışan kombine ısı ve elektrik (CHP) 

santrallerinden doğal gazla çalışan santrallere geçişi hızlandırıyor ve bu da 

genel gaz talebini artırıyor. Devam eden gaz tedarik şokları durumunda, bu 

anahtarların yaklaşan ısıtma mevsimi için kısa vadeli olarak yeniden ele 

alınması gerekebilir.

 Bazı endüstriyel tesisler, ısı veya buhar üretmek için doğal gaz yerine ağır 

yakıtlar veya kömür kullanabilir. Çevre ve iklim düzenlemelerine uyumun bir 

sonucu olarak planlanan aşamalı çıkışlar nedeniyle potansiyelleri sınırlı 

olabilir.
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 Mücbir sebep hallerinde, mevcut düzenlemelere olası zaman sınırlı 

muafiyetler, stratejik endüstrilerde bazı yakıt değişimlerini kolaylaştırabilir.

 Yukarıda bahsedildiği gibi, hammadde kullanımı için doğal gaz için bu tür 

ikame kapasiteleri hiç mevcut olmayabilir.
 

Soru: Sektörünüzle ilgiliyse, sürekli üretim süreçlerine sahip üretim sahalarına hangi 

hacimlerde tüketim atfedilebilir ve üretim sahalarına büyük zarar vermeden tüketimleri 

ne ölçüde azaltılabilir? 
 

Cefic cevabı: 

 Yukarıda bahsedildiği gibi, çoğu kimyasal işlem dur-kalk moduna 

geçirilemez. Süreç verimliliğini, üretimi, hacimleri ve maliyetleri etkileyen, 

yeniden başlatılması için uzun ve pahalı prosedürlere ihtiyaçları vardır.

 

Soru: Sektörünüzde kesintiye uğrayan sözleşmeler ne ölçüde kullanılıyor? Kesintiye 

uğrayan sözleşmelerin kullanım kapsamını (bcm cinsinden) ölçebilir misiniz? Bu 

sözleşmelerde öngörülen kesintiler genellikle ne kadar sürer? Bir tedarikçi kesintiye 

uğrayan sözleşmeler önerecekse, bu tür sözleşmeleri kabul etmeniz için temel koşullar 

nelerdir? 

 

Cefic cevabı: 

 Bildiğimiz kadarıyla, kesintiye uğrayan sözleşmeler sektörümüzde küçük 

veya önemsiz bir rol oynamaktadır.

 Arz yönlü önlemlere ek olarak, piyasa sinyallerini bozmadan gaz tüketimini 

azaltmak için iyi tasarlanmış talep tepkisinin rolünü vurgulayacağız.

o Örneğin, Almanya'nın ST dengeleme ürünü, tüketicilere alımlarını 
azaltma ve bu gazı tüketicinin kayıp yük değerine karşı piyasaya sunma 
şansı veren böyle bir önlemin bir örneğidir. 

 

Soru: Acil durum önlemlerinin alınması gerekme riskini azaltmak için önceden gaz 

tasarrufu yapmak için alabileceğiniz önlemler nelerdir? 
 

Cefic cevabı: 

 Talep azaltma için piyasa güdümlü mekanizmalar ödüllendirilmelidir.

 AB'ye enerjinin verimli kullanımını teşvik etmesini, yenilenebilir ve düşük 

karbonlu yakıtlar dahil olmak üzere yakıt geçişini teşvik etmesini ve enerji 

kaynaklarını çeşitlendirmek için uluslararası müzakereleri hızlandırmasını 

tavsiye ediyoruz.

 AB'ye, mevcut yeniden gazlaştırma kapasitelerinin kullanımını optimize 

ederek, AB içi gaz dengelemeyi geliştirerek ve ara bağlantılarla eksik gaz 

altyapısını ve ayrıca ek LNG terminallerinin konuşlandırılmasını optimize 

ederek LNG arzının nasıl büyütülebileceğini değerlendirmesini tavsiye 

ediyoruz.

 Orta vadede, maliyet açısından rekabetçi yenilenebilir enerjinin artan şekilde 

yaygınlaştırılması, doğal gaza olan bağımlılığın azaltılmasına da yardımcı 

olacaktır.
 

Soru: Hem önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamada hem de üretiminiz üzerindeki etkiyi 

azaltmada en etkili hangi gönüllü Pazar temelli önlemleri düşünürdünüz? 
 

Cefic cevabı: 
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 AB'nin gaz arz şoklarına maruz kalmasını azaltmak için talep azaltma için 

piyasa güdümlü mekanizmaların en etkili araç olduğunu düşünüyoruz.

 Elektrik piyasasında, gaz piyasaları için özel tedbirler geliştirmek için referans 

olarak kullanılabilecek, talep yanıt tedbirleri konusunda halihazırda değerli 

deneyimler mevcuttur.


