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ÖZET 

TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI: 1980-2014 DÖNEMĠ 

ANALĠZĠ 

Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarında daima belirleyici bir 

rol üstlenmiĢtir. Aynı zamanda sektör için de önemli girdilerden biri 

olduğundan önemlidir. Yapılan araĢtırmalar enerjinin sürdürülebilir 

kalkınmanın ön Ģartı olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca enerji; eğitime 

bilimsel çalıĢmalara katkıda bulunurken, ısıtma, ıĢıklandırma ve ulaĢım yoluyla 

hayatı kolaylaĢtıran sosyal geliĢmeler açısından da öne çıkmaktadır. Enerji 

kaynaklarına ulaĢma, enerji akıĢını sürdürme ve yönetme yeteneği, bu nedenle, 

uzun vadeli hedeflerin çoğunlukla enerji rezervleri üzerinde 

konumlandırılması, etkin bir yönetim ile gerçekleĢtirilmesi hayati önem 

taĢımaktadır. Bu yüzden devletler, baĢta kömür, petrol ve doğalgaz olmak 

üzere birincil veya fosil kaynaklar gibi enerji kaynakları konusunda çıkar 

çatıĢmasına girmiĢ ve siyasal arenada dünya savaĢları ortaya çıkmıĢtır. 

1980'lerden itibaren, enerji politikaları, ulusal çıkarlar kadar ekonomik, 

sosyal, güvenlik, çevre politikaları ile de çok ilgili hale gelmiĢtir. Birçok 

ülkenin artan mali açıdan kırılganlığı, onları dünya çapında yatırım fırsatları 

sunan çok uluslu Ģirketlere izin vermeye itti. 1970'lerin sonunda "finansal 

derinleĢmenin" boyutu arttığından devletlerin rolü ekonomide ve enerji 

sektöründe azalan bir eğimde seyretmiĢtir. 1980'lerin neo-liberal dalgası, kamu 

kuruluĢlarının özelleĢtirilme hacmi arttıkça büyük enerji alt sektörlerinde 

"deregülasyon" oluĢturdu. 
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Bu çalıĢmada ilk bölümde Türk enerji politikalarının geliĢim süreci ele 

alınacak, Türk enerji sektöründe devlete yönelik enerji politikaları ve serbest 

piyasa yönetimi anlatılacaktır. Elektrik, doğalgaz, petrol, kömür ve 

yenilenebilir/alternatif enerji kaynakları 1980‟lerden sonraki Türkiye‟nin enerji 

politikaları kapsamında ayrı baĢlıklar halinde detaylarıyla sunulacaktır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde Türkiye‟nin enerji profili çizilecek olup 

dünyadaki enerji trendleriyle karĢılaĢtırması yapılacaktır. Bu kapsamda enerji 

politikalarının uygulanmasında bölgesel risklerin neler olduğu tartıĢmaya 

açılacak, Türkiye‟nin bir enerji merkezi olarak rolü ve bölgedeki etkinliğini 

artırabilmek amacıyla politik öneriler sunulacaktır. Yine ikinci bölümde 

Türkiye‟nin değiĢen enerji stratejisi kapsamında ulusal enerjinin 

zenginleĢtirilmesi, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji kaynaklarının neler 

olduğu ve kapsamı sunulacak olup Türkiye‟nin enerji ticaret merkezi olma 

konusundaki istikrarlı ilerleyiĢi, ulusal ve uluslararası arenadaki 

etkinliklerinden bahsedilecektir. Özellikle Türk-AB iliĢkileri kapsamında bir 

değerlendirme yapılacak ve TEĠAġ VE ENTSO-E Arasında Uzun Vade 

SözleĢmesi Türkiye‟nin enerji politikaları açısından kararlılığını ortaya koyan 

bir hukuki akit olarak ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji politikaları, Neo-liberal politikalar, 

Enerji trendi, Finansal derinleĢme 
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ABSTRACT 

TURKEY'S ENERGY POLICY: 1980-2014 PERIOD ANALYSIS 

 

Energy always has a decisive role in the economic and social life of 

countries. It is important that it is one of the important inputs for the sector, and 

researches have somehow proved to be a prerequisite for sustainable 

development. In addition, energy is a contributing factor to scientific work in 

the academic mosque, and it stands out as a factor facilitating social life by 

providing heating, lighting and transportation facilities. The ability to reach 

energy sources, to maintain and manage energy flows, therefore, is crucial to 

ensure that long-term objectives are often located on energy reserves and that 

they are managed with effective management. That is why states have entered 

into a conflict of interest over energy sources, primarily primary or fossil 

resources, primarily coal, oil and natural gas, and world wars have emerged in 

the political arena. 

Since the 1980s, energy politics have become very relevant to 

economic, social, security, environmental policies as well as national interests. 

The increasing financial vulnerability of many countries has forced them to 

allow MNCs to offer investment opportunities around the world. As the 

"financial deepening" dimension increased at the end of the 1970s, the role of 

governments was on a declining trend in the economy and energy sector. The 

neoliberal wave of the 1980s created a "deregulation" of large energy sub-

sectors as the volume of privatization of public institutions increased. 

In this study, the development process of Turkish energy policies will 

be discussed in the first part and energy policy and free market management 

oriented to the state in Turkish energy sector will be explained. Electricity, 

natural gas, petroleum, coal and renewable / alternative energy sources will be 

presented in separate chapters within the context of Turkey's energy policies 

since the 1980s. 
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In the second part of the work, Turkey's energy profile will be drawn 

and compared with the energy trends in the world. In this context, it will be 

opened to discuss what regional risks are in the implementation of energy 

policies, and political proposals will be presented in order to increase Turkey's 

role as an energy center and the activity in the region. In the second part, the 

enrichment of the national energy within the context of the changing energy 

strategy of Turkey will be presented with the scope and scope of renewable 

energy and nuclear energy resources and mention the stable progress of Turkey 

as an energy trade hub and its activities in national and international arena. An 

evaluation will be made and a long-term contract between TEĠAġ and ENTSO-

E will be considered as a legal act that sets out Turkey's determination in terms 

of energy policy. 

 

 

Key words: Energy, Energy policies, Neo-liberal policies, Energy trend, 

Financial deepening 
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GĠRĠġ 

 

Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarında daima belirleyici bir 

rol üstlenmiĢtir. Bu nedenle tüm sektörlerin en önemli girdilerinden olmakta ve 

sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaĢmak için doğru Ģekilde kullanılmalıdır. 

Ayrıca enerji, ulaĢım, ısıtma,  aydınlatma gibi hayatı kolaylaĢtıran faktörlerin 

baĢında gelmektedir. Enerji kaynaklarına ulaĢma, enerji akıĢını sürdürme ve 

yönetme yeteneği, uzun vadeli hedeflerin çoğunlukla enerji rezervlerinin 

bulundurulmasını amaçlamıĢtır. Böylece devletler, baĢta kömür, petrol ve 

doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarını istismar etmek için büyük rol 

oynamıĢtır. 

             Ulusal enerji politikalarının uygulanması, tüm aktörlerin ulusal 

çıkarlarını korumaya katkıda bulunduğu çok taraflı bir platform gerektirir. 

Dolayısıyla, bu araĢtırmanın odak noktası, Türkiye'nin güçlü bir siyasi irade ve 

yetki vermesi gereken kapsamlı bir "Devlet Politikası" olup olmadığını test 

etmek ve uzun vadede sürdürülebilir stratejik ve dıĢ politika hedeflerini 

baĢarmaktır. Bu konuyu ele alırken öncelikle, genel ekonomik hususları ve 

büyük dönüĢümleri dikkate alarak Türkiye'nin enerji politikalarının evrimine 

dikkat çekilmektedir. Bu anlamda, özellikle 1980'li yılların baĢına kadar 

Türkiye'nin enerji politikalarının özetini yaptıktan sonra Türkiye‟nin 1980-

2014 yılları arasındaki enerji politikalarının neler olduğu açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. Daha sonra Türkiye, Avrasya enerji ekseninde, özellikle Soğuk 

SavaĢ sonrası dönemdeki enerji boru hattı konularındaki dıĢ iliĢkileri tartıĢma 

konusu yapılacaktır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE ENERJĠ POLĠTĠKALARININ EVRĠMĠ 

1.1. Türkiye Enerji Sektöründe Devlete Yönelik Enerji Politikaları ve 

Serbest Piyasa Yönelimi 

 

Türkiye, Hazar Denizi ve Ortadoğu'nun önemli petrol üreten alanları ile 

Avrupa pazarları arasında bir enerji köprüsü rolünde güçlendirme adımlarını 

atmaktadır (Göksel, 2004:54).Yine de ülkenin sınırlı enerji manevra yeteneği, 

hızla artan iç talebi karĢılayamıyor, ithal edilen petrole ve gaza oldukça 

bağımlı. Türkiye'nin zengin bölgelere coğrafi olarak yakınlığı önemli olsa da 

Türkiye'nin yakın çevresindeki enerji akıĢının ve siyasi istikrarı sürdürülebilir 

kılmak için olgunlaĢan bir temel oluĢturmamaktadır. Bir diğer dikkat çekici 

husus, Türkiye'nin ekonomik ve politik gündeminde pek geniĢ kapsamlı bir 

enerji stratejisi bulunmamasıdır. Bu gerçeklik, Türkiye'deki devlet-özgür pazar 

iliĢkisinin ilk bakıĢta evrimine odaklanmamızı gerektirmektedir (Ekinci, 

2002:67). 

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Ġmparatorluğu'ndaki mineral 

kaynakları süreci 1848'de Zonguldak - Ereğli bölgesinde baĢlamıĢtır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu, yerli yatırımcıların giriĢimciliği olan Galata Komiserleri 

vasıtasıyla sert kömür üretimi yapmıĢtır (Çağatay, 2005:23). Bununla birlikte, 

imparatorluk Ġngiliz, Fransız ve Alman giriĢimcilere ayrıcalıklar kazandırdı ve 

Almanlar imparatorluğun ilk linyit tesisini kurdu. Dahası, Almanlar "Berlin-

Ġstanbul-Bağdat Demiryolu Projesi" ve Amerikan "Chester Projesi", petrol 

arama ve yönetimi boyunca büyük petrol arzı yarattı. Özellikle dikkat edilmesi 

gereken nokta, yerli giriĢimcilerin mücadelesinin bu süreçte baĢarısız 

göründüğü yönündedir.  

Ġlk elektrik tesisi 1902'de Tarsus'ta bir Ġsviçre-Ġtalyan giriĢim tarafından 

kuruldu ve Osmanlı'nın bazı illerinde, ġam ve Beyrut elektrikle tanıĢırken 

Ġstanbul 1914'te bir Macar (Ganz) Ģirketine verilen imtiyazların ardından 

verildi (Fuller, 1994:65). Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihe kadar 38 elektrik 
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santrali vardı. Bu görüĢ, uygulanan mekanizmanın yerli ve yabancı sermayeye 

açıklık sağladığını ve bugünkü Build-Own Transfer (BOT) yatırımlarının 

bilinen modelleri ile benzerlik taĢıdığını savunuyor. Bu sahnenin, ekonomik 

(sermaye birikimindeki yetersizlik, endüstriyel tekniklerdeki eksiklik vb.) ve 

siyasi (devletler arası iliĢkilerin kaotik ortamı, güçlü devletlerin siyasal ve 

askeri baskısı, devlet içindeki yolsuzluklar), vb. sebepler etkili olmuĢtur 

(ÇalıĢkan, 2009:54). 

Bilim adamları geleneksel olarak cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomiye 

devlet müdahalesinin önemini vurgulamıĢ ancak yakın tarihli araĢtırmalar, 

Türk ekonomi politikasının 1930'lara kadar nispeten liberal olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Hükümet, demiryolu ve diğer altyapı projelerine önemli yatırımlar 

yapmıĢtır. Bununla birlikte, 1927 yılında TeĢvik-i Sanayi kanunu ile özel 

giriĢim teĢvik edilmiĢtir. Ayrıca, 1920'li yıllarda Türkiye ekonomisi nispeten 

uluslararası piyasalara açıktı (Demir, 2013:112). 

1923 Lozan AntlaĢması hükümlerine göre kapitülasyonlar kaldırıldı, 

ancak Türkiye Ağustos 1929'a kadar koruyucu tarifeler getiremedi. Sonuç 

olarak tarifeler düĢük kaldı ve Türk lirası dalgalı hale geldi. Yabancı sermaye 

sahipleri hem kamu hem de özel kuruluĢlara yatırım yaparak sanayi geliĢimine 

baĢlamada yardımcı oldular. Genç Türk Cumhuriyeti, bir dizi savaĢtan yeni 

çıkmıĢ ve bu savaĢların sonrasında muazzam ekonomik açıklar ortaya 

çıkmıĢtır. Ġyi çalıĢan bir ekonomi politikasının ve dolayısıyla kapsamlı bir 

enerji politikasının varlığını pek fazla ifade edilemez. Piyasaların otoriteyle 

yönetilmesine (en azından düzenlenmeye ihtiyaç duyulmasına rağmen), devlet 

organları bunu yapabilecek durumda değildi. Bununla birlikte, iç ekonomik 

politika açısından, yapısal ve iĢlevsel dönüĢümler ahenkli olmalı ve o dönemde 

modern bir devlet olarak hayatta kalma koĢullarını karĢılamak için daha da ileri 

götürülmeliydi (Özdal, 2013:78). 
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Ġzmir Ekonomi Kongresi, modern cumhuriyetin ekonomik altyapısını 

inĢa etmenin kilometre taĢıydı ve geniĢ bir bağlamda hazırlandı. BaĢlangıçta 

Fransız sermayesi tarafından iĢletilen kömür rezervlerinin yönetimine katılmak 

gibi kongrenin önemli sonuçları vardı; petrol arzını keĢifle yönetmek; Elektrik 

sektöründe yabancı yatırımcılarla imtiyazlı ortaklıkların devam etmesi ve yine 

yabancı sermaye ile petrol ürünlerinin pazarlanmasıdır (Özdal, 2013:78). 

Ekonomi politikası, diğer batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de 

benzerdi. Yetersiz sermaye birikimi, Türk hükümetlerini ılımlı bir devlet 

müdahalesi izlemeye yöneltti. Bu geliĢme, 1933-1943 yılları arasında iki 

önemli beĢ yıllık sanayi planı ile kendini gösterdi. Petrol ve maden 

araĢtırmaları için yeni kurumlar kuruldu. Buradaki çarpıcı nokta, hızlı 

sanayileĢme için ucuz enerjiye duyulan ihtiyaç dikkate alındı ve devlet ucuz 

enerji kaynakları arıyordu (Dursun, 2009:87). Dahası, yerel yönetimler, 

elektrik santralleri kurmak ve yönetmek için yetkilendirildi. Bu geliĢmeye ek 

olarak yabancı sermayeli ve ayrıcalıklı tüm elektrik santralleri, yerli sermayeli 

bir elektrik santrali hariç, 1938-1944 yılları arasında kamulaĢtırıldı. 1930'lu 

yıllardan baĢlayarak baĢlatılan sanayileĢme kampanyası sırasında hükümet 

birçok endüstriyel ekonomik iĢletmeyi kurdu. Bunlar, ekonomik ve enerji 

politikalarına devlet müdahalesi için önemli araçlar haline gelen Devlet 

Ekonomik TeĢekkülleridir (KĠT'ler). ÇeĢitli Ģekilde örgütlenmiĢlerdir ve 

hükümet her birinde en az yüzde 50 paya sahiptir. Etibank, Türk Kömür 

ĠĢletmeleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO-1957) bu dönemde 

önemli KĠT'ler olarak düĢünülebilir (Ekinci, 2002:54). 

Türkiye, devletin petrol arama ve üretiminden 1950'lerde kısmen 

vazgeçmesine Ģahit olmuĢtur. Bununla birlikte, TPAO - kamu teĢebbüsü 1960 

yılında petrol üretiminin yüzde 97 sini karĢılamaktadır. Özel sektörün linyit 

üretimindeki payı 1950'de ise % 17 iken 1960'da % 40'a yükselmiĢtir. Elektrik 

sektörü de 1952-1956 yılları arasında elektrik sicilinde yabancı sermayeyi 

dıĢlayan itici güç ve özel ekonomik ortaklıklar kuruldu. Gerçekten de 1950-

1960 yılları arasındaki dönem, esasen çok sayıda kamu yatırımları yerine 

karıĢık bir ekonomi türüne hizmet etti. Yine de uluslararası ticarette yetersizlik 
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ve derinlik eksikliği, tutarlı ve kesintisiz enerji politikaları yapmaktan kaçındı 

ve amaçlarını 1960'lara kadar kasıtlı olarak gerçekleĢtirdi (Ġskut, 1996:76). 

1960-1980 döneminde istisnai bir manzaraya dönüĢen 1961 Anayasası, 

sosyal ve ekonomik planlamayı devlet vekilliği yaptı. 1961'de hükümet, uzun 

vadeli ve yıllık planların hazırlanması, plan uygulamasının takibi ve mevcut 

ekonomi politikası konusunda danıĢmanlık hizmeti verilen Devlet Planlama 

TeĢkilatının (DPT) kurdu. DPT, uzun vadeli bir perspektifle bir ekonomik 

kalkınma planlaması fikrine yaklaĢmıĢ ve Ġlk BeĢ Yıllık Planı (1963-67) ve 

Ġkinci BeĢ Yıllık Planı (1968-72) gerçekleĢtirilmesi gereken Ģey bağlamında 

yürürlüğe koymuĢtur. 1970 lerin ortalarına kadar planlar, imalat, ithalat 

ikamesi ve ara mallar sektörüne derinden ağırlık verilmiĢtir. Dikkat çekici bir 

Ģekilde, enerji endüstrisi için vazgeçilmez bir girdi haline gelmiĢtir. 

SanayileĢme ve kentleĢmenin bir araya geldiği talepler 1960'larda ve 

1970'lerde neredeyse enerji tüketimini üç katına çıkardı. Uygun olmayan bir 

fiyatlandırma politikası, özellikle aĢırı ucuz ürünlere yol açan petrol 

sübvansiyonları, enerji kaynaklarının kaybolması sonucunda kıtlığın artmasına 

neden oldu. 1960'da tüketilen birincil enerjinin yarısından fazlası, baĢta odun 

olmak üzere ticari olmayan kaynaklardan gübre ve diğer tarımsal atıklardan 

gelmiĢtir. Bu ticari olmayan kaynaklara ek olarak yerli kömür ve linyit, 

tüketilen tüm birincil enerjinin yüzde 80'inden fazlasını oluĢturuyordu; petrol 

sadece yüzde 18 civarında bir orana sahiptir (Dursun, 2009:112).  

1960'lı ve 70'li yılların ekonomi politikası, özel sektörü ve pazarı teĢvik 

ederken kamu sektörü için karar vermeyi gerektiren bir mekanizma oluĢturdu. 

Bu çerçevede, Türkiye ile IMF arasında ilk "Bekleme AnlaĢması" imzalandı ve 

1 Ocak 1961'de sona erdi. Buna göre 31 Aralık 1961'de sona eren bir yıllık süre 

öngörülüyordu. 1960 ile 1970 yılları arasındaki on yıl, bir yıllık bazda devam 

eden bekleme anlaĢmalarına tanık oldu ancak planlanan yıllar, ekonomik 

nedenlerle baĢarılması zor bir görevi yansıtıyordu. 1970'lerin sonlarında siyasi 

sorunlar yaĢanmıĢtır. 1973 ve 1977 Arap-Ġsrail SavaĢı'ndan sonra Orta Doğu 

OPEC ülkelerinin verdiği yanıttan ilk ortaya çıkan Petrol Arzı ġokları, Türk 

ekonomisinde sanayi geliĢimini büyük ölçüde etkilemiĢtir (Akalın, 2005:65). 
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1970'lerin sonlarında, Türk ekonomi politika yapıcıları, ekonomik ve 

sosyal sorunları ortadan kaldırmak için radikal bir ekonomik paketin 

baĢlatılması gerektiğini düĢünüyorlardı (GüreĢ, 1998:56). 24 Ocak 1980 

Reformları" ya da "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ekonomik istikrar 

tedbirleri paketi, Türk ekonomi hayatında yeni bir safhanın habercisi oldu. O 

dönemde Süleyman Demirel BaĢbakan, Turgut Özal Devlet Planlama 

TeĢkilatında (DPT) önemli ve lider konumdaydı. 26 Kasım 1979'da Özal, 

Demirel'i ziyaret ederek ülkenin azalan ekonomik durumunu tersine çevirmek 

için yapılması gerekenleri özetleyen bir rapor sundu. Demirel, Özal'ın baĢlamıĢ 

olması nedeniyle Turgut Özal'ın uluslararası finans kurumlarıyla iyi iliĢkileri 

olan bir kiĢi olduğunu düĢünüyordu. DPT'yi 1970'lerin baĢında ve IMF'ye 

geçirdiği yıllarda IMF için çalıĢmak üzere IMF yetkilileri ve liberal ekonomi 

felsefesi hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu (Ekinci, 2002:65). 

Demirel'in Merkez Bankası valisi olması istendiğinde Özal'ın DPT ġefi 

olmasını istedi. Bürokrasinin baĢında yükseliĢinin, geleneksel bürokrasiyi 

atlayan yeni bir ekonomik politika teknokrasinin oluĢmasına yol açtığı 

savunuldu(Durmayaz, 2006:89). Bu yeni politika yapıcıların çoğunun, 

1960'ların sonlarında kıdemli program görevlisi baĢkanlığı yaparken Özal 

yönetiminde bürokratik bir deneyimi vardı. Dahası, ekonomi, hukuk veya 

kamu yönetimi eğitimi almıĢ geleneksel bürokratların aksine, bu insanların 

birçoğu mühendislik ve özel sektör geçmiĢine sahipti. Özal ve ekibi 24 Ocak 

Reform Paketini tasarlarken deneyimlerinden yararlandı. Özal, önceki 

hükümetlerin yapamadığı zayıf ekonomik durumu tersine çevirmek için tek 

taraflı bir ekonomi politikasının gerekli olduğuna inanıyordu. Bu anlamda, 

fiyat kontrol mekanizmalarının ortadan kaldırılması ve Devlet Ġktisadi 

TeĢebbüsleri bütçelerine yapılan sübvansiyonların kesilmesi, paketin içindeki 

kısa vadeli tedbirlerden bazılarıydı. Paket ayrıca dıĢ ticaret ve ekonomik 

liberalizasyon üzerinde yoğunlaĢtı. Dolayısıyla, ara yatırım ürünlerinin ithalatı 

büyük ölçüde kolaylaĢtırılmıĢ oldu. 1980'lerde ihracatçılara, ihracat kredileri, 

vergi iadeleri, ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan ham maddelerin 

gümrüksüz ithalatı, döviz tahsisi, vergi muafiyeti ve diğer ihracat teĢvikleri de 

dahil olmak üzere çok sayıda teĢvik teklif eden ek önlemler vardı. Ayrıca, 24 
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Ocak Reform Paketi'nin etkileri Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planında 

yansımıĢtı (AkkuĢ, 2005:7). 

Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1978-82) özel sektörü, emek 

yoğun ve ihracata yönelik projeleri ve kendileri için nispeten hızlı bir Ģekilde 

ödenen yatırımları destekleyecek Ģekilde değiĢtirildi(Çetinkaya, 2004:45). 

1983'te iktidara gelen Turgut Özal (Kasım 1983'te Anavatan Partisi - ANAP) 

beĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planını 1983‟te bir yıl boyunca yürürlüğe soktu. 

Daha önceki planların aksine, BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı daha 

küçük bir kamu sektörü çağrısında bulundu. Plana göre, devlet, eskiden 

olduğundan daha özel bir ekonomik aktörün teĢvik edilmesi üzerinde 

yoğunlaĢan genel bir denetleyici rol alacak. Enerji, ulaĢtırma ve diğer 

sektörlerde darboğazları ortadan kaldırmak için kamu sektörü altyapı 

yatırımları programını sürdürmeye devam etmesine rağmen, Türkiye 

ekonomisinde ve enerji sektöründe serbest bırakılmıĢ piyasa yönelimi söz 

konusu idi. Yeni yönetime göre, ekonomik kalkınmayı sürdürmek için özel 

giriĢimcilere ve yabancı sermayeye yönelik bürokratik ve finansal engeller 

kaldırılmıĢ olmalıdır. Bu nedenle, devletin ekonomideki rolü en aza indirilmeli 

ve büyük sektörlerin risk yönetiminden feragat etmek zorunda kaldı (Gürel, 

1998:67). 

1980'lerde endüstrinin gerektirdiği yeni teknolojilerin ve modern 

pazarlama yöntemlerinin kullanımı yaygınlaĢtı. Ġhracat odaklı ekonomi 

politikaları Türk ekonomisinde hakimiyet kazandığından, enerji alt 

sektörlerinde sübvansiyonlar aksine kısıtlanmadı. Diğer sektörler sektöre 

kesintisiz enerji giriĢi sağlamak için elektrik sektörü öncü olarak 

düĢünülmüĢtür. Bununla birlikte, Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) tekelci 

yapısı 1996 yılında 3096 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle değiĢmiĢtir. 

Ardından ana amaç rekabetçi bir elektrik piyasası yapısı oluĢturmak olmuĢtur 

(Durmayaz, 2016:54). 
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Burada, bazı önemli hususların, uluslararası finans otoriteleri ve 

kurumları tarafından 1970'lerin sonlarında Türkiye'de gerçekleĢtirilen güçlü 

finansal tezler bulunduğunu vurgulamak gerekir. Finansal krizlerin 

baĢlangıcından itibaren bu tezler, mali baskının ortadan kaldırılması etrafında 

yer aldı ve ayrıca, "finansal derinleĢmenin", ekonomik kalkınma ve 

kaynakların verimli bir Ģekilde tahsisine katkıda bulunabileceğini 

düĢünüyorlardı.  Ekonomik geliĢme sürecinde, Türkiye o zaman dıĢ mali 

yardıma ihtiyacı olan geliĢmekte olan ekonomilerden biri olduğu için, 

Türkiye'nin politika yapıcıları, Türkiye'nin ekonomik duruĢunu tamamen 

değiĢtirecek bir süreci ele alıyorlardı. Ayrıca beklentiler, Türkiye'nin ekonomi 

politikalarında radikal değiĢiklikler yapmaya ve dünya ekonomisiyle 

entegrasyon sürecine girmiĢ olması gerektiğini ortaya koyuyorlardı (ÇalıĢkan, 

2009:89). 

Türk ekonomi yönetiminde en sorumlu komuta zincirinde kalan 

politikacılar, farklı bir ekonomik politikanın uygulanmasını destekleyebilecek 

bir tutum sergiledi. Bu durumda, maddi yardım, yeni bir ekonomik temel 

üzerine kurulabilir; değiĢiklikleri önemli ekonomik göstergeler aracılığıyla 

teĢvik etmek; dalgalı döviz kurları ve faiz oranları, sübvansiyonların kesilmesi, 

devletin uluslararası rekabete açılması, fiyat kontrollerinin ortadan 

kaldırılması, ithal mallardaki tarifelerin azaltılması, yabancı sermayenin 

yatırımlar için teĢvik edilmesi vb. 1980'deki 24 Ocak Kararları bir Ģekilde gayri 

resmi hale gelecekti. Uluslararası Para Fonu'yla yapılan üç yıllık bir stand-by 

anlaĢması ve Dünya Bankası Ġle yapılan baĢka bir anlaĢma yoluyla bir niyet 

mektubu düzenini gözden geçirdi. Bu mektuplar önceki yazılardan farklıydı; 

Kapsamı yukarıda tanımlanan yeni politikaların geliĢtirilmesi ile ilgiliydi ve 

alternatif ekonomi politikalarına oldukça dar bir katkıda bulundu.22 Mart 

1980'de Türkiye ile Dünya Bankası arasında 275 milyonluk bir Yapısal Uyum 

Kredisi (SAL) anlaĢması imzalandı (Baran, 2000:90). 

Üç yıllık IMF ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 18 Haziran 1980'de 

1.250 milyon SDR (Özel Çekme Hakkı) için bekleme sözleĢmesi 

imzalanmıĢtır. 1987'de Dünya Bankası ile enerji sektörü için bir baĢka anlaĢma 



9 
 

imzalandı. Bu nedenle bu kredilerin arkasındaki mantığın temel nedeni, Türk 

ekonomisinin dinamiklerinin yeniden yapılandırılması ve neo-liberal ekonomik 

yaklaĢım içinde rekabetçi bir piyasa yapısının oluĢturulmasıydı. Öte yandan, 

Türkiye 1984-1994 yılları arasında IMF ile daha fazla bekleme anlaĢması 

yapmadı. Bu on yıl, Türkiye'de piyasa mekanizması içinde olgunlaĢması 

beklenen liberal politikaların nüfuzunu bir Ģekilde tasvir etti (Uğurlu, 2007:12). 

Uluslararası finans kurumlarının etkisi, Türk yönetimlerinin açık bir 

Ģekilde değil de en azından örtük olarak ekonomi yönetiminde radikal 

değiĢiklikler yapmaya itti. Finansal derinleĢmenin ve finansal liberalizasyonun 

ünlü argümanları, enerji sektöründe büyük değiĢiklikler meydana getirdi; 

rekabetçi bir enerji piyasası Türkiye'de alıĢılmadık ekonomik öneme 

dönüĢebilir.  

Açıktır ki ekonominin politikadan ayrılması ve ekonomi problemlerinin 

teknik perspektif ile hayata geçirilmesi gibi neo-liberal ekonomik yaklaĢımın 

temel varsayımları enerji sektöründe zaten yaygındı (Gürel, 2013:54). Bu 

nedenle, enerji sektörü, Türk kamu sektöründe kapsamlı bir dönüĢümün 

tanınmasını amaçlayan yapısal reformlar arasında özel bir yer tutmuĢtur. Nihai 

analizde, neo-liberal ekonomik perspektifin Ģu anda hâkimiyeti "kamu 

yararına" ve ulusal çıkar kavramlarını giderek Ģüpheli hale getirdi. "Ulusal 

ekonomide devlet müdahalelerinin ana amaçları ulusal kalkınma, kamu refahı 

ve piyasa baĢarısızlıklarından kaçınma" olduğu düĢüncesi inancı, neo-liberal 

varsayımla değiĢtirilmiĢ gibi görünüyordu. Bu varsayım, ekonomideki devlet 

müdahalelerinin ekonomik krizlere yol açtığını ve bu gibi krizlerin 

önlenmesinin yanı sıra kamu yararını ve ulusal çıkarın baĢarılması, devlet 

ekonomiden çekildiğinde ve bu baĢarıların piyasa güçleri "olarak adlandırdı. 

Kamunun piyasa güçleri ile ilgili rolü hakkındaki entelektüel dönüĢüm, enerji 

sektöründeki yeni ekonomi politikalarının, sermayenin yeni yatırım fırsatlarını 

daha da geliĢmesi ile destekleyeceğini ileri sürerken ortak halka faiz sağlandı. 

Bu nedenle, bu dönüĢüm, siyasi isteğin, Devlet Ekonomik TeĢekküllerini 

(KĠT'ler) içeren ekonomik dağılımları sermaye sahiplerinin lehine 

değiĢtirmesine yol açtı (Palabıyık, 2006:45). 
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Dikkat çekici bir Ģekilde, bir tarımdan endüstriyel bir topluma hızlı 

geçiĢ, iç ekonomide çeĢitli çarpıtmalara yol açtı. 80'li yılların baĢında ve 

1990'lı yılların baĢında yapılan önemli doğrudan yatırımlara rağmen, 

Türkiye'nin ödemeler dengesi 65 ABD Dolarından fazla bir dıĢ borçla yükümlü 

kaldı (Ġroz, 2006:76). Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra hükümetin 

gecikmiĢ bir kemer sıkma programını ilan etmeye zorlandığı 1994 yılının 

Nisan ayından önce, Türk lirası ABD doları karĢısında yüzde 76 değer 

kaybetti. 5 Nisan 1994'te hükümetin ilan ettiği önlemler paketini (aynı 

zamanda 5 Nisan Kararı olarak da bilinir) Temmuz 1994'te baĢlayarak 740 

milyon ABD doları tutarındaki bir bekleme tesisine talebinin bir parçası olarak 

IMF'ye sunuldu. Tedbirler, Kamu fiyatlarındaki hızlı artıĢ, kamu 

harcamalarındaki düĢüĢ, vergi artırma taahhüdü ve Devlet Ekonomik 

TeĢekküllerinin özelleĢtirilmesini hızlandırma taahhüdünü kapsıyordu. Bu, 

IMF ile devam eden Standby AnlaĢmasını da hafifletti. 8 Temmuz 1994 ile 26 

Eylül 1995 tarihleri arasındadır (Tekin, 2009:89). 

Borç yükünün sebeplerinden biri, KĠT'lerde fazla harcama yapıldığı, bir 

diğeri ise Devlet Ekonomik TeĢekküllerinin aĢırı sübvansiyonlu hale 

getirilmesidir. KĠT'lerde aĢırı istiflenme ve verimsizlik söz konusuydu; çünkü 

devlet tekellerinin çoğunun dıĢa açılması ve KĠT fiyatlarının Özal yönetimi 

tarafından serbest bırakılmasının itici güçleri vardı. Bu süreç boyunca, yabancı 

yatırımcılar teĢvik edildi ve büyük altyapı projeleri yürütüldü ve KĠT'ler, 

1980'ler ve 1990'lar boyunca imalat girdilerinin büyük bölümünü sağlıyorlardı 

(Charles, 2003:14). Ayrıca Özal yönetiminin yapısal uyum politikası, ithal 

ikame geliĢtirme modelinin ve dıĢa dönük bir ihracat promosyon modelinin 

yerini alan bir dönemin baĢlamasını yoğunlaĢtırdı. Dolayısıyla, neo-liberal 

görüĢün özel sektör lehine bir değiĢimi ön gördüğünü söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır: Ekonomik politikanın, rekabetçi pazar yönetim kurallarının 

sunumu ile değiĢtirilmesi gerekiyor. 

Özetle, 1980'ler boyunca neo-liberal perspektifin Türkiye ekonomisine 

yayılması, Türk enerji sektöründe serbest piyasa yöneliminin hızını arttırdı. 

Bilgi teknolojisinde hızlı teknolojik geliĢmelerin getirdiği büyük ekonomik 
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büyüme potansiyelini ortaya çıkaran pazarın açılması ve ticaretle, sermaye 

akıĢlarının hızla geniĢlemesi ile iliĢkili olan neo-liberal küreselleĢme ön plana 

çıkmıĢtır. Bununla birlikte, Bu kavram, belirli bölgeler veya sosyal grupları 

diğerlerine göre lehte tutarak, hem ülkeler arasında hem de eĢitsizliği 

derinleĢtiren eğilimli düzensiz bir süreci yansıtmaktadır. Bu nedenle, Kuzey-

Güney bölgesel blokları vasıtasıyla bağlı olan az sayıdaki çevresel ülke veya 

Türkiye gibi geliĢmekte olan pazarlar bu süreçten etkilenmiĢtir (Pamir, 

2007:89). 

Neo-liberal yaklaĢımların ıĢığında, Türkiye ekonomisinin ve enerji 

sektörünün genel iç dinamikleri içinde derinden hissedilmiĢtir (Özdal, 

2013:89). Bu nedenle, 1980'lerin baĢından beri Türkiye'nin enerji 

politikalarında temel değiĢiklikleri ve değiĢiklikleri aydınlatmak uygun 

olacaktır. 1980'lerden beri Türkiye'nin enerji öyküsünü sektörel bazda 

göstermek için enerji alt sektörleri yani elektrik, petrol, gaz ve kömür sektörleri 

konu olacaktır. Bir sonraki bölümün son bölümü, Türkiye'de yenilenebilir ve 

alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için ayrılmıĢtır.  

1.2. 1980'lerden Sonraki Türkiye'nin Enerji Politikaları 

 

1980'lerin baĢından beri Türkiye enerji sektöründe baĢlıca iki tartıĢmalı 

yaklaĢım var: Serbest piyasa yapısı ile sektörde liberalizasyon ve devletin 

enerji yönetimi ve yatırımlarındaki geniĢ rolünü savunan yaklaĢımdır (Özdal, 

2013:65). 

Türkiye enerji sektöründe liberalizasyonun arkasındaki mantık, 

doğalgaz, petrol ve elektrik sektörleri için serbest ve sınırsız bir piyasa 

yapısının yararlı sonuçlarını elde etme arzusudur. Bu duruĢa bakıldığında, 

savunucular, yalnızca mükemmel rekabetçi bir piyasa yapısının, enerji 

sektöründeki fiyat istikrarını koruyabildiğini ve dolayısıyla sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanabileceğini iddia edilmekte dahası, bu yeni yapı devletin 

beceriksizliğini hafifletebilir ve böylece devlet kıt kaynakları daha etkili bir 

Ģekilde tahsis edebilir. Bu söylem, ekonominin istikrarı artırılarak doğrudan 
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yabancı yatırımlar (DYY) ve özelleĢtirmelerle zenginleĢtirilebilmesi için 

devletin "elinden çekilmesi" gerektiğini savunuyor (Pomper, 2010:43). 

Öte yandan "devletin kapsamlı rolü"nü savunanlar, devletin 

yatırımlarının önceliğini ve güç sektöründe dengeli bir kamusal giriĢimciliği 

teĢvik etmeye çalıĢıyorlar (Koç, 2013:87). Dolayısıyla, savunmacılar tamamen 

özelleĢtirilen enerji sektörünü kabul etmeyi reddettiler. Devletin, özel 

sermayenin nüfuzuna karĢı üstlendikleri rolüyle sağlam durmaktadırlar. Bu 

nedenle, bu kanıtın temel unsuru, devlet denetimi ve aĢırı özelleĢtirmelerin 

neo-liberal ekonomik yaklaĢım vasıtasıyla terk edilmesini speküle ettiği 

yönündedir. Sonunda enerji sektöründeki liberalizasyonun kamu 

memnuniyetini ve refah düzeyini artıracağı iddiasına karĢı çıkıyorlar çünkü bu 

tür bir özelleĢtirme özel Ģirketler için fazla kar marjları getiriyor, devletin ortak 

kural ve görevlerini kaldırıyor. Dolayısıyla, neo-liberal ekonomik dalgaya karĢı 

Ģüpheli bir duruĢ sergiliyor, çünkü bu bireysel ilgiyi büyük ölçüde kredi altına 

alacak ve kamuoyunun ilgisini kademeli olarak azaltacaktır (Demir, 2013:102). 

1980'lerden beri Türkiye'nin enerji politikalarını tartıĢırken, değiĢen 

küresel ekonomik, politik ve sosyal eğilimlerin farkında olmalı ve 

küreselleĢmenin devletlerin uluslararası sistem üzerindeki etkilerini 

anlamalıyız. Dahası, ulusötesi iliĢkiler de karmaĢık hale gelmiĢ ve bu 

ülkelerdeki enerji politikaları üzerinde yankılar uyandırmıĢtır (Çelikpala, 

2015:76). Dolayısıyla, Türkiye'nin enerji politikalarının genel dinamiklerine 

örtülü ve açık etkileri olan bu kavramlara ağırlık verilmesi kolaylaĢacaktır. Bu 

gibi kavramların kısaca aydınlatılması, neo-liberal ekonomik akımın 

ekonomideki devletin yaklaĢımına nasıl hâkim olduğuna iliĢkin ipuçları 

verecektir (Durmayaz, 2009:87). 

1990'lı yılların baĢından itibaren popüler küreselleĢme kavramıyla ilgili 

olarak, Keohane ve Nye, 1970'lerin bu kavramının ve karĢılıklı bağımlılığının 

birbirine bağlı olduğunu savunuyor ancak yakınlık nedeniyle tam olarak paralel 

değiller çünkü küreselleĢme, uzaklığın büyük ölçekte küçüldüğü anlamına 

geliyor. Ayrıca, her iki kavramın değiĢikliklerden kaynaklandığını ileri 

sürüyorlar; küreselleĢme çok kültürlü mesafelerde karĢılıklı bağımlılık ağları 
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içeren dünyanın bir devletidir ve bağlantıların ağlarına, yani çoklu iliĢkilere 

atıfta bulunur. Dolayısıyla, KüreselleĢmenin artması veya azalması anlamına 

gelir. Uluslararası aktörler, bu yeni çağda uluslararası ekonomik sistemin 

küreselleĢmenin artıĢına bağlı olduğunu varsayarak ekonomik küreselleĢme 

merkezinde yer alıyor (Çetinkaya, 2004:13). 

Bunlar, Çokuluslu ġirketler, uluslararası bankalar ve finans kuruluĢları, 

uluslararası iĢçi sendikaları, eğitimde temel organizasyonlar gibi ulus ötesi 

aktörlerdi ve çağdaĢ ekonomik rotayı biraz belirliyorlardı. Devletlerarası 

iliĢkilere ek olarak ulus ötesi iliĢkilerdeki etkilerini kademeli olarak artırdılar. 

Uluslar ötesi bir etkileĢim hükümetler içerebilir ancak aynı zamanda sivil 

toplum aktörleri ulus ötesi iletiĢim, ulaĢım, finans, seyahat gibi önemli rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, uluslarüstü etkileĢimler, hükümet ya da hükümetler 

arası bir organizasyonun ajanı değil, en az bir aktör olduğunda, devlet sınırları 

içindeki maddi ya da maddi olmayan nesnelerin hareketi ile ilgili bir 

tanımlamaya atıfta bulunabilir. Özellikle 1970'lerden beri ulus ötesi iliĢkilerin 

yansımaları olmuĢtur. Hükümet ve sivil toplum iliĢkileri, uluslararası 

örgütlenmeyi içeren ulusal çıkar gruplarını koordinasyon amacıyla birleĢtirerek 

uluslararası çoğulculuğu oldukça ilerletmiĢtir. Devlet merkezli yaklaĢım 

tamamen ortadan kalkmamıĢ olsa da çoğulcu bakıĢ açısı geniĢledi ve toplumlar 

birbirine açık hale geldi (Uğurlu, 2007:42). 

Uluslar ötesi iliĢkiler ve küreselleĢme kavramı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu göreceli geniĢleme, özellikle modern kapitalist dünya 

ekonomisinin rotasında algılanabilir. Böylece, küreselleĢme, üretim, ticaret, 

zenginliğin dağıtımı, yönetim, finans ve enerjiyi içeren ekonomik 

küreselleĢmenin yükseliĢiyle kendini göstermeye baĢlamıĢtır (Baligat, 

2004:134). 

Özellikle 1980'lerden bu yana ÇUġ'lar aracılığıyla doğrudan yabancı 

yatırımlar, ulusal sermayeyi küresel sermayeyle bütünleĢtiren finansal akıĢları 

arttırdı. UlaĢım,  iletiĢim altyapılarını teĢvik eden yüksek ticaret hacmi, önemli 

katalizörler haline geldi, devlet küçüldü (Akalın, 1995:90). Finans, bilgi, ticaret 

ve üretim yapılarındaki yayılmacılığa ek olarak enerji, dünya mal ve hizmet 
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üretiminde en önemli sanayi girdilerinden biri haline geldi ve böylece stratejik 

dıĢ ekonomi politikalarının uygulanmasında etkili bir motor haline geldi. 

Türkiye'deki enerji değerlendirmesine bakıldığında, modern Türk 

Cumhuriyeti'nin 1930'lardan beri ünlü olan slogan; sürdürülebilir kalkınma için 

enerji ihtiyacını karĢılamak gerektiği varsayılabilir. Daha önce de belirtildiği 

gibi, kalkınma stratejisi esas olarak 1930'ların baĢlangıcından itibaren özel ve 

yabancı katılımı tamamen göz ardı etmeden "Ġthalat-Ġkame-i Ġktisadi 

Politikaya" dayanıyordu (Semih, 2014:51). 1980'lere kadar bu düzen 

devamlılığını korumuĢtur.  

 Uluslararası petrol rejimleri içinde yaĢanan anormallikler ve Türkiye 

ekonomisindeki durgunluk, Türk yöneticilerin, 1980'de yürürlüğe giren 24 

Ocak Kararları ile kamu sektöründeki liberalizasyonla "Ġhracata Dayalı 

Ekonomik Politika" kararlarının alınmasını sağladı.  1980'lerin baĢında Türkiye 

ekonomisinin dinamikleri içinde "Serbest Piyasa Mekanizmasının aynı 

zamanda, Türkiye'de yatırım yapmak için yabancı ve özel sermayeyi teĢvik 

etti. Sonuçta, serbest piyasa yönlendirmesinin yansımaları Türk enerji alt 

sektörlerinde yankı bulmuĢtur. Bu nedenle, 1980'lerin baĢından bu yana 

Türkiye'nin enerji politikaları incelenmeye hak kazanmaktadır.  

 

1.2.1. Elektrik Sektörü  

 

Elektrik, Türkiye'de endüstriyel geliĢme için en önemli enerji 

girdilerinden biri olmuĢtur. Bu nedenle, elektrik sektörü, sanayi projeleri 

uğruna azami konsantrasyonu hak etmiĢtir. Bu anlamda hükümet yetkilileri, 

2010 yılında elektrik talebinin yaklaĢık 265.000 GWh (saatte gigawatts) 

olacağını ve toplam kapasitenin 42.000 MW'a (megawatt) yükseltilmesi 

gerektiğini tahmin etmiĢlerdir.  Türkiye, "net ithalatçısı" 1980'lerin sonundan 

bu yana elektrik üretimine ayrılan birincil enerji kaynakları, 1980'ler ve 

1990'lar boyunca elektrik sektöründe kayda değer değiĢimler ve siyasi vesileler 

de olmuĢtur. Kamu kesiminin tamamlayıcı yatırım hacmi durduruldu. Elektrik 



15 
 

üretimi girdileri için seçenekler (elektrik üretiminde doğalgazın yüzde payı 

Türkiye'deki diğer yakıt türleri arasında nispeten yüksektir) kaymıĢtır ve 

nihayet, kamu teĢebbüslerinin özelleĢtirilmesi ve rekabetçi bir elektrik piyasası 

oluĢturulması yönünde çağrıda bulunan yeni düzenlemeler nedeniyle sektörün 

yasal statüsü değiĢtirilmiĢtir. Özünde, Türkiye'de özelleĢtirme, sektörün 

rekabetçi bir pazar yapısı vasıtasıyla serbestleĢtirilmesi için bir ön Ģart olarak 

düĢünülmüĢtür (AykuĢ, 1998:75). 

Uygulamada, enerji politikasındaki siyasi otoritenin söylemlerinden biri 

kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir enerji sağlamaktır. 

Ancak, sözlü açıklamalar enerji hedeflerini gerçekleĢtirmek için yeterli 

değildir. Siyasi irade bu hedefleri gerçekleĢtirmede en önemli belirleyicidir, 

diğer dıĢsal faktörlere karĢı direniĢ ve pazarlık yeteneği de dikkate alınmalıdır. 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi küresel finans kurumları; Ayrıca 

Avrupa Birliği ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi 

bölgesel örgütler dıĢsal faktörler olarak düĢünülebilir. Böylece, Türk 

hükümetleri 1983'ten beri bu önemli etkileĢim yoluyla özelleĢtirme 

eylemlerinin hukuki temelleri boyunca çeĢitli kanunlar çıkardı 

(Tekin,2009:65). Geriye dönük olarak, TBMM, 1984 yılında "ticaret ve 

yatırımda önemli geliĢmeler isteyen" anayasa değiĢikliklerini kabul etti. 3096 

sayılı Kanun, elektrik sektörünü özel yatırımcıları da içeren özel Ģirketlere yol 

açan 3096 sayılı Kanunla yürürlüğe girdi. Böylece, yatırımcılara enerji 

santralleri kurma ve iĢletme hakkı verilecektir. Bu anlamda, büyük enerji 

projelerinin finansmanında yeni yöntemlerin uygulanması, "Yap-ĠĢlet-Devret" 

(YĠD), "ĠĢletme Hakkının Devri" ve "Otomatik üretim modeli". Bu modeller 

büyük elektrik santrallerinin özelleĢtirilmesini sağlayacak ve devletin "büyük 

sübvansiyonlarla yüksek maliyetli enerji arzı" ndan çekileceği düĢünülmüĢ, bu 

da elektrik sektörünün doğal tekelci yönünün azalacağını ve yeni modelin 

TEK'in ayrıĢtırıcı ilkesine dayandırdığı anlamına gelmektedir (Ekinci, 

2002:21). 
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Birincisi, elektrik, artık kamu hizmeti olarak algılanmayan ve "kar" 

arayıĢında ticaret meselesi haline gelecekti. Ġkincisi, daha önce de belirtildiği 

gibi, TEK ayrıĢtırılmıĢ ve birden çok Ģirkete ayrılmıĢtır. Üretim ve iletim 

birimleri, Türkiye Elektrik Üretim ve Ġletim Aġ‟ye (TEAġ), dağıtım tesisleri 

ise 1993 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.'ye (TEDAġ) devredilmiĢtir. 20 

Aralık 1999 tarihli 4493 sayılı Kanunun Özel hukukta tanınacak elektrik arz 

hizmetiyle birlikte, bu yasanın kapsamı, "lisanslama yöntemi" ni yöneten baĢka 

bir kanunun yürürlüğe girmesiyle değiĢtirildi (Kramer, 2014:89). 

2000 yılında Türkiye Ekonomik ĠĢlerinden Sorumlu Devlet 

Bakanlığı'ndan Dünya Bankası BaĢkanına yapılan ekonomik reform kredisi 

için "Kalkınma Politikası" , elektrik sektöründeki rekabetin ve özelleĢtirmenin 

amacı açık bir Ģekilde vurgulandı. 2001'de yürürlüğe giren yeni Elektrik Yasası 

öncesinde Dünya Bankası'na gönderilen mektup, özelleĢtirme amaçlarının 

çeĢitli nedenlerini ortaya koydu. Bunlar "Türkiye Elektrik Üretim ve Ġletim 

A.ġ.'nin finansal yapısının bozulması", "yeni kurulan YĠD operasyonları" ndan 

elektrik alım satımının yüksek fiyatı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.'ye satılan 

elektrik koleksiyonlarının zayıf seviyesi olarak sıralanabilir (TEDAġ). 

Mektubu, hükümetin elektrik ve ilgili piyasa riskleri görevini özel sektöre 

devreden elektrikle rekabetçi bir pazara taĢımaya dayanan kapsamlı bir çerçeve 

ile bu sorunları çözmeye karar verdiğini de belirtti. Nihai analizde Türkiye, 

elektrik sektöründe gelecekteki özelleĢtirme eylemlerini Ģimdiden üstlenmiĢ 

durumda. Gerçekten de elektrik sektörünün tekelci kamu yapısı, liberalizasyon 

ve özelleĢtirme çabalarıyla pek az önemli değiĢikliğe uğramıĢtır (Demir, 

2013:67). 

20 ġubat 2001'de yürürlüğe giren 4628 sayılı kanundur. Yasa, elektrik 

üretim ve dağıtım tesislerinde serbest piyasa yapısına doğru bir yol 

oluĢturmuĢtur. Kanun, devlete ait Türkiye Elektrik Üretim ve Ġletim A.ġ.'nin 

(TEAġ) üretim birimlerinin devlete ait Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim 

A.ġ.'ye (EÜAġ) verildiği temel uygulamaları belirledi. Ayrıca, iletim birimleri 

Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ.'ye (TEĠAġ), toptan satıĢ tesislerinin iĢletilmesine 

ise Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.ġ.'ne (TETAġ) verilmiĢtir. Daha 

sonra, 4628 sayılı Kanun, elektrik üretim tesislerinin EÜAġ ve TEDAġ'ın 
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dağıtım birimleri özelleĢtirilecektir. Son olarak, TEĠAġ ve TETAġ sırasıyla 

iletim ve toptan satıĢ hizmetlerini yerine getireceklerdir (Durmayaz, 2006:78). 

Bu yasal temel, "Görev SatıĢ" ile "ÇalıĢma Hakkı Devri" 

değiĢtirilmesine eĢlik eden üçüncü bir değiĢikliğe yol açmıĢtır. Dördüncü 

olarak, 4628 sayılı Kanun, petrol ve doğalgaz piyasalarını denetleyen, tarifeleri 

belirleyen, ruhsat veren ve pazar katılımı için rekabeti sağlayan bağımsız bir 

kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ev sahipliği 

yapıyordu. EPDK ayrıca "uygun tüketici" kavramını getirdi ve uygun 

tüketicilerin tedarikçilerini seçme özgürlüğünü temin etti. 

1980'li yılların baĢlarından bu yana yapılan yasal değiĢikliklere ek 

olarak, Türkiye'de elektrik üretiminin yollarını vurgulamak da uygun olacaktır 

(ÇalıĢkan, 2009:123).  

Türkiye, 2001 yılında toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 67'sini 

oluĢturan elektrik üretimine 11,63 milyar m
3
 doğalgaz ayırmıĢtır. Bu miktar, 

gazla çalıĢan elektrik santrallerinde elektrik üretimi için doğalgaza büyük bir 

bağımlılığı göstermektedir. Türkiye'nin doğalgazının yüzde 66'sını Rusya 

Federasyonu'ndan ithal ettiği dikkate değerdir ve bu durum Türkiye'nin Rus 

doğalgaza olan bağımlılığını yoğunlaĢtırmaktadır. Buna göre Rusya, 2006 yılı 

sonuna kadar elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz hacminin 15,2 milyar 

metreküp olacağı, tahminlerin sonunda ise 11,6 milyar metreküp olacağı 

tahmininde bulunması nedeniyle Türkiye için ekonomik ve stratejik bir 

pazarlık gücü sağlayabileceği düĢünülüyor (Balgat, 2004:67). 

2014 yılı itibariyle elektrik üretimimizin, %37,7 'si doğal gazdan, 

%28,2 'si kömürden, %25,7‟si hidrolik enerjiden, %4,5'i rüzgârdan, %1,6'sı 

biyogaz ve jeotermal enerjiden, %2,3‟ü diğer kaynaklardan elde edilmiĢtir. 
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Grafik - 1.1 2014 yılında Türkiye‟de Elektrik üretiminde doğalgazın payı ( %) 

 
Kaynak: ETKB, 2014 
 

EPDK Enerji Piyasası 2016 Yılı Piyasa GeliĢim Raporuna göre 2016 

yılında elektrik üretiminde doğalgazın payı % 32,16‟dır. 2010 yılına göre 

Elektrik üretiminde doğalgazın payı azalmıĢ görünse de elektrik tüketimindeki 

artıĢa göre bu oranın düĢtüğü savunulamaz. 

Enerji Bakanlığı, Türkiye Elektrik Ġletim Aġ (TEĠAġ) ve Elektrik ĠĢleri 

Etüt Ġdaresi (EĠE) verilerine göre Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2016 

yılında 278,4 milyar kWh olarak gerçekleĢmiĢtir. Elektrik tüketimi 2017 yılı 

Temmuz ay sonu itibariyle bir önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %4,7 

artarak 167,1 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yılın Temmuz ayı 

sonuna göre %6,7 oranında artarak 167,3 milyar kWh olarak gerçekleĢmiĢtir. 

"Elektrik sektörünün özelleĢtirilmesi" ve "elektrik üretimi için 

doğalgaza yüksek bağımlılık" olan iki önemli vakanın altını çizen Türk elektrik 

sektöründeki güncel eğilimlerin farkında olabilir. ÖzelleĢtirme ve elektrik 

sektörünü rekabete açma davası, özel Ģirketlerle piyasanın beklenen 

hâkimiyetini yansıtıyor. Bu bize sektörün hızlı dönüĢümü hakkında ipucu 

verebilir. 
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Son olarak, elektrik sektöründeki özelleĢtirme ve serbestleĢme, 

toplumsal çıkarların lehine yapılmadıkça, sonuçların beklenenden daha kötü 

olabileceği varsayılabilir. Elektrik sektörünün özelleĢtirilmesi ve 

serbestleĢtirilmesi konusundaki temel ilke, tüm tüketicilere tedarikçilerini 

kalıcı olarak seçme ve böylece tedarikçiler arasındaki rekabetin 

yoğunlaĢtırılması hakkıdır. Bununla birlikte, AB ülkelerinin son deneyimleri, 

rekabetçi bir elektrik piyasasının daha yüksek verime ve düĢük fiyatlara yol 

açmayacağını gösterdi. Bununla birlikte, AB'deki liberalizasyon gayreti, az 

sayıdaki bölgesel devlet hizmetinin hakim olduğu parçalanmıĢ bir endüstriyi, 

güçlü özelleĢtirilmiĢ enerji Ģirketlerinin oligopolü ile yönetilen bir Avrupa 

pazarına dönüĢtürdü.  

Bu durum, AB elektrik piyasasında az sayıdaki güçlü elektrik 

tedarikçisinin yüksek fiyat politikalarını herhangi bir fiyat rekabeti önlemek 

için koruduğu çeĢitli çarpıklıklara yol açtı. Sonuç olarak toptan elektrik 

fiyatlarındaki düĢüĢe rağmen küçük tüketiciler bu durumdan 

yararlanamamıĢtır. Dahası, iletim ve dağıtım sistemleri genelde yüksek 

maliyetlerine ve ölçek ekonomilerinin özelliğine sahiptir; bu da, rekabetçi bir 

pazar yaratma nedenleriyle ikinci bir iletim ve dağıtım Ģebekesinin 

kurulmasının her zaman ekonomik olmadığı anlamına gelir (Ekinci, 2002:54). 

Elektrik davası, "elektrik kesintisi arz talep koĢulları, kesintisiz ve 

güvenli elektrik arzı gerekliliği" gibi "bıçak sırtı" bir durumu tekrarladığı için, 

politika yapıcıların elektrik tedarik politikasını yürütürken ihtiyatlı olmaları 

gerekir. Hükümet, ülkenin kurumsal yapısını ve hukuki statüsünü, 

düzenlenmemiĢ bir elektrik piyasasının tüketici ayrımcılığına ve pazar 

baĢarısızlığına neden olabileceğini dikkate almalıdır. Öte yandan, Türk elektrik 

sektöründe, düzenleyici otoritenin (EPDK) etkin düzenlemeyi yapması ve 

hükümetin daha fazla katılımının tüm tüketicilerin haklarını korumak için 

hayati öneme sahip olduğu düĢünülmektedir. Türk politika yapıcıları, ülkeler 

arasındaki mali ve farklılıkların farkında olmalıdır (AkkuĢ, 2005:67). 

AB ülkelerinde elektrik sektöründe serbestleĢmenin baĢlangıçta yüzde 

30-35'e yükseldiği göz önüne alındığında, Fransa'da yüzde 8 olsa bile,  Türk 
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elektrik sektöründe tam bir liberalizasyon süreci öngörmek akıllıca olmayacak. 

Birkaç AB ülkesinin BirleĢik Krallık ve Ġskandinav ülkeleri gibi tamamen 

iĢleyen bir rekabetçi elektrik piyasası kurma konusundaki baĢarısı, bu 

ülkelerdeki genel ekonomik göstergeler ve bilge kurumsal yazıĢmalar 

Türkiye'de olanlar ile aynı olmadığından yanıltıcı olabilir.  

Türk elektrik sektöründeki liberalizasyon ve özelleĢtirme çalıĢmalarına 

ek olarak, Rusya doğalgazına elektrik üretimi bağımlılığı, Türkiye‟nin enerji 

güvenliğini sağlamak için firmanın enerji planlamasını zorunlu kılmaktadır. 

Kabul edersek, bir ülke alternatif enerji yolları bulma yöntemlerini 

araĢtırmazsa ya da en azından kaynakları çeĢitlendirmezse, ekonomik ve 

stratejik anlamda dar boğazlara maruz kalabilir (Çetinkaya, 2004:154). 

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), TEAġ ve 

TEDAġ gibi bağlı kuruluĢları ve Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) politika 

oluĢturma, planlama, iĢletme ve yatırım süreçlerini yürürlüğe koyana kadar 

sorumludur. Bununla birlikte, EPDK ve Türkiye ÖzelleĢtirme Ġdaresi (PA), 

elektrik piyasası kanununun tanınmasının ardından bu kurumların yanında 

elektrik sektöründe yeni ve yaygın aktörler olarak tanıtılmaya baĢlamıĢtır. 

Gerçekten de Türk elektrik sektöründe az sayıda aktör yerine politika 

uygulamasına çok taraflı katılım sağlanmalı üniversiteler ve diğer bilimsel 

araĢtırma kurumları gibi devlet dıĢı aktörler dahil edilerek daha iyi sonuçlar 

almak mümkünüdür (Koç, 2013:65). 

 

1.2.2. Doğalgaz Sektörü 

 

1980'lerin ortalarından baĢlayarak, kömür ve petrole ek olarak, 

"doğalgaz",  Günlük yaĢamı ve endüstrisi için ana alternatif enerji giriĢi olarak 

algılanmaya baĢlamıĢtır. Türkiye, birçoğu "uzun vadeli satıĢ" koĢullarına sahip 

olan birçok ikili doğalgaz alım sözleĢmesine katılmıĢtır. Bu anlaĢmalar, Türk 

hükümetlerine aĢamalı olarak doğalgaz inĢaatı gibi altyapı projeleri için yeni 

kaynaklar aramaktadır. (örneğin, dıĢ mali destek) Dolayısıyla, doğalgaz 

öyküsünün fırsatlarını ve tehditlerini ortaya koymak ve doğalgaz ticaretinin ne 
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tür bir hukuki dayanak temelinde olduğunu göstermenin çok önemli olduğu 

ortaya çıkıyor (Olson, 2002:56). 

Doğalgaz ticareti, eski Sovyetler Birliği ile ikili anlaĢma yoluyla 

baĢladı. 1986'da Türkiye, Bulgaristan sınırından Sovyet doğalgazını Ankara'ya 

taĢımak için bir boru hattı inĢa etmeye baĢladı; Hat 1980'lerin sonunda 

tamamlandı. 1990 yılında hükümet yetkilileri, Türkiye'nin Sovyetler 

Birliği'nden yaptığı geniĢ satın alımları dengelemeye yardımcı olabilecek bir 

hareketle, Cezayir'den SıvılaĢtırılmıĢ Doğalgaz (LNG) satın almak istediklerini 

açıkladı. Bununla birlikte, Türkiye, 2010 yılı itibariyle Rusya'dan yılda 30 

milyar metreküp (bcm / y) doğalgaz almak üzere sözleĢme yapmıĢtır (Öğulcu, 

2016:78). 

Doğalgaz boru hattı projeleri ile Türkiye, Türkiye'nin enerji ihtiyacını 

karĢılamak için doğalgazın hâkimiyetine tanık oldu. Çevresel, coğrafi, 

ekonomik ve siyasi nedenler Türkiye'nin doğalgaz seçeneği ısrarında rol 

oynamıĢtır. Öncelikle, gaz kömür veya petrole göre daha az kirleticiydi. 

Dahası, kapsamlı ön değerlendirmeler, kamuya ve özel giriĢimcilere, nispeten 

maliyet ve kolay inĢa edildiğinden, gazla çalıĢan santralleri inĢa etmelerini 

sağlamıĢtır. Ġkincisi, Ortadoğu'da büyük gaz yataklarına yakın olan ülkenin 

konumu Doğu ve Orta Asya, Türkiye'yi doğalgaz seçeneği üzerinde 

yoğunlaĢtırdı. Üçüncüsü, Türkiye, enerji ithalat faturasının bir bölümünü, kendi 

topraklarında petrol ve gaz taĢımacılığı için yükleyebilecekleri transit ücretler 

yoluyla telafi edebilir. Bu fırsatlar ve avantajlara ek olarak, doğalgaz arzına 

iliĢkin temel tehditler ve kilit noktalar hala var. Ġlk olarak, Türkiye'nin 

doğalgaz için yeterli depolama alanı bulunmuyor. Bu nedenle, hane halkları ve 

endüstri için yüksek talep büyüme potansiyeli, doğalgazın iletim Ģebekelerinin 

kademeli olarak büyümesi nedeniyle bir sorun haline gelmiĢtir. Ġkinci olarak, 

Rusya arasındaki gaz alım anlaĢmaları, "al veya öde" statüsünü tartıĢmalı 

konulardan oluĢmaktadır; Türk hükümetlerinin verdiği emlak garantisi, ezici 

bir durum getirdi. 
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Doğalgaz sektörünün yasal statüsüne bakıldığında, Doğalgaz Piyasası 

Kanunu (4646 sayılı Kanun), 2009 yılında BOTAġ'a ev tipi gaz iletim hizmeti 

bırakarak istikrarlı bir özelleĢtirme sürecini öngörmüĢtür. Diğer hizmetlerin 

özelleĢtirilmesi (iletim hizmeti hariç), her bir aĢamanın ayrıĢtırılması yoluyla 

gerçekleĢtirilecek ve böylece farklı Ģirketlere atanacaktır. 4646 sayılı Kanun, 

EPDK'ya özel Ģirketlerin faaliyetlerini "lisanslama" yöntemi ile düzenlemesine 

izin vermiĢtir. Bu nedenle, yasa iki önemli düzenlemeyi getiriyor. 

Öncelikle, ithalat, ev içi iletim, toptan satıĢ, depolama ve dağıtım olmak 

üzere gaz sektörünün çok safhaları ayrıĢtırılacak ve bir Ģirket birden fazla 

aĢamada iĢ yapamayacaktır. Ġkincisi, (4628 sayılı Kanunda olduğu gibi) 

"serbest tüketici" uygulaması, yüksek miktarda gaz tüketen fabrika ve enerji 

santralleri, kendilerine çok yakın tedarikçilerden baĢka tedarikçilerden gaz 

satın alabilecektir (Dursun, 2009:67). 

Dünya Bankası'nın 2004 yılında yayınladığı "Gaz Sektörü Stratejisi 

Notu" nda doğalgaz sektörüne açıkça atıf yapılmaktadır. BOTAġ'ın "Alım 

satım iĢlevleri" nin değiĢtirilmesi ve yalnızca iletim tesislerini yerine getirmesi 

gerektiği belirtilmiĢtir. Strateji notuna göre, BOTAġ'ın ithalattaki tekeli terk 

edilmelidir; ithalat içindeki payı 2009'da yüzde 20'ye kadar düĢürmemelidir; 

Odaklanma tedarikteki adil rekabetin sağlanması üzerinde değiĢmelidir. Son 

olarak, BOTAġ'ın bir ticaret Ģirketi olmak yerine bir iletim kuruluĢu olarak 

hareket etmesi gerektiği söyleniyor (Fuller, 1994:67). 

Ayrıca, Türk doğalgaz sektörü bir takım fırsatlar ve olası çıkmazlara 

girmiĢtir. Çevre dostu doğalgaz ve geniĢ iletim Ģebekeleri fırsatlar gibi görünse 

de Rus gazına yüksek bağımlılığın Türkiye'nin enerji güvenliğini, sanayi 

üretiminin sürdürülebilirliğini ve günlük yaĢamının tehlikeye düĢtüğünün 

önemli bir kanıtı olmaktadır. Gaz akıĢını sürdürmek için yüksek fiyatlarla gaz 

sağlamanın uzun vadede yararlı olmayacağını söylemek yeterli olabilir. 

Dolayısıyla, politika yapıcıların doğalgazın gelecekteki hükümleri ile ilgili 

politik baskılar çıkarabileceği düĢünülmelidir. Böylece, dıĢsal faktörlerin 
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doğalgaz aracılığıyla ülke ekonomisine zararları göz ardı edilmemelidir 

(Uğurlu, 2007:87) 

Grafik  - 1.2 2014 yılında Türkiye‟nin ithal ettiği doğalgazın ülkelere göre 

              dağılımı  ( % ) 

 
 Kaynak: Hazar Strateji Enstitüsü 2014 ( enerjienstitusu.org ) 

 

Türkiye‟nin doğalgaz transfer ettiği ülkelere bakıldığında; Rusya % 

54,76 ile ilk sırada yer almakta olup devamında Ġran % 18,13, Azerbaycan 

%12,33, Cezayir % 8,48, Nijerya % 2,87 ve diğer ülkeler % 3,43 paya sahiptir. 

Türkiye‟nin ithal ettiği doğalgazın % 54,76 „sına sahip olan Rusya, Türkiye „yi 

kendisine bağımlı bir ülke haline getirmiĢtir.  

Türkiye 2014 yılında mevcut kaynaklarını kullanarak 502,1 milyon m3 

doğalgaz üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. Doğalgaz üretiminin yapıldığı baĢlıca iller, 

Adıyaman, Düzce, Kırklareli, Edirne, Ġstanbul ve Tekirdağ illeridir (EPDK, 

2014: 1). 2002-2014 yılları arasında doğalgaz üretiminde istikrarlı bir seyir 

izlememiĢtir. En yüksek üretim 2008 yılında yaklaĢık 1,014 milyar m3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 2014 yılında doğalgaz tüketimine baktığımızda 48,717 milyar 

m3 olarak gerçekleĢmiĢtir (ETKB,2014:45). Türkiye‟nin 2005-2014 yılları 

arası doğalgaz üretim ve tüketiminde meydana gelen değiĢmeler grafik 3 ve 

grafik 4‟de gösterilmektedir. 
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Grafik  - 1.3 Türkiye‟de 2005-2014 Yılları Arası Doğalgaz Üretimi 

 
Kaynak: ETKB, 2014:44 

 

Grafik  - 1.4 Türkiye‟de 2005-2014 Yılları Arası Doğalgaz Tüketimi

 

Kaynak: ETKB, 2014,45 

 

Türkiye‟deki yüksek doğalgaz tüketimi ve yıllar içerisinde meydana 

gelen sürekli artıĢ, Türkiye‟nin doğalgaz açığını arttırmakta ve ülkeyi dıĢ 

kaynaklara yöneltmektedir. Türkiye‟nin bu bağlılıktan kurtulabilmesi için 

alternatif pazarlara yönelmesi gerektiği görülmektedir. Türkiye, Irak – Türkiye 

Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-

Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye-Yunanistan-Ġtalya Doğalgaz 

Enterkonektörü (TYĠE) projelerini hayata geçirmiĢtir. Ayrıca Nabucco Doğal 

Gaz Boru Hattı, Irak-Türkiye Doğal Gaz Koridoru, Samsun-Ceyhan Ham 

Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Boru Hattı projelerini geliĢtirdiğini bu 

projeleri de hayata geçirmeye çalıĢmaktadır. Türkiye dünyanın en büyük petrol 

ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Hazar ve Ortadoğu bölgesine yakınlığını 
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kullanarak doğalgaz bağımlılığını gidermeye çalıĢmakta ancak diğer bir önemli 

konu doğalgazın hukuki statüsü, elektrik sektöründe olduğu gibi benzer 

endiĢelere de hizmet etmektedir. Ayrıca, BOTAġ'ın tesislerinin ayrıĢtırılması, 

geç tüketiminin yüzde 80'inin serbest tüketiciler olarak bilinen endüstriyel 

birimler tarafından gerçekleĢtirilmesi nedeniyle güçlü düzenleme 

gerektirmektedir. Geri kalan kısım hane halklarını kapsamaktadır; Dolayısıyla, 

bölgesel oligopollerin olması, kusurlu rekabete neden olabilir ve Rekabet 

Kurulunun katılımını gerektirir. Dahası, doğalgaz piyasası için zaman çizelgesi 

faaliyetleri ve sorumlulukları az sayıda kurumla sınırlıdır. Özetle, doğalgaz 

sektöründeki zayıf noktalar ve kapsamlı bir strateji, sosyal ve ulusal çıkarları 

göz önüne alarak, diğer kurumların politika oluĢturmaya katılımıyla takip 

edilmelidir. 

 

1.2.3. Petrol Sektörü 

 

Petrol, son yüzyılda dünya tarihinin Ģekillenmesinde en önemli farklı 

emtia olmuĢtur. Bu ifade muhtemelen petrolün önemini ve gerekliliğini 

güçlendirir: "Milletlerin savaĢ alanındaki kaderi artık insan gücünün kuvveti, 

hareketi ve hızı tarafından belirlenmesi ile birlikte, Enerji kaynakları tarafından 

desteklenmektedir". Bu ifade, bir ülkenin siyasi ve ekonomik rotasında kliĢe 

olarak görülebilir; çünkü petrol kullanımı sadece savaĢta değil aynı zamanda 

endüstriyel ve günlük hayatta da yaygınlaĢmıĢtır (KiriĢçi, 2006:50). 

Uluslararası politikanın ve ekonominin, 21. yüzyılın daha ciddi savaĢ 

alanları olduğunu ve uluslararası petrol endüstrisinin geliĢip kayda değer bir 

dereceye girdiğini düĢünürsek, son yüzyılda eskiden olduğundan daha fazla 

savaĢ alanı olduğunu savunabiliriz. Buna ek olarak geliĢmiĢ Batılı ulusların 

yüksek derecede güçlü, özel kâr maksimizasyonu yapan Ģirketlere hakim 

olmalarıdır. Buna karĢın 1960 yıllında dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini 

ellerinde bulunduran Ġran, Irak Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela bir araya 

gelerek OPEC‟i kurmuĢlardır. OPEC‟in kuruluĢ amaçlarından birisi petrol 

üretiminin kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi olmakla birlikte 
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uluslararası Ģirketlerine karĢı bu devletleri ekonomik olarak korumaktır. Petrol 

fiyatlarındaki çok fazla değiĢtiği günümüzde, OPEC‟in yaptığı kotaları 

düĢürme ve yükseltme açıklamaları spot ve vadeli piyasalardaki petrol 

fiyatlamaları açısından çok önemlidir. Ayrıca, OPEC‟in petroldeki yüksek 

üretim payının yanı sıra, yüksek rezervlere ve düĢük üretim maliyetlerine sahip 

olması, fiyatları etkilemedeki etkisini giderek arttırmaktadır. 

Bu bakımdan Türkiye, bu enerji kaynağının net bir ithalatçısı olduğu 

için, öncelikle petrolün ekonomi politikasında ve ekonomisinde tam donanımlı 

bir ülke olarak görülebilir ancak gelecekteki projeksiyonlar, petrolün ithalatının 

muhtemelen artacağını göstermektedir. Ġkincisi, Türkiye'nin coğrafi stratejik 

konumuna rağmen, yurtdıĢında ve yurtiçi düzeyde önemli projeler yürütecek 

yetkili ulusal petrol Ģirketlerine (devlete ait TPAO dıĢında) sahip değildir. 

Buna göre, yerli üretime bakılmaksızın ithal edilen petrole bağımlılık, petrol ve 

petrol ürünlerinde yüksek vergilendirme, kamu iĢletmelerinin özelleĢtirme 

portföyüne alınması tartıĢmalı konular olarak görülüyor ve bir Ģekilde 

Türkiye'nin enerji politikasını Ģekillendirmede engeller oluĢturmaktadır. Bu 

bileĢenler, uluslararası ekonomik rekabet ve bölgesel siyasi vesilelerle söz 

sahibi olma konusunda karmaĢık bir duruma düĢürmüĢtür.  

Petrol arama ve üretim açısından Türkiye oldukça dalgalı bir durum 

sergilemektedir. ġu anki yıllık ham petrol üretimi, 2005 yılında ulusal talebin 

yalnızca yüzde 10'unu karĢılarken geri kalan kısmı ithal edilmektedir. Petrol 

tüketiminin yüzde 41,9'u Türk enerji tüketiminin en önemli bileĢeni ve enerji 

ithalatının yüzde 61'inden fazlasını oluĢturuyor (KiriĢçi, 2006:87). 

1980'deki 24 Ocak Kararlarının liberal dalgasıyla kamu sektöründeki 

yeniden yapılanma, özel yatırım hacminde artıĢa neden oldu. Kamu 

varlıklarının ayrılmaz yapısı "finansal derinleĢme" fikrinden dolayı değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Kanun değiĢiklikleriyle 1983 yılında yeni bir yapı öngörülmüĢtür; 

Petrol arama ve üretim hizmetleriyle uğraĢmak üzere Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı'na (TPAO) yetkilendirilmiĢtir, BOTAġ'a petrol boru hattı 

tesislerinde izin verilmiĢtir. TaĢımacılıkta Deniz ĠĢletmeciliği ve Tanker ġirketi 

(DĠTAġ), rafinerilerden Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ. (TÜPRAġ), Petro-
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Kimya Sanayi A.ġ. (PETKĠM), Petrokimya ve Petrol Ofisi A.ġ. . (POAġ) 

dağıtım tesislerini idare etmiĢtir. Tüm bu tesislerin idaresi, ETKB adına Petrol 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü (PĠGM) tarafından yürütülecektir. TÜPRAġ, POAġ ve 

PETKĠM 1980'lerin sonlarında yüzde 2-3 oranlarında özelleĢtirme gündeme 

getirildi. Ayrıca, yerli petrol fiyatlarının dünya petrol fiyatlarıyla senkronize 

edilmesi 1989 yılında yürürlüğe girmiĢ ve 1998 yılında petrole "Otomatik 

fiyatlama mekanizması" baĢlatılmıĢtır. Bir baĢka liberalizasyon hareketi, petrol 

boru hatlarının inĢa edilmesi, rafinerilerin satın alınması ve inĢa edilmesi, 

iĢtirakler kurma hakları Kamu kuruluĢlarıyla ve bu ortaklıkları yönetmek için 

1990'lı yıllarda somutlaĢtı. Bu on yılda özel petrol dağıtım Ģirketleri sektöre 

girmeye baĢlamıĢtır. Son olarak Aralık 2006'da Petrol Piyasası Kanunu (5015 

sayılı Kanun) yürürlüğe girmiĢtir. 

Yasalar, Ģirketlerin faaliyetlerini düzenlemek için EPDK'ya yetki verdi 

ve petrol sektöründeki Ģirketleri lisanslama (ihraç etme veya iptal etme) 

hakkına sahip oldu. Yasa aynı zamanda arama, üretim, iç nakil, nakliye, 

depolama, rafine etme, Petro-kimya süreci ve dağıtım gibi petrol sektörünün 

çok safhalarını da sınırladı. Bu aĢamalar ayrıĢtırılmıĢ olacak ve bir Ģirket, 

Ģirketler arasında dikey entegrasyonu yasakladığı için birden fazla aĢamada iĢ 

yapamayacaktı. ġu ana kadar 5015 sayılı Kanun, sırasıyla Elektrik Piyasası 

Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Kanunu olan 4628 sayılı Kanun ve 4646 sayılı 

Kanun ile petrol sektöründe benzer uygulamaların yapılması öngörülmüĢtür. 

Türk hükümetleri ayrıca, nihai tüketicilerin omuzlarına büyük yük 

bindiren güçlü bir maliye politikası aracı olarak "vergilendirme" de kullandı. 

Gerçekte, petrol ve petrol ürünlerindeki vergi oranı birçok geliĢmiĢ ülkede 

olduğundan oldukça yüksektir. Diğer bir husus, petrol ürünlerinin (akaryakıt 

istasyonlarında yakıt, sanayi ve hane halklarına toptan satıĢ tesisleri vb.) 

fiyatının, Hazine MüsteĢarlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı ile ortak bir irade de belirlenmesidir. Bu kurumların ortak 

iradesi 1 Ocak 2005'e kadar petrol piyasasında belirlemeye baĢlamıĢtır. Döviz 

kuruna göre otomatik fiyatlandırma politikası hâlâ tartıĢılabilir bir konudur. 

Yine de, tüketiciler hala petrol ürünlerindeki fiyat artıĢlarına tanık oluyor ve bu 
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döviz kurunun aĢağı doğru hareket etmesine bakılmaksızın vergilendirmeyi 

uzatıyor. 

Petrol serbestleĢtirme giriĢimleri elektrik ve doğalgaz sektörlerine 

paralel olarak baĢlamıĢtır. Son bir husus, büyük kamu petrol rafine etme ve 

dağıtma giriĢimlerinin ve sırasıyla TÜPRAġ, POAġ ve PETKĠM gibi 

petrokimya giriĢimlerinin özelleĢtirilmesinin hükümetin gündemine yoğun bir 

Ģekilde girdiğini vurgulamaya değer. Bu teĢebbüslerin en karlı kamu 

kuruluĢları olarak görülebileceğini ifade etmek gerekir. Bununla birlikte, siyasi 

irade bu iki iĢletmenin özelleĢtirilmesinin önceliğini finansal kayıplara 

uğramadan önce vurgulamıĢ olup o sırada karlıydı. POAġ'ın yüzde 51 hissesi 

2000 yılında yatırımcılara satıldı ve çoğunlukla 2005 yılında özelleĢtirildi. 

501580 sayılı Kanunda kilit zorunluluklara rağmen, TÜPRAġ'ın ve PETKĠM'in 

özelleĢtirilmesi hâlihazırda ÖzelleĢtirme Ġdaresinin portföyüne kondu. Bu iki 

giriĢimin özelleĢtirme uygulamaları, IMF'ye gönderilen en son Niyet 

Mektubunda yer aldı (Çelikpala, 2015:98). 

Türk ekonomi yetkilileri (TC Merkez Bankası BaĢkanı ve Devlet 

Bakanı) tarafından 26 Nisan 2005 tarihinde IMF ye gönderilen niyet mektubu, 

11 Mayıs 2005'te IMF Ġcra Kurulu tarafından onaylandı. ġimdiye kadar on 

dokuzuncu Bekleme anlaĢması Türkiye ile IMF arasındaki ilk mutabakat 

anlaĢması imzalandı. Mali yardıma acil bir ihtiyaç bulunmamasına rağmen, 26 

Nisan 2005 tarihli niyet mektubundaki özelleĢtirmelerle uğraĢan enerji 

sektörüne açıkça atıf yapılmıĢtır. 

Mektupta, TÜPRAġ'ın geriye kalan yüzde 51'lik kısmının satıĢ planı 

2005 yılında yürürlüğe girdi. KuruluĢun yüzde 15'i Ġstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası (ĠMKB) aracılığıyla yatırım fonlarına satılarak 440 milyon ABD doları 

yükseldi. Bu niyet esas alındı Yüksek ÖzelleĢtirme Kurulunun 6 Nisan 2005 

tarihli kararı üzerine. TÜPRAġ'ın toplam satıĢ geliri 16,1 milyar ABD doları, 

yıllık net geliri ise 491 milyon ABD doları, 2004 yılı sonunda ise 8,2 milyar 

ABD doları değerinde Türkiye ekonomisine sağladığı yararlanılarak 2,9 milyar 

ABD doları (nominal) toplam özelleĢtirme değeri akıllıca ve uygun 

görünmemektedir. Ayrıca TÜPRAġ, kârlılığını kanıtlamıĢ olan Türk petrol 
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sektörünün daima "motoru" olmuĢtur ve kamu sektörünün devam eden bir 

kuruluĢudur (Çelikpala, 2015:102). 

Türk petrolü, özellikle 2001'den beri elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 

olduğu gibi bir geçiĢ sergilemektedir. Bağımsız bir düzenleyici organ olarak 

EPDK'nın kurulması, kendi yetkisi altındaki temel lisans faaliyetlerinin 

uygulanmasına öncülük etmiĢtir. TPAO'nun ayrılmaz yapısının 

ayrıĢtırılmasının ardından, yabancı ve özel giriĢimciler petrol sektörüne 

girmeye baĢladı. ÖzelleĢtirme Ġdaresinin faaliyetleri, petrol sektöründe 

serbestleĢmeyi sürdürdüğünü gösteriyor Bu durum kamuoyunda endiĢelere 

neden olmuĢtur. 

Günümüzde temel devlet iĢletmelerinin uluslararası rekabet gücü, 

dolayısıyla ülkenin yetkinliği, aynı zamanda ulusal çıkar ve güvenlik konuları, 

Türk petrol sektöründeki tartıĢmalı meseleler haline geldi. Dahası, petrol arama 

ve fizibilite çalıĢmaları tesisleri için yapılan yeni yatırımlara ayrılmıĢ 

finansman kaynakları, küresel finans kurumlarının politik baskılarından ve 

ayrıca uluslararası fosil yakıt lobileri yüzünden giderek azalmıĢtır. Son olarak 

diğer enerji alt sektörleri ile ilgili tartıĢmalar halen devam etmekte ve 

çoğunlukla EPDK ve diğer ortak kuruluĢların yeteneği dahilinde, enerji 

piyasasındaki mekanizmanın olası oligopol birleĢmelerine ve gelecekte eksik 

rekabete karĢı üstün olup olmadığı konularına yer vermektedir (KiriĢçi, 

2004:43). 

 

1.2.4. Kömür Sektörü 

 

Kömür her zaman önde gelen fosil kaynaklarından biri olarak ve 

ülkelerin sanayileĢmesi için büyük bir enerji giriĢi olarak düĢünülmüĢtür 

(AkkuĢ, 2005:112). Bununla birlikte, kömürün doğalgazdan daha kirli olarak 

algılanıyor olduğuna iliĢkin karĢılaĢtırmalı analizler nedeniyle, kömür 

kullanımı ekonomik ve çevresel faktörlerden nispeten engellenmiĢtir. Kömürle 

çalıĢan tesislerin yakıt ve iĢletim masrafları özellikle gazdan düĢük olsa da bu 
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tesislerin yüksek baĢlangıç sermayesi maliyetleri, daha uzun inĢaat süreleri ve 

yüksek istihdam Ģartları kömürü daha riskli bir hale getiriyor ve bu nedenle 

giriĢimcileri tereddüt etmeye ya da katılımdan kaçınmaya itiyor Bu tür iĢlerde, 

hızla değiĢen bir enerji piyasası göz önüne alındığında anlaĢılacaktır (Aykut, 

2014:78). 

Kömür yataklarının coğrafi olarak homojen dağılımı "Kara Altın" 

değerli bir enerji kaynağı halini alıyor ve birçok geliĢmiĢ veya az geliĢmiĢ 

ülkede halen elektrik üretimi için kömür kullanmaya devam ediyor. Kömür 

rezervlerinin tükenme döneminin, petrol ve doğalgaz dönemlerine kıyasla çok 

daha uzun olduğu keskin bir değiĢimi önleyen önemli bir parametre var. Bu yol 

boyunca ülkeler, kömür sektörüne linyit kömürü santralleri iĢletmekten ve ek 

yatırımlar yapmaktan vazgeçmediler. Diğer ülkelerden farklı olarak, 

Türkiye'deki kömür sahnesi, enerji politikalarında kaymalara maruz kalan diğer 

ülkelerin kömür sahnesiyle uyuĢmamaktadır. Öte yandan, "yerli kömür 

rezervlerinin kalitesi düĢük" ve ek yatırımların olmaması nedeniyle, "linyit 

kömürü ile çalıĢan birçok santral", ÖzelleĢtirme Ġdaresi'nin portföyüne alındı 

(Baran, 2000:56). 

Kısa bir tarihsel araĢtırmaya bakıldığında kömür santrali 1950'li yıllarda 

nispeten canlıydı, çünkü elektrik üretimi, kömür ve linyit tarafından 

karĢılanıyordu. 1957 yılında Türkiye Kömür ĠĢletmeleri (TKĠ) kuruldu ve 

kömür madenlerinin yönetimi o yıl Etibank'tan (eski kamu iktisadi teĢebbüsü) 

TKĠ'ye devredildi. Linyit üretimi 1960 yılında 4,1 milyon ton iken sert kömür 

üretiminin 3,6 milyon ton olduğu dikkat çekiciydi. Bununla birlikte, 1960'lı 

yılların baĢında petrol fiyatlarındaki göreli düĢüĢ, yerini almıĢ yoğun fuel-oil 

tüketimine neden oldu. Isıtma ve elektrik üretimi için kömür kullanımı 

1970'lerde iki büyük petrol arz Ģokuna tanık oldu ve büyük miktarda petrol ve 

petrol ürünleri, 1970'lerin sonunda kömür ve linyit üretimine güvenmeye 

baĢlayan Türk enerji politikalarını değiĢtirdi. 1967'de, Kömür üretimi 5 milyon 

ton, linyit üretimi ise 1978 yılında 15,1 milyon ton olarak gerçekleĢti. Linyit 

üretiminin neredeyse yüzde 67'si kamu sektörü tarafından yapıldı, geri kalan 

kısmı 1970'lerin sonunda özel Ģirketlere lisans verilmesi yoluyla özel sektör 

tarafından yapıldı (ÇalıĢkan, 2009:89). 
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Kömür sektörünün dağılımı 1980'lerin baĢında tekrar değiĢti. Doğalgaz 

ve ithal kömür sektör içinde payını artırmaya baĢladı. Dolayısıyla, bu ikisinin 

elektrik üretimi için yaptığı adanmıĢlık giderek artmıĢtır. Dahası, 1985 yılı 

ortalarında Türkiye Kömür ĠĢletmeleri'nin (TTK-1983'de kurulmuĢ) ve 

Etibank'ın ETKB'den ayrıldığı bir kurumsal geçiĢ gerçekleĢmiĢtir. Ġthal enerji 

girdilerinin sonuçları nedeniyle, kurumsal görünüm devam etmiĢ ve Kömür 

üretimi için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) faaliyetleri 

1990'lı yılların sonuna kadar giderek azaldı. Burada vurgulanması gereken en 

önemli nokta, yerli kömür üretiminin genel tüketime uyumu sağlamak için 

ikame oranının 1980'lerden beri ciddi ölçüde azalmasıdır. Bu oran 1980'de 

yüzde 54 iken 2005 sonunda yüzde 33'e düĢmüĢtür. Gelecek projeksiyonlar, bu 

oranın 2020 yılına kadar yüzde 26 olacağını göstermektedir (Çağatay, 

2010:89). 2000 yılı ile 2014 yılları arasında kömür ithalatına baktığımızda artıĢ 

kaydedilmiĢtir. 

Grafik  - 1.5 2014 yılı Kömür ithalatı  

Kaynak: TKĠ, 2015 

 

Türkiye TaĢ Kömürü verilerine göre 2000 yılında yerli üretim 2,3 

milyon ton iken 2014 yılında 1,8 milyon tona gerilemiĢtir. Ġthalat verilerine 

baktığımızda ise 13 milyon tondan 30,2 milyon tona çıkarak büyük bir artıĢ 

olmuĢtur. 2014 yılı toplam tüketime baktığımızda 32 milyon tondur. Bu durum 

kömürde dıĢa bağımlılık oranı yaklaĢık  %94‟tür (TKĠ, 2015). Dikkat çekici bir 
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Ģekilde, kömür sektörü, Rusya, Ukrayna, Çin, Güney Afrika, Avustralya ve 

Hindistan'dan kömür ithal ederek yerli kömür üretiminin yoğunlaĢtığını 

gösterdi. Ġthal kömür miktarı 16 milyon tona ulaĢtı ve maliyeti 2004 yılında 1,2 

milyar dolardı.  Ayrıca, doğalgazla çalıĢan santrallerde elektrik üretimi, 2004 

yılında yüzde 40,6'ya yükseldi; burada yerli kömür oranı 16,6 idi. Aynı yılda 

ithal kömür oranı yüzde 6,1 olmuĢtur. Buna göre, linyit yakıtlı santrallerin çoğu 

kurulu kapasitelerinin altında çalıĢmaktadır (Demir, 2013:67). 2005 yılı 

sonunda, hükümet yetkilileri, Türk enerji sektörüne yapılacak ek yatırım 

gereksiniminin yıllık bazda yaklaĢık 3,5 milyar ABD doları olduğunu açıkladı. 

Ayrıca, yatırımların özel sektöre uygulanmasını bırakma düĢüncesi hakin 

olmuĢtur. Linyitten ateĢlenen elektrik santrallerinin ve hidroelektrik santrallerin 

özelleĢtirilmesi de hükümet gündeminin temel meseleleri haline geldi. 

Yüksek kömür rezervlerini (1,3 milyar ton ve kömürlü linyit için 9,3 

milyar tonluk kömür) dikkate alarak, Türkiye ulusal enerji kaynakları kabul 

edilmezse mevcut kırılgan konumunu değiĢtirmek için uygun çözümler 

getirebilir (Koç, 2013:104). Pek çok geliĢmiĢ ülke, Petrol ve doğalgaz ömrü 

sırasıyla 40 yıl ve 60 yıl iken, kömür tüketim ömürleri 240 yıldır sırasıyla 

bilinmektedir. Dahası, dünyanın fosil yakıtları arasında yüzde 63,7 kömür, 

yüzde 18,2'lik ham petrol, yüzde 18,1'lik doğalgaz bulunmaktadır. Bu 

yakıtların genel dağılımı incelendiğinde petrol ve gaz rezervler belirli coğrafi 

bölgelerde, kömür yatakları düzenli olarak farklı bölgelere yayılıyor ve 

dünyadaki 50 ülkede kömür üretimi gerçekleĢtiriliyor. 

Özetlemek gerekirse Türkiye, son 20 yılda ithal kömür hacmi önemli 

ölçüde arttığı için kömür sektöründe oldukça riskli bir durum önermiĢtir. 

Günümüzde, enerji politikaları, birincil kaynakların (petrol ve doğalgazın) 

kıtlığı nedeniyle 20-30 yıllık bir plana dayanmaya baĢlamıĢ durumdadır. 

Birçok ülke, enerji politikaları konusunda daha hassas ve ihtiyatlı davranıyor. 

Dolayısıyla Türkiye, "kömür opsiyonuna" daha fazla önem vererek ve enerji 

santrallerini özelleĢtirme portföyüne dahil etmek yerine enerji portföyünde bu 

seçeneğin kullanım oranını artırarak enerji politikasını canlandırmalıdır (Tekin, 

2009:89). 
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1.2.5. Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynakları 

 

Coğrafi olarak Türkiye, ihtiyati ülkelerden biri olarak görülebilir ve 

potansiyel yenilenebilir kaynaklar, fosil yakıtların baskınlığına kıyasla 

neredeyse zayıf düĢebilir. Fosil yakıt iĢini içeren uluslararası lobiler ve 

alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını vurgulamak için siyasi irade 

eksikliği, Türkiye'nin bir Ģekilde alternatif enerji politikaları akıllıca yerine 

getirmesini engelledi (Demirbağ, 2013:76). 

Bununla birlikte, Batı ülkeleri, ithal fosil yakıtların büyük ekonomik 

yükü, enerji yoğunluğu ve verimliliği, endüstriyel geliĢme ve enerji arz 

güvenliği gibi belirgin parametrelere iliĢkin alternatif ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına zaten vurgu yapmıĢ durumda Bu bağlamda, hidroelektrik 

santralleri (HES'ler) eskisinden çok daha fazla dikkat çekti. Türkiye'de 

hidroelektrik santrallerin ve diğer yenilenebilir enerjilerin yeniden 

canlandırılması için ayrılmıĢ olması düĢünülen ek kamu yatırımları azalmıĢtır. 

Hidroelektrik santrallerin ve diğer yenilenebilir enerjilerin yanında, nükleer 

enerji davası 2005 yılına kadar hükümetin gündemine ciddi bir Ģekilde yeniden 

girdi (Karanfil, 2009:104). 

1930'lu yıllarda iddialı bir Ģekilde devam eden baraj inĢaatı programının 

baĢlangıcından bu yana, Türkiye 202 büyük ve 317 küçük baraj inĢa etti. Bu 

barajların 114'ü de HES'ler olarak faaliyet gösteriyor ve değiĢik boyutlarda 

200'ün üzerinde yeni HES, inĢaat aĢamasında ya da planlama aĢamasındadır. 

1980'lerin ortalarına kadar baraj inĢaatı planları büyük oranda siyasi alanın 

dıĢında kaldı ve esas olarak teknik kararlar olarak ele alındı. Doğal gazın 

Türkiye'nin enerji portföyüne girmesinden sonra gazla çalıĢan elektrik 

santralleri daha popüler hale geldi. Günümüzde, hidroelektrik seçeneğinin 

yanında, yenilenebilir enerji santralleri kurmak için kullanılan baĢlangıç 

sermaye maliyetleri, fosil yakıtların (doğalgaz, petrol ve kömür) 

maliyetlerinden nispeten daha yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma eğilimi Özellikle son yirmi 

yıldır kamu sektörü tarafından kısıtlanmıĢtır. Yine de, uzun vadedeki değiĢken 
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maliyetlerin (su ve rüzgar gibi bol miktardaki yakıt girdileri) azalması 

nedeniyle, bilinçdıĢı değerlendirmeler de ilgisizliği savunmak için yetersiz 

görünmektedir (Koç, 2013:78). 

Yine de bu kaynakların elde edilmesinin yararları göze çarpmaktadır. 

Yenilenebilir enerji, yerli enerji kaynaklarına daha fazla önem vererek, ithal 

edilen yakıtlara olan bağımlılığı azaltabilir ve Türkiye'nin enerji güvenliğini 

artırabilir; Yenilenebilir teknolojilerin çevresel etkileri nükleer ve fosil yakıtlı 

enerji santrallerinden çok daha azdır; Zehirli atık sera gazlarının emisyonu 

yoktur; Bazı yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen elektrik maliyeti birçok 

konvansiyonel teknolojiyle rekabet halindedir; Yenilenebilir teknolojilerin 

yakıt maliyeti yoktur ve neredeyse tükenmezdir. Türkiye'nin hidroelektrik 

potansiyelinin üçte birinin hizmete sokulamayacağının bilincinde olduğumuz, 

hidroelektrik üretim tesislerinin özelleĢtirilmesi çabaları kamu sektörünün 

uygulamaktan kaçındığını ortaya koymuĢtur. Bu tesislerde özellikle son on 

yılda yenilemeler yapılmıĢtır. Dahası, özel sektör küçük hidroelektrik projelere 

girmek konusunda tereddüt etmektedir (Ekinci, 2012:67). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, nükleer enerji gücü ve 

nükleer santrallerin (NPP) kurulması da ülkelerin enerji politikaları içerisinde 

kaldı. Elektrik üretiminin yüzde 16'sını karĢılayan ve Ekim 2005'da dünyada 

368.611 MW Kurulu güce sahip olan 442 nükleer reaktör var. Elektrik üretimi 

için önemli bir enerji giriĢi olarak nükleer enerji varlığına ek olarak devletler 

de Nükleer teknolojiyi Ġkinci Dünya SavaĢı'nın baĢlamasından bu yana önemli 

bir siyasi araç olarak görüyor (Calanker, 2013:106). 

Nükleer enerji arzındaki mevcut eğilim, bazı ülkelerde kamu 

muhalefetinin ve diğer enerji teknolojilerine kıyasla yüksek sermaye 

maliyetleri gibi ekonomik değerlendirmeler nedeniyle belirsiz görünüyor. 

Nükleer enerji için umutlar, güvenlik, yüksek seviyeli atıkların jeolojik olarak 

imha edilmesinin gösterilmesi, nükleer enerji santrallerinin rekabet gücü ve 

halkın kabulü gibi belirli faktörlere bağlıdır. Dikkatler, NPP'lerin yapımı ve 

yönetimine çevrilmiĢtir. Nükleer santrallerde hata geri bildirimleri ile 

tasarımların güncellenmesi, ayrıntılı emniyet sistemleri ve eĢi benzeri 
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görülmemiĢ nükleer kazalar durumunda konteyner binaları arzı gibi çeĢitli 

konularda bilgi vermeyi amaçlamıĢtır. 

Nükleer enerji kullanımının bırakılmasına dair tartıĢmalara rağmen, 

potansiyel küresel ısınmayı önlemek için sera gazlarının azaltılması hakkında 

devam eden bir tartıĢmalara baktığımızda, sera gazları çıkarmayan bir teknoloji 

olarak nükleer enerjinin bazı avantajlarını ortaya çıkarmıĢtır. Dahası, hızlı 

nötronlar tarafından iĢletilen nükleer reaktörler ile ilgili olarak, dünya toryum 

rezervlerinin, 1.800 yıl boyunca küresel enerji ihtiyaçlarını karĢılayabileceği 

iddia edildi. Ayrıca, bir kilogramlık iĢlenmiĢ enerjiyle güçlendirilmiĢ enerjinin, 

Uranyum, 130 milyon litre petrolün sağladığı enerjiyi karĢılayabilir. Bununla 

birlikte, nükleer tekniklerde yapılan son geliĢmelere iliĢkin bildiriler, nükleer 

seçeneğin büyük bir kaynak olarak kullanılmasına bakılmaksızın halen devam 

etmekte olan tartıĢmaları telafi etmemektedir (Çetinkaya, 2004:67). 

Öte yandan, Türkiye'nin nükleer öyküsüne bakıldığında, 1960'lı yılların 

sonunda bir nükleer reaktör kurulması için ilk fikirler ortaya çıkmıĢtır. 1974 

yılında inĢaat sahası için Mersin - Akkuyu bölgesi öngörülmüĢtü ve 1977'de 

teslim alınması ertelendi. 1980'li yıllar da nükleer reaktörlerin 

gerçekleĢtirilmesi fikrine tanık olduk ve yabancı yatırımcıları yapmaya 

çağrıldı. Bununla birlikte, tesisin amortisman süresi, yabancı yatırımcılar 

tarafından yatırım yapmak için 35 yıl olarak tahmin edildi. 1998 yılında 

Akkuyu tekrar göz önüne alındı; Akkuyu Nükleer Reaktörüne teklifte üç 

konsorsiyum katıldı, ancak 2000 yılında BaĢbakan Bülent Ecevit tarafından 

onaylanmadı; çünkü o sırada nükleer enerji ekonomik açıdan uygun bulunmadı 

ve 2000 yılına kadar kesin bir sonuç alınamadı (Tekin, 2009:89). 

2006 yılının baĢında, Türk hükümet yetkilileri, nükleer enerji 

seçeneğini, özellikle enerji güvenliğiyle ve yakın gelecekte bir enerji 

darboğazının ortaya çıkmasıyla ilgili olarak ciddi olarak düĢündüklerini 

açıkladılar. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 2007 

yılında baĢlayacak ilk ve üçüncü nükleer reaktörlerin kurulacağını ve bu 

reaktörlerin sonuna kadar 5.000 MW'a eĢdeğer elektrik üreteceğini açıkladı. 

Yapılan planlamalara göre, ilk nükleer reaktör 2012 yılına kadar elektrik 
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üretmeye baĢlayacak ve yatırımların maliyeti, yabancı özel giriĢimcilerin 

üstlenmesi beklenen 7-8 milyar ABD doları olacak. Bu doğrultuda, teknoloji 

transferi ABD, Japonya, Rusya, Güney Kore, Fransa ve Kanada'dan 

sağlanacaktır (Durmayaz, 2009:89). 

Son nükleer projelere rağmen, Türkiye'deki nükleer teknoloji 

kullanımıyla mücadele etmekte olan enerji gündeminde, baĢlangıç sermaye 

maliyetleri ve personel gereksinimleri ekonomik olmadığı sürece nükleer 

enerjinin faydası önemli değildir. YaklaĢık 10.000 yetkili insan istihdam 

edilmeli ve bunların okullaĢması 6-7 yıl alacaktır. Ġkincisi, enerji uzmanları 

Türkiye'nin acil nükleer karar almaması, daha ziyade sermaye maliyeti olan 

yeni nükleer teknolojileri beklememesi gerektiğini savunuyor, Daha az iĢ gücü 

çağırıyor. Üçüncüsü, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri, kamuoyunun memnun 

kalacağını yenilenebilir ve diğer alternatif enerji kaynaklarının 

uygulanabilirliğinin, nükleer enerji açısından karar öncesi doğrulanabilirliğini 

öngörmektedir. Çünkü nükleer teknolojinin uygulanması, Türkiye'nin bu kadar 

karmaĢık bir nükleer deneyime sahip olmaması nedeniyle bir baĢka bağımlılık 

kaynağı oluĢturabilir. Çevresel kaygılar, nükleer enerjinin kullanımında bir 

baĢka tartıĢılabilir hususu da beraberinde getiriyor. Dördüncüsü, enerji 

uygulamaları ile ilgili hükümetlerin hesap verebilirliği ve idari Ģeffaflık, 

gelecekteki nükleer enerji yönetimi ve güvenliğinin muhtemel kilit noktaları 

olarak düĢünülebilir (Uslu, 2003:67). BeĢincisi, ancak nihai olarak, nükleer 

araĢtırma ve uygulama içeren kurumsal organların özerkliği, beraberinde bir 

tartıĢmanın da baĢlangıcı haline geldi. Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

'nın özerk ve bağımsız yapısı 22 Kasım 2002'de BaĢbakanlık Tasarısı ile 

değiĢtirildi ve TAEK, BaĢbakanlığa karĢı sorumlu olduğu Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı'na (ETKB)  bağlanma kararı alınmıĢtır. 

Yakın tarihli koĢullar, ETKB'nin yan dallarıyla birlikte, gelecekteki 

enerji planlamasında eylemler üstlenen en üst kurumsal otorite olduğu ortaya 

çıktı. Dolayısıyla, bu tür bir tek taraflı değerlendirme sadece nükleer enerji için 

değil aynı zamanda diğerleri için de geçerlidir. Enerji değerlendirmeleri, 

Türkiye'de muazzam bir bürokratik politikanın varlığına ve her Türk 

hükümetinin kendi kümesini kendisine yükleme alıĢkanlığına sahip olması 
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nedeniyle, enerji planlamasının çok kurumlu uygulamasını (bakanlık dıĢı ve 

sivil toplum katılımı da dahil olmak üzere) dengeleyebilir prensipler 

içermelidir. 

Son söz olarak enerji güvenliği ve arz güvenliği ile ilgili acil durumlar 

göz önüne alındığında, az enerji kaynağına güvenmenin akıllıca görünmediği 

ifade edilebilir. Bu nedenle, potansiyel bir enerji kaynağını değerlendirirken 

bazı önemli parametreler dikkate alınmalıdır. Bunlar, enerji üzerine getirilen 

enerji (EROEI) oranı yenilenebilirlik, çevresel maliyet, taĢınabilirlik ve rahatlık 

olarak sıralanabilir (Çetinkaya, 2004:51). Dolayısıyla, endüstriyel ülkeler, 

ekonomik, politik ve çevresel kısıtlamaların farkında olarak enerji ihtiyaçlarını 

karĢılarken, yukarıdaki parametrelere dayalı olarak enerji girdilerini 

çeĢitlendiriyorlar. 

Öte yandan, nükleer enerji, dünya elektrik talebinin altıda birini 

karĢılayan enerji arzı portföyünde güçlü bir alternatif olarak kabul edilebilir; 

Ancak, bu tartıĢmalı bir seçenek olmuĢtur. Bu anlamda ekonomik, çevresel ve 

sosyal fizibilite çalıĢmaları ve diğer kurumların ve sivil toplum kuruluĢlarının 

yoğun katılımı da nükleer enerjinin canlılığı açısından önem taĢıyor. Bu durum 

aynı zamanda enerji portföyünün adil bir Ģekilde optimize edilmesini Ģart 

koĢar, çünkü enerji girdilerinin dikkatli bir Ģekilde dağılımı bir ülkenin 

ekonomik zenginlik ve sınırlamalarını kesinlikle içerir (Ekinci, 2002:105). 

Nükleer teknolojinin ardıllığı olarak Türkiye, NPP'lerin 

gerçekleĢtirilmesi hakkında daha fazla tartıĢmaya tanık olacak gibi görünse de, 

politika yapıcılar nükleer kapasiteyi, nükleer enerjinin değiĢkenliği yanında 

siyasi ve stratejik bir araç olarak görüyorlar. Türkiye'deki politika yapıcılara 

muhtemelen, NPO'ların yüksek maliyetleri ve nükleer atık sorunu vb. gibi 

belirli nedenlerle fosil kaynaklarının ithaline iliĢkin bazı lobi faaliyetleri karĢı 

karĢıya kalacaklardır. Türkiye'de nükleer enerjiye yönelik son eğilim bunun 

yerine siyasi bir karar gibi görünmektedir (Hill, 2004:106). 

Son olarak, yenilenebilir ve diğer alternatif enerji kaynakları, 

Türkiye'de fosil yakıtların egemenliği nedeniyle tam olarak hazırlanmamıĢtır. 

Yönetsel tereddüt, kapsamlı bir enerji planlaması eksikliği ve ek yatırımlar 
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yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının eriĢilemeyen diğer unsurları olarak 

da görülebilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının yararlı faktörleri, 

Türkiye'yi çok kurumlu bir katılımı temel alan ulusal enerji politikalarına 

uymaya zorlayamaz. Verimli kazançlarla kapsamlı bir kombinasyonla 

yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyacının önemli 

bir bölümünü karĢılamaktadır (Gürel, 2004:108). 

Enerji üretim teknolojilerinin (nükleer, termik, yenilenebilir vb.) ve 

birincil kaynaklardan (uranyum, petrol, linyit, rüzgar, vb.) oluĢan karıĢım 

kararı dikkatle düĢünülmelidir. Bu nedenle, daha sürdürülebilir sonuçlara yol 

açacaktır. Dolayısıyla, ulusal kaynakların elde edilebilirliği temelinde bilge 

enerji planlaması ve mantıklı bir ithalat portföyünün tanınması ile enerji 

güvenliği için ciddi bir inceleme, Türkiye'de her bir enerji alt sektörü için 

yaĢamsal önemdedir. Buna ek olarak, tutarlı bir enerji yönetimi sadece birkaç 

devlet organı tarafından değil, aynı zamanda üniversiteler ve bilimsel 

araĢtırmalara katılan kurumlar gibi devlet dıĢı diğer aktörlerin de aktif 

yardımıyla uygulanmalıdır.  

Özetlemek gerekirse, 21. yüzyılın enerji planlaması, sonraki üç on yılın 

zaman ölçeğini gerektirir ve akıllıca enerji planlaması birçok geliĢmiĢ ülkenin 

gündemine fosil yakıtların yakın gelecekte tükenmeye maruz kalmaktadır. Bu 

sayıyla iliĢkili olarak, kapsamlı bir ulusal enerji stratejisi kurma özerkliği hem 

iç hem de dıĢ politika alanlarında son derece önemlidir. Sonunda, bu durum 

Türkiye'yi, özellikle de Avrasya enerji ekseninde diğer devletlerin ve ulus ötesi 

aktörlerin katıldığı çok yönlü bir enerji meselesine itiyor. 

Bu nedenle, bir sonraki bölümde, Türkiye'nin bölgesel enerji 

meselelerinde özerkliğe ve kabiliyete sahip olup olmadığını inceleyeceğiz. Ana 

tema, Türkiye'nin uluslararası enerji konularında bir "Devlet Politikası" olup 

olmadığı üzerine yapılacaktır (Arı, 2013:17). Açıktır ki bir devlet politikası 

enerjisine sahip olmak sadece düzenli bir iç enerji uygulaması gerektirmemekle 

kalmaz, aynı zamanda tutarlı, kademeli ve aĢamalı olması beklenen iç ve dıĢ 

politika parametrelerinin akıllıca bir birleĢimini gerektirir. Dolayısıyla 

Türkiye'nin enerji konularındaki dıĢ iliĢkileri ile yerli enerji kullanımını 
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karĢılaĢtırmak için Türkiye'nin Avrasya bölgesindeki durumu hakkında bir 

değerlendirme yapılması yararlı görünmektedir. 

Uluslararası enerji piyasası, 21. yüzyılın baĢında az miktarda talep 

fazlası oluĢması nedeniyle fiyatlar artmaya baĢlamıĢtır. Bu durum da, enerji 

güvenliğini birkaç uluslararası siyasi iliĢkinin merkezine itmiĢ ve enerji 

bakımından zengin bölge ve enerji geçiĢ devletlerinde uluslararası menfaatleri 

artırmıĢ oldu. Ortadoğu, Rusya ve Hazar ülkeleri ile sınırdaĢ olan Türkiye, 

dünyanın kanıtlanmıĢ petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde yetmiĢinden 

fazlasına sahip bölgelerle komĢudur. Her iki faktör de Türkiye'yi dünya enerji 

kaynakları için önemli bir transit devlet haline getirilecektir. 

Türkiye CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, '' 

Türkiye'nin enerji stratejisinin ana faktörlerinden biri, zengin enerji kaynakları 

ve enerji tüketen ülkelerle bir koridor oluĢturarak coğrafyası ve jeostratejik 

konumunu kullanmaktır.''  Kısmen önemli bir enerji geçiĢ ülkesi olma 

iddiasında olan Ankara, komĢu doğalgaz üreticileri ile son on yılda birçok 

sayıda ithalat anlaĢması imzalamıĢ, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 

projesini baĢlatmıĢ, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattını baĢlatmıĢ ve en 

önemli enerji taĢıma ve üretim projelerini de araĢtırıyor. Ayrıca, Nisan 2006'da 

konuyla ilgili kırk yıl boyunca yapılan müzakerelerin ardından Türkiye, bir dizi 

nükleer enerji santrali inĢa etme kararını açıkladı (Aranstsen, 2012:156).  

Enerji alanında bu kadar kapsamlı faaliyet göstermesine rağmen, 

Ankara'nın enerji politikasının stratejik bir plan olmaksızın ve Türkiye'nin 

enerji politikaları ile dıĢ politika ve güvenlik politikalarına pek az bir 

entegrasyonla girdiği düĢünülüyor.  
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BÖLÜM II 

TÜRKĠYE'NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

2.1. TÜRKĠYE'NĠN ENERJĠ PROFĠLĠ 

 

Türkiye'nin enerji profili dünya devletlerinin yarısına yakın olduğu gibi 

tükettiği enerjinin yaklaĢık yüzde 90'ını ithal eden az yerli enerji kaynağına 

sahiptir. Türkiye az miktarda petrol ve kalitesiz kömür, marjinal miktarda 

doğalgaz üretmekte ve nükleer enerji üretiminden yoksun kalmaktadır. Nisan 

2006'da Ankara, Sinop'ta inĢa edilecek ilk nükleer enerji santralini kurma 

kararını açıkladı ve 2012'de faaliyete geçmesi planlanan reaktörü inĢa etmek 

için uygun bir fon araĢtırması baĢlattı (Arı, 2013:67). 

Türkiye, sağlam hidroelektrik miktarı ve hidroelektrik üretimi arttırma 

potansiyeline sahiptir. Buna ek olarak Türkiye çok az miktarda yenilenebilir 

enerji kaynağı üretmekte ve uygun politikaları teĢvik ederse rüzgâr, jeotermal 

ve güneĢ enerjisi üretimini artırma konumunda bulunmaktadır. Türkiye'nin 

toplam birincil enerji arzı (TPES) : petrol % 38; Doğalgaz % 23; Kömür % 

27‟lik oranlara sahiptir (Çağatay, 2005:109). Geri kalan kısım hidroelektrik 

enerji, jeotermal enerji ve ek yenilenebilir enerji kaynaklarından oluĢmaktadır. 

Türkiye'nin enerji tüketimi (TFC) son on yılda hızla büyümüĢtür. 

Türkiye ekonomisi, çoğu OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü) 

tarafından belirgin derecede yüksek olan, enerji açısından yoğun bir orana 

sahiptir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2005 yıllı Türkiye incelemesinde 

belirtildiği gibi, "Türkiye'nin enerji politikası, artan talebi karĢılamak için ilave 

tedarik sağlamayı vurgulayarak, arz yönlü, enerji verimliliği daha düĢük bir 

önceliğe sahiptir."  Enerji tüketimine sektörel bazda bakıldığında enerji tüketen 

sektör % 45 ile demir çelik, bunu konut sektörü % 38 ve nakliye sektörü % 19 

ile izlemektedir. Endüstriyel sektörlerin önde gelen enerji tüketicileri, demir 

çelik sektörü ( 3.3 MTOE, 2003 ), kimyasallar ve petrokimyasallar ( 2.2 MTOE 

), tekstil ve deri endüstrileri (1.5 MTOE)‟dir. TaĢımacılık sektörünün enerji 

kullanımı, son on yılda da 1990 ile 2003 yılları arasında % 29 oranında artarak 

önemli oranda büyümüĢtür.  
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Türkiye önemli bir petrol rafine etme kapasitesine sahiptir ve rafine 

edilmiĢ petrol ürünleri ihracatçısıdır. Türkiye'nin enerji tüketimi büyümeye 

devam ederse rafine kapasitesinin talebi karĢılamak için geniĢlemesi 

gerekecektir. Türkiye rafine edilmiĢ petrol ürünlerinin üçte birini OECD 

ülkelerine, üçüncüsü Ortadoğu ülkelerine satıyor. Türkiye önemli doğalgaz 

depolama tesislerine sahip değildir ve mevcut kapasitesi NATO standartlarının 

üç aylık arzın altındadır (Ekinci, 2012:89). 

Son yirmi yılda Türkiye, kömürle çalıĢan fabrikalardaki elektrik 

üretiminden doğalgaz kullananlara geçiĢte ciddi ilerleme kaydetti. Türkiye'nin 

geliĢmiĢ doğalgaz iletim ve dağıtım altyapısı sayesinde çeĢitli sektörlerde 

petrol ve kömürün doğalgaza geçiĢi kolaylaĢtırmıĢtır. Yurtiçi enerji üretimi, 

dağıtımı ve enerji geçiĢ altyapısı halen ağırlıklı olarak devlete ait Ģirketlerin 

elindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin enerji sektöründeki 

tekelini sona erdirmek için 2001 yılının baĢında bir enerji liberalizasyonu 

yasasını kabul etmiĢ olsa da 2001 yılında devlet tekel konumunu devam 

ettirmiĢtir. Aralık 2003'te, TBMM, Petrol Piyasası Kanunu ile petrol 

sektöründeki devlet kontrollerini kaldırmak ve fiyat tavanlarını kaldırmak gibi 

ek yasayı onayladı. Bu mevzuat petrol sektöründe kapsamlı bir reforma yol 

açtı. 

Türkiye, AB üyeliğini kazanma çabalarının bir parçası olarak birçok 

Avrupa Birliği enerji yasasını ve standardını iç mevzuatına dahil etmiĢtir. Buna 

ek olarak, Türkiye BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi'ni 

(UNFCCC) onayladı. Türkiye dünyanın mevcut enerji üretiminin çok 

yakınında ve aynı zamanda birçok önemli suyolunda bulunmakta; Bu nedenle, 

Türkiye önemli bir enerji merkezi ve transit devlet olması için iyi bir 

konumdadır.  

Türkiye Ģu anda Rusya, Ġran ve Irak'tan, Rusya'dan ve Ġran'dan doğalgaz 

ve Cezayir'den ve Nijerya'dan LNG'yi ithal etmektedir. Hem petrol hem de 

doğalgazın büyük hacimleri Azerbaycan'dan gelecektir. Türkiye, Kazakistan, 

Türkmenistan ve Mısır'dan gelen doğalgaz ithalatını da araĢtırıyor. Türkiye 
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toprakları üzerinden enerji kaynaklarının potansiyel ithalatçıları arasında 

Balkan Devletleri, Ukrayna, Lübnan ve Ġsrail vardır. Ankara ayrıca, 

Türkiye'den Akdeniz pazarına, hem Akdeniz hem de Kızıl Denizlere bitiĢik 

olan Ġsrail topraklarından enerji ihraç edip edemeyeceğini araĢtırıyor. 

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz için bir transit devlet rolü, Türkiye'nin doğu 

illeri gibi az geliĢmiĢ bölgelere kalkınma ve yatırım fırsatı sunmaktadır. Hem 

Bakü-Tiflis-Ceyhan hem de Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı projeleri, 

Türkiye'nin doğu illerine ve Ceyhan bölgesine kalkınma kaynakları sağladı. 

Türkiye'nin yurtdıĢı petrol üretim projelerine yaptığı yatırımlar önemli ölçüde 

artıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yurt dıĢı yatırımları, 

55 milyon ABD Doları (2001) ile 519 milyon ABD Doları (2004) arasında 

neredeyse üç kat artırdı. TPAO'nun yurt dıĢı ana faaliyet konusu 

Azerbaycan'dadır. Örneğin, TPAO, Azerbaycan Uluslararası ĠĢletme 

ġirketi'nde (AIOC) yüzde 6,75 ve ġah Deniz projesinde yüzde 9'luk bir paya 

sahiptir. TPAO, Azerbaycan'ın yanı sıra Libya ve Kazakistan'a da yatırım 

yapmıĢ ve Türkmenistan, Irak ve Suriye'de giriĢimler araĢtırıyor.  

 

2.1.1. Yeni Bölgesel Riskler 

 

Yeni Güvenlik riskleri sıkı piyasa koĢulları altında, arz ve talebe 

yönelik küçük değiĢiklikler petrol fiyatlarını önemli ölçüde artırabilir ve 

dünyanın ekonomik durumunu ve müteakip politik geliĢmeleri etkileyebilir. Bu 

nedenle, teröristler küresel ekonomik bunalımı yerel bir saldırı yoluyla yok 

edebilirler. Enerji altyapısı (boru hatları, pompa istasyonları, limanlar gibi) 

özellikle büyük bir küresel güvenlik kaygısı ve teröristlere olan ilginin artması. 

Bu koĢullar altında, hayati deniz Ģeritlerini sağlamaya duyulan ihtiyaç artar. 

Türkiye, Boğaz Duvarı'nı topraklarından geçerken, geçtiğimiz on yılda 

uluslararası sistemde transit bir devlet rolü ve su yolu güvenlik tehditlerini 

önemli ölçüde büyüttüğünü gördü. Sıkı petrol pazarı koĢullarında, nükleer 

enerji ticari olarak rekabetçi hale geldi ve bir dizi devlet yeni nükleer enerji 

projeleri geliĢtirmekle ilgileniyor. SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) için talep ve 
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üretim hızla artıyor ve artan LNG tankeri trafiği, alıcı limanlar ve bitiĢik 

alanlar için tamamen yeni güvenlik riskleri oluĢturuyor. Dahası, birçok 

Ortadoğu enerji üreticisinin artan petrol geliri, bu devletler tarafından terörizmi 

finanse etmek için kullanılabilir (Demirbağ, 2013:106). 

 

2.1.2. Türkiye’nin Enerji Merkezi Olarak Rolü 

 

Türkiye‟de riskler ve fırsatlar son on yılda, yükselen yurtiçi enerji 

talebini karĢılamak ve kendisini ek pazarlara ihraç etmek için bir enerji 

merkezi olarak konumlandırarak bir dizi büyük altyapı projesi üstlenmiĢtir. Bu 

enerji merkezi rolünde bir takım riskler ve fırsatlar bulunmaktadır. Bir 

enerjinin geçiĢ merkezi haline gelmesi politik bir avantajdır.  

Grafik  - 1.6 Enerji koridoru: Türkiye  

 

Kaynak: https://www.epias.com/index.php, (26 Ekim 2014). 

 

ġekilde 1.3 de görüldüğü üzere Türkiye‟nin doğu ile batıyı birleĢtiren 

enerji merkezi konumunda olması, enerji kaynak alıĢveriĢinde bazı alternatif 
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enerji maliyetlerini aĢağı çekmesi ve enerjide bir üst haline gelmesi adına yeni 

iĢbirliklerinin yapılması gerekmektedir.  

Bununla birlikte, Türkiye, enerji geçiĢi altyapısı oluĢturma 

politikalarını, geçiĢ rolünü siyasi kazanç haline getiren güçlü bir politika ile 

birleĢtirilmelidir. Buna karĢılık, Türkiye'nin komĢusu olan Gürcistan 

Cumhuriyeti, enerji geçiĢ rolünü siyasi olarak istismar etmede baĢarılı oldu. 

Buna ek olarak, Türkiye arz kaynaklarına iliĢkin kapsamlı kararlar alınmadığı 

için gelecekteki siyasi rolünü geçiĢ kapasitesinden geliĢtirme Ģartını sağlamıĢ 

oldu. Türkiye, ya Rusya'ya karĢı bir AB kolu olarak ya da Avrupa pazarlarına 

daha fazla ithalat için Rusya yolu olarak hizmet etmenin faydalarını ve 

maliyetlerini tartmak zorundadır. Ankara'nın Rusya'nın rolü ve enerji ithalat 

sepetinde Rusya tarafından kolaylıkla kontrol edilen enerji kaynakları 

konusunda karar vermesi gerekiyor (Aranstsen, 2012:156). 

Bir yandan, kendi enerji güvenliğini garanti altına almak ve Avrupa'nın 

enerji kaynaklarını çeĢitlendirmek amacıyla bir rol almak için, Türkiye'nin 

Rusya dıĢındaki ülkelerden veya Rusya tarafından kolayca kontrol edilen 

ülkelerden daha fazla enerji almaları gerekiyor. Aynı zamanda, Rusya ve 

Türkiye arasındaki karĢılıklı güven, son on yıl içinde Türkiye ile Rusya 

arasında geliĢmekte olan çok hayati, pozitif ekonomik ve siyasi iliĢkiyi 

sağlamlaĢtırmada muazzam bir fayda sağlayabilir. Örneğin Almanya, enerji 

pazarında Rusya'ya uzun vadeli önemli bir rol vererek özel bir iliĢkiyi 

güçlendirmeyi baĢardı; Moskova ile çeĢitli alanlarda iĢbirliğini yansıtıyor.  

Türkiye, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığına alternatifler 

geliĢtirmeyi amaçlayan AB'nin enerji çeĢitliliği politikalarında rol oynamanın 

yararlarını ve maliyetini değerlendirmelidir (Tekin, 2009:89). Ankara'nın 

ulaĢtırma rolünü politik kazanç haline getirmesinin önündeki engeller arasında 

Avrupa'nın kendisinin de bu rolü oynamak için Türkiye'ye bakmadığı 

söylenebilir. Avrupa, enerji güvenliğini sağlamak için enerji kaynaklarının 

önemli ölçüde çeĢitlenmesine ihtiyaç duyduğuna henüz karar vermedi ve bu 

konu ya da Türkiye'nin olası katkısı üzerinde hiçbir somut politika oluĢturmadı. 

Ankara'nın enerji merkezi politikalarına ek bir risk, Türkiye'nin doğalgazla 
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aĢırı Ģekilde beslenebileceğidir. Ġthalatın çoğunun uzun vadeli al ya da öde 

sözleĢmeleri üzerine kurulu olması. Türkiye, ithal etmeyi taahhüt ettiği 

doğalgazı kullanamaz veya tekrar ihraç edemez ise gelecekte Rusya ve Ġran 

gibi tedarikçilere ceza ödemeye mecbur kalabilir (Tekin, 2009:91). 

Türkiye, sözleĢmelerini büyük ekonomik düĢüĢ, savaĢ ve felaketli, 

büyük ölçekli hastalıklar gibi enerji talebini etkileyen büyük olasılıkları 

barındıracak bir Ģekilde müzakere etmelidir. Buna ek olarak, Türkiye'nin 

doğalgaz depolama tesislerini geniĢ ölçüde artırması gerekiyor. Yakıt enerji, 

üreten komĢu ülkelerden Türkiye pazarına kaçak durumda giren meĢru ve vergi 

ödemeyen Türk yakıt distribütörlerinin geçerliliği de tehlikeye giriyor. Ankara, 

BM Güvenlik Konseyi Ġran'a yaptırım uygularsa yakında akaryakıt kaçakçılığı 

sorununu ele almak zorunda kalabilir. Türkiye'nin Ġran'a ithalat ve ihracatı 

üzerindeki sınır kontrolü böyle bir yaptırım rejiminin baĢarısı için çok önemli 

olacaktır. Ekonomik yaptırımlar komĢu Ġran'a dayatılacak olursa Türkiye iç 

piyasaya kaçak yakıt miktarını azaltarak iç menfaate kavuĢacaktır (Tekin, 

2009:116). 

 

2.1.3. Politika Önerileri 

 

Geçtiğimiz on yılda enerji alanında yoğun bir Ģekilde faaliyet gösteren 

Ankara gerileyen bir enerji politikasına sahip değildir ve enerji politikaları 

büyük güvenlik, dıĢ politikalara tam olarak entegre değildir. Dolayısıyla, 

Türkiye'nin enerji güvenlik bileĢenlerini özetleyen ve enerji politikasını 

Türkiye'nin dıĢ politika ve güvenlik politikaları bağlamında yerleĢtiren bir 

enerji politikasını ifade etmesi gerekiyor. Ankara, bu politikalar üzerinde hızlı 

çalıĢmaya ihtiyaç duyuyor, çünkü komĢu ülkeler transit rol için yarıĢmaya 

baĢlıyor. Dahası, Avrupa Birliği yeni enerji güvenliği politikaları oluĢturmaya 

baĢlamıĢ ve bu yeni AB politikalarında rol almayı umduğu takdirde 

Türkiye'nin çok iyi ifade edilmiĢ bir politikası olmalıdır. Türkiye, daha geniĢ 

enerji güvenlik politikaları bağlamında, yerli enerji üretimi ve dağıtım 

pazarında yabancı mülkiyetin arzulanan rolünü tartmalıdır. Bu, Gazprom'un ve 
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diğer Rus enerji Ģirketlerinin Türkiye'nin enerji piyasasındaki iç piyasasındaki 

arzulanan rolü ile ilgilidir. Ankara'nın enerji ile ilgili tüm alanlarda ve enerji 

ajansları ile dıĢ politika ve güvenlik bakanlıkları arasında devlet kurumları 

arasındaki koordinasyonu artırması gerekiyor (Gürel, 1998:90). 

Türk enerji politikasının bazı unsurları mutlaka birbirleriyle iyi uyum 

sağlamalıdır. Örneğin, Türkiye'nin Boğaziçi toplu trafiğini azaltma arzusu, 

belirli transit geçiĢ seçeneklerini engellemektedir. Dahası, özelleĢtirme ve 

enerji güvenliği hedefleri genellikle uyumlu değildir. Türkiye, enerji güvenlik 

politikalarında giderek arz tarafından az odaklanmaya ihtiyaç duyuyor. 

Türkiye'nin enerji yoğunluğu kullanımı OECD ortalamasının üstündedir. 

Türkiye, tasarruf, enerji tasarruflu teknolojinin benimsenmesi ve enerji 

yoğunluğu az olan üretim alanlarının geliĢtirilmesi yoluyla ekonomisinin enerji 

yoğunluğunu düĢürebilir. Daha az enerji yoğun sektörlere kayan vurgu, yurt 

içinde acı verici olsa da uzun vadede Türkiye'nin geliĢmiĢ ekonomiye 

kavuĢmasına yardımcı olacaktır. Son on yılda, Türkiye doğalgaz gibi temiz 

yakıtlara geçiĢte önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye hem yerli hem de ithal 

kömür kullanımını azaltmaya devam etmelidir. Ankara yerli kömür endüstrisi 

için yapılan sübvansiyonları bitirmeli ve çevresel düzenlemeler için muafiyet 

sağlamamalıdır. IEA'nın 2005 Türkiye incelemesinde belirttiği üzere, "Sosyal 

etkilere yönelik programların yeniden yapılandırılması yoluyla sübvansiyonları 

değiĢtirin" söyleminden hareket etmelidir. 

 Türkiye, Boğaz güvenliğini sağlamalıdır. Trafiğin artması, tehlikeli 

maddelerin transit geçiĢi ve teröristlerin anahtar geçiĢ yollarını hedef alan ve 

açıkça ifade edilen ilgi Boğaziçi'yi ve dolayısıyla Ġstanbul Ģehrini tehlikeli bir 

konuma getirdi. Son on yılda Türkiye, önemli bir enerji geçiĢ merkezi olma 

hedefinde çok sayıda çok devletli enerji projesine katılmıĢ ve daha fazla 

katılmayı planlamaktadır. Bu çok devletli projeler, çevresel, sosyal ve sağlık 

etkileri taĢır. Hastalıklar, sporlar ve yabancı türler petrol ve doğalgaz ile 

birlikte yolculuk edebilir. Türkiye, bir enerji merkezi olmanın, sonuçta ortaya 

çıkacak tehlikelere hazırlanmanın uzun vadeli etkilerini incelemeli, aynı 

zamanda ek fırsatlardan yararlanmaya hazırlanmalıdır (Arı, 2013:198). 
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2.2. DÜNYADAKĠ ENERJĠ TRENDLERĠ 

 

Küresel pazarda hakim olan sıkı piyasa koĢullarında, enerjinin 

uluslararası politikadaki rolü geçmiĢten daha önemli hale gelir. Sonunda petrol 

fiyatları düĢecek olsa da, pek çok piyasa analisti, yüksek petrol fiyatlarının 

önemli bir süre için uluslararası enerji pazarının bir özelliği olarak kalacağını 

değerlendiriyor. Yüksek petrol fiyatları döneminde transit devletlerin rolü, ve 

uluslararası siyasi sistemdeki durumu arttı (Dursun vd.2009:102). 

Türkiye, Hazar'ın enerji üreticileri tarafından Avrupa-Atlantik güvenliği 

ve siyasi yapılardaki önemli rolü de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı 

olarak tercih edilen bir transit devlet olarak görülüyor. Son on yılda dünya 

enerji piyasasında önemli bir geliĢme doğalgaz kullanımında dramatik bir artıĢ. 

Küresel petrol tüketiminin mutlak miktarı 1970'lerden beri artarken, dünya 

enerji tüketimindeki payı azalmıĢtır. Buna karĢın, nükleer enerjinin küresel 

kullanımının ve en önemlisi doğalgaza göre payları önemli ölçüde arttı. 

Doğalgaz tüketimindeki artıĢ ve kara kilitli ülkelerden petrol ihracatı, bir dizi 

enerji boru hattı projesine yol açtı. Bazı üreticileri ve tüketicileri doğrudan 

iliĢkilendiren ve enerji altyapıları ile bağlantılı olan yeni bölgesel ittifakların 

ortaya çıkmasına yol açtı. Azerbaycan, Gürcistan Cumhuriyeti ve Türkiye de 

böyle bir örnektir. Buna ek olarak, Çad ile Kamerun arasındaki gibi benzer 

enerji tabanlı kooperatif birimleri Afrika'da geliĢiyor. Petrol piyasasında sıkı 

koĢullar altında bulunan petrol üreticilerinin gözlemlediği politik bir eğilim 

demokratik geliĢimin engellenmesidir. Artan petrol gelirleri ile rejimlerin 

iktidarı paylaĢma ya da kabul etme konusunda daha az istekli oldukları gibi, 

artan petrol gelirleri egemen rejimlere kurallarını geniĢletme imkânı sağlıyor. 

BaĢlıca petrol üreticileri arasında Rusya, Hazar devletleri, Ġran ve diğer Orta 

Doğu devletleri vardır. Bu devletler Türkiye'yi sınırlıyor ve stratejik çevrenin 

bir parçasını oluĢturuyor (Uslu, 2003:45). 
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2.3. TÜRKĠYE'NĠN DEĞĠġEN ENERJĠ PROFĠLĠ VE STRATEJĠSĠ 

 

Hızla büyüyen bir ekonomiyle Türkiye, dünyadaki en hızlı büyüyen 

enerji pazarlarından biri haline geldi (Skillbay, 2012:41). Türkiye, on yıllardır 

enerji sektörünün her kesiminde hızlı bir talep büyümesi yaĢamaktadır. Son on 

yılda Türkiye doğalgaz ve elektrik talebi büyümesi açısından Çin'den sonra 

ikinci sırada yer alıyor. Verilere göre talebin büyüme eğiliminin devam 

edeceğini gösteriyor. 

Artan enerji talebi ıĢığında Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarının 

sınırları, baĢta petrol ve gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılık yarattı. 

Günümüzde, toplam enerji talebinin yaklaĢık % 25'i yerli kaynaklar tarafından 

karĢılanmaktadır, geri kalanı ise çeĢitlendirilmiĢ bir ithalat portföyünden 

sağlanmaktadır. 

Türkiye'nin temel amacı kendi enerji güvenliğini sağlamaktır. Bu 

amaçla Türkiye, 

• Enerji arz yollarını ve kaynak ülkelerini çeĢitlendirmek, 

• Yenilenebilir enerjilerin payını arttırmak ve nükleer enerji karıĢımını 

artırmalı, 

• Enerji verimliliğini artırmak için önemli adımlar atmak, 

• Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmak. 

Toplam birincil enerji talebinin mevcut 125 Mtoe düzeyinden 2023 

yılına kadar 218 Mtoe'ye ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin toplam 

elektrik talebi hızla artıyor ve 2015 yılında 264 TWh'ye ulaĢmıĢtır. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Türkiye'nin nihai elektrik 

talebinin 2023'te 416 TWh'ye ulaĢması bekleniyor. 

2014 yılı elektrik üretiminde kullanılan diğer yakıt kaynaklarının yapısı kömür 

(% 28,4), hidro (% 25,8), rüzgar (% 4,4) jeotermal (% 1,3), fuel oil, dizel ve 

nafta (% 1, 6) ve biyogaz (% 0,6)‟dır. 
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Grafik  - 1.7 Elektrik Talebi ve Talep ArtıĢının Yıllara Göre Oranı (%)(2014) 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK, 2014 ) 

 

Son on yılda Türkiye, doğalgaz talebi artıĢı açısından Çin'den sonra 

ikinci sırada yer alıyor. 2015 yılında Türkiye 48,4 bcm'lik bir gazı ithal etti. 

Doğalgazın % 55,3'ü Rusya'dan, onu Ġran'a (% 16,2), Azerbaycan'da (% 12,7), 

Cezayir'de (% 8,1) ve Nijerya'da (% 2,6) izlemektedir. 

 

2.3.1. Ulusal Enerji KarıĢımının ZenginleĢtirilmesi 

 

Türkiye, dünyanın 7. büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. 

Ülkemiz jeotermal elektrik enerjisi üretiminde dünya kapasitesinin %0.23‟üne, 

ısı enerjisi üretiminde ise dünya kapasitesinin %4,3‟üne sahiptir. Daha çok Batı 

Anadolu‟da yer alan jeotermal sahaların %95‟i bölgesel konut ısıtılması, 

seracılık ve kaplıca turizmine uygundur. Ülkemizdeki jeotermal ısıl güç 

potansiyeli iyi Ģekilde değerlendirmelidir ( Mmo,2012 )  

GüneĢ enerjisi potansiyeli coğrafi konumu sayesinde Türkiye birçok 

ülkeye göre daha avantajlı konumdadır. Türkiye günlük toplam ortalama 

güneĢlenme süresi metre karede toplam 7.2 saat, güneĢlenme süresi ortalama 

toplam ıĢınım Ģiddeti metrekarede günlük ortalama 3.6 kWh olarak tespit 
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edilmiĢtir. Bu verilere baktığımızda Türkiye‟nin yüksek bir güneĢ enerjisi 

potansiyeline sahip olduğu anlaĢılmaktadır. 

Türkiye‟de diğer enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisi, elektrik 

enerjisi üretimi için rüzgâr türbinlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Rüzgâr 

türbinlerinin genel olarak çalıĢma Ģekli ise; kinetik enerji, mekanik enerji ve 

elektrik enerjisi döngüsüne dayanmaktadır.  

Türkiye açısından rüzgâr türbin güç kapasitesi incelediğimizde ise; her 

yıl rüzgâr enerjisi artmakta olup 1998 yılında 9 MW düzeyinde olan rüzgâr 

türbin güç kapasitesi Aralık 2011 itibarıyla 1729 MW düzeyine ulaĢmıĢtır. 

Rüzgar kurulu gücü Türkiye 2011 toplam kurulu gücünün (52911 MW) % 

3,2‟sini oluĢturmaktadır. 2011 yılında rüzgâr santrallerinden üretilen elektrik 

enerjisi 4726 milyar kWh olarak gerçekleĢmiĢ ve toplam elektrik üretiminin % 

2.07'sine karĢılık gelmektedir. Rüzgâr santralleri yoğun olarak Balıkesir, 

Manisa, Ġzmir, Hatay, Osmaniye, Çanakkale ve Ġstanbul illerinde yer 

almaktadır (Tekin, 2009:102). 

Türkiye, enerji bağımlılığını azaltmak, yerli kaynakların kullanımını 

maksimize etmek ve iklim değiĢikliği ile mücadele etmek amacıyla 

yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin Ģekilde kullanmayı amaçlamalıdır. Bu 

amaçla Rüzgar, GüneĢ, Jeotermal enerjiye yatırım yapmalıdır. 

 

2.3.2. Yenilenebilir Enerji 

 

Yenilenebilir enerji, güneĢ ıĢığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve 

jeotermal ısı gibi insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenebilir 

kaynaklardan toplanan enerjidir. Yenilenebilir enerji genellikle dört önemli 

alanda enerji sağlar: elektrik üretimi, hava ve su ısıtma / soğutma, nakliye ve 

kırsal (Ģebekeden bağımsız) enerji hizmetleri olarak adlandırılabilir. 
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REN21'in 2016 raporuna göre, yenilenebilir kaynaklar insanların 

küresel enerji tüketimine  % 19,2, 2014 ve 2015'te ise elektrik üretimine % 

23,7 katkıda bulundu. Bu enerji tüketimi, geleneksel biyokütleden % 8.9, ısı 

enerjisi olarak % 4.2 (modern biyokütle, jeotermal ve güneĢ enerjisi),% 3.9 

hidroelektrik ve % 2.2, rüzgar, güneĢ, jeotermal ve biyokütleden elektrik 

almaktadır. Yenilenebilir teknolojilerdeki dünya çapındaki yatırımlar, Çin ve 

ABD gibi ülkeler rüzgar, hidro, güneĢ ve biyoyakıtlara yoğun yatırım yapan 

ülkelerle 2015 yılında 286 milyar doları aĢtı.  Dünyada, yenilenebilir enerji 

endüstrileri ile iliĢkili yaklaĢık 7.7 milyon iĢ vardır, güneĢ fotovoltaikleri en 

büyük yenilenebilir iĢverendir. Dünya çapında 2015 itibarıyla, kurulu olan yeni 

elektrik kapasitesinin yarısından fazlası yenilenebilir niteliktedir. (Çetinkaya, 

2004:51). 

Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırlı sayıda ülkede yoğunlaĢmıĢ olan 

diğer enerji kaynaklarının aksine geniĢ coğrafi alanlara yayılmıĢtır. 

Yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin hızlı bir Ģekilde dağıtılması 

önemli enerji güvenliği, iklim değiĢikliğinin hafifletilmesi ve ekonomik 

faydalar ile sonuçlanmaktadır (Gürel, 2004:108).  Literatür hakkındaki yeni bir 

inceleme sonucunda, sera gazı yayıcılarının, iklim değiĢikliğine neden olan 

sera gazı emisyonlarından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulmaya 

baĢlaması sonucunda, sorumluluk azaltımı için yüksek bir değer, dağıtım için 

güçlü teĢvikler sağlayacaktır yenilenebilir enerji teknolojileri. Uluslararası 

kamuoyu araĢtırmalarında güneĢ enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir 

kaynakların teĢvik edilmesi konusunda güçlü bir destek var.  Ulusal düzeyde, 

dünyanın en az 30 ülkesinde zaten yenilenebilir enerjinin enerjinin yüzde 

20'sinden fazlasına katkısı var. Ulusal yenilenebilir enerji pazarlarının 

önümüzdeki on yıl ve ötesinde güçlü bir Ģekilde büyümeye devam etmesi 

beklenmektedir. Bazı yerler ve en az iki ülke, Ġzlanda ve Norveç, tüm 

elektriklerini yenilenebilir enerji kullanarak üretiyor ve diğer birçok ülke 

gelecekte% 100 yenilenebilir enerjiye ulaĢmak için bir hedef belirliyor. 

Örneğin, Danimarka'da hükümet 2050 yılına kadar toplam enerji arzını 

(elektrik, hareketlilik ve ısıtma / soğutma)% 100 yenilenebilir enerjiye 

geçirmeyi kararlaĢtırdı  ( Gürel, 2004:100).   
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Birçok yenilenebilir enerji projesi büyük ölçekli olmakla birlikte, 

yenilenebilir teknolojiler, kırsal alanlarda ve uzak bölgelerde ve insan 

geliĢiminde enerjinin çoğunlukla önemli olduğu geliĢmekte olan ülkeler için de 

uygundur.  BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, yenilenebilir 

enerjinin fakir ülkeleri yeni refah seviyelerine çekebileceğini söyledi. 

Yenilenebilir enerjilerin çoğu elektrik sağladığı için, yenilenebilir enerji 

dağıtımı birçok avantaja sahip daha fazla elektrifikasyon ile birlikte uygulanır: 

Elektrik, ısıya dönüĢtürülebilir (gerektiğinde fosil yakıtlardan daha yüksek 

sıcaklık üretir), yüksek verimlilikle mekanik enerjiye dönüĢtürülebilir tüketim 

noktasında temizdir. Yenilenebilir enerjiyle elde edilen elektrifikasyona 

ilaveten, çok daha verimli ve bu nedenle, birincil enerji gereksiniminde önemli 

bir azalmaya yol açmaktadır; çünkü çoğu yenilenebilir enerji, yüksek 

kayıplarla buhar döngüsüne sahip değildir (fosil enerji santralleri genelde% 40 

ila% 65 kayıplara sahiptir) (Çetinkaya, 2004:67). 

Yenilenebilir enerji sistemleri hızla daha verimli ve daha ucuz hale 

geliyor. Toplam enerji tüketiminden aldığı pay artmaktadır. Kömür ve petrol 

tüketimindeki büyüme, yenilenebilir kaynaklar ve doğal gazın alımının artması 

nedeniyle 2020 yılına kadar sona erebilir. 

Türkiye dünyada 17. Avrupa‟da ise 6. büyük ekonomiye sahiptir. 

Türkiye‟nin büyüyen ekonomisi ve artan genç nüfusu ile birlikte, enerji talebi 

hızlı bir Ģekilde artmaktadır; bu durumda enerji kaynaklarını, arz güvenliğini 

hükümetin de gündeminde tutmuĢtur. Türkiye ekonomisi ithal enerji 

kaynaklarına bağımlı bir ülkedir. 2012 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının verilerine göre enerji tüketiminin yüzde 90‟lık kısmı ülke 

dıĢından temin edilmektedir; bu durum ülke ekonomisinin enerji açısından dıĢa 

bağımlı olduğunun göstergesidir. Türkiye‟nin ekonomik ve siyasi olarak 

kalkınabilmesi için öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin Ģekilde 

kullanması sağlanmalı ve yerli enerji kaynaklarının araĢtırılması ve çıkarılması 

için gerekli yatırım projelerine önem verilmelidir. Ayrıca enerji ithalatının ise 
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tek bir ülkeye bağımlı olmaksızın ithal enerji portföyünü diğer ülkeleri de 

katarak geniĢletmelidir (Durmayaz, 2009:89). 

Büyük yenilenebilir enerji potansiyeli sayesinde, Türkiye jeotermal 

potansiyeli açısından dünyada 7. sırada yer alıyor. Türkiye jeotermal güç 

kapasitesinin yanı sıra rüzgar ve güneĢ enerjisi geliĢtirmeye de çalıĢmaktadır. 

Yenilenebilir enerjiye verilen önemlilik göstergesi olarak, Türkiye 26 Ocak 

2009'da Bonn'da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) kurucu 

üyesi olmuĢtur. 

 

2.3.2.1. Yenilenebilir Enerjinin GeliĢimi 

 

2004'ün sonundan itibaren, dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesi 

birçok teknolojide yıllık olarak % 10-60 oranında artmıĢtır. 2015 yılında, 

yenilenebilir enerjilere yapılan küresel yatırım % 28 artıĢla 285,9 milyar dolara 

çıktı ve 2011'de önceki rekor 278,5 milyar doları aĢtı. 2015, ayrıca yeni 

hidroelektrik santrali hariç olmak üzere yenilenebilir enerjilerin tümünün yeni 

enerji kapasitesinin büyük kısmını oluĢturduğu ilk yıldı (134 GW, toplamın% 

53,6'sını oluĢturmaktadır). Yenilenebilir enerjilerin toplamı, rüzgar 72 GW ve 

güneĢ fotovoltaikleri 56 GW'dı; hem rekor kıran hem de 2014 rakamlarından 

(sırasıyla 49 GW ve 45 GW) kesin bir artıĢ kaydetti. Mali açıdan, güneĢ toplam 

yeni yatırımın% 56'sını ve rüzgar% 38'ini oluĢturdu (Ekinci, 2002:105). 

Çevresel etki değerlendirmesi, yerel kirlilik, karbonatlaĢmanın ve enerji 

çeĢitlendirmesinin kombine politik avantajlarından ötürü, enerji kapasitesine 

net katılımların neredeyse üçte ikisinin 2020'ye kadar yenilenebilir 

kaynaklardan geleceğini öngörüyor. Bazı çalıĢmalar 2030 yılına kadar dünya 

enerji rüzgar, hidroelektrik ve güneĢ enerjisinin % 100'ünü güçlendirmek için 

yol haritaları hazırlamıĢtır (Gürel, 2004:108). 

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2011 açıklamalarına göre, güneĢ enerjisi 

üretenler, çevreye zarar veren sera gazlarının emisyonlarını azaltarak 50 yıl 

içinde dünyanın elektrik enerjisinin çoğunu üretebilir. IEA'daki yenilenebilir 

enerji bölümünün kıdemli analisti Cedric Philibert Fotovoltaik ve güneĢ-termik 
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santralleri, 2060 yılına kadar dünyadaki elektrik talebinin çoğunu karĢılayabilir 

ve tüm enerji ihtiyaçlarının yarısı rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle tesisleriyle 

kalan kuĢaktan Philibert, "Fotovoltaik ve yoğunlaĢtırılmıĢ güneĢ enerjisi 

birlikte büyük bir elektrik kaynağı olabilir  (Gürel, 2004:108). 

2014 yılında küresel rüzgar enerjisi kapasitesi % 16 artarak 369.553 

MW'a yükseldi. Yıllık rüzgar enerjisi üretimi de hızla artıyor ve dünya 

çapındaki elektrik kullanımının yaklaĢık % 4'üne varıyor. AB'de % 11.4‟e 

ulaĢmıĢ ayrıca Asya ve Amerika BirleĢik Devletleri'nde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 2015 yılında, dünya çapında kurulu fotovoltaik kapasite, 

küresel elektrik taleplerinin yüzde 1'ini karĢılamak için 227 gigawat'a (GW) 

kadar yükseldi. GüneĢ enerjisi ile çalıĢan enerji istasyonları ABD ve Ġspanya'da 

faaliyet göstermektedir ve 2016 yılı itibariyle en büyükleri California'daki 392 

MW Ivanpah GüneĢ Enerjisi Üretim Sistemi'dir. Dünyanın en büyük jeotermal 

enerji tesisi, 750 MW nominal kapasiteye sahip California'daki Geysers'tir. 

Brezilya, Ģeker kamıĢı etanol yakıtının üretimini içeren dünyanın en büyük 

yenilenebilir enerji programlarından birine sahip ve etanol artık ülkenin 

otomotiv yakıtının % 18'ini sağlıyor. Etanol yakıtı da ABD'de yaygın olarak 

mevcuttur (Gürel, 2004:111). 

 

2.3.3. Ekonomik Trendler 

 

Yenilenebilir enerji teknolojileri, teknolojik değiĢim ve seri üretimin 

avantajları ve piyasa rekabeti sayesinde daha ucuza geliyor. 2011'de 

yayınlanan IEA raporunda yenilenebilir enerji teknolojileri portföyü giderek 

daha geniĢ bir kapsamda maliyet-rekabet edebilir hale geliyor, bazı durumlarda 

belirli ekonomik desteğe ihtiyaç duymadan yatırım fırsatları sağlıyor ve kritik 

teknolojilerdeki maliyet düĢüĢleri, rüzgar ve güneĢ gibi devam etmeye hazır 

olduğu vurgulanmaktadır (Uslu, 2003:87). 

ElveriĢli sahalarda üretilen hidroelektrik ve jeotermal elektrik, Ģimdi 

elektrik üretmenin en ucuz yoludur. Yenilenebilir enerji maliyetleri düĢmeye 

devam ediyor ve rüzgar enerjisi, güneĢ fotovoltaik (PV), konsantre güneĢ 
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enerjisi (CSP) ve bazı biyokütle teknolojileri için düzeltilmiĢ elektrik maliyeti 

(LCOE) azalıyor. Yenilenebilir enerji, aynı zamanda iyi kaynaklara sahip 

alanlarda yeni Ģebekeye bağlı kapasite için en ekonomik çözümdür. 

Yenilenebilir enerji maliyeti düĢtükçe, ekonomik açıdan uygulanabilir 

baĢvuruların kapsamı artar. Yenilenebilir teknolojiler, çoğu zaman yeni üretim 

kapasitesi için en ekonomik çözümdür. Petrol yakıtlı üretim, baskın enerji 

üretimi kaynağı (örneğin, adalarda, Ģebekeden bağımsız olarak ve bazı 

ülkelerde) düĢük maliyetli bir yenilenebilir çözüm hemen hemen her zaman 

mevcuttur. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı tarafından hazırlanan 

bir dizi çalıĢma, aralıklı yenilenebilir enerjilerin toplam gücün yüzde 33'ünü 

oluĢturduğu çeĢitli senaryolarda, Batı Amerika'daki "Ģebekeyi" modelledi. 

Modellerde, fosil yakıt tesislerinin güneĢ ve rüzgar enerjisindeki değiĢimi telafi 

etmek için bisiklet sürmesindeki verimsizlikler, "üretilen her MegaWatt saate 

0,47 ila 1,28 dolar arasında" ilave bir maliyet getirdi; Bununla birlikte, tasarruf 

edilen yakıtların maliyetindeki tasarruf 7 milyar dolara kadar çıktı, yani 

eklenen maliyetler tasarrufların en fazla yüzde ikisini oluĢturmaktadır (Uslu, 

2003:102). 

 

2.3.3.1. Hidroelektrik Enerji Politikaları 

 

Hidroelektrik enerjisi günümüzde alternatif enerji kaynakları arasından 

geniĢ kullanım ağı ve yüksek enerji rezerv özelliği ile öne çıkan enerji 

kaynaklarından biridir. Dünyaların sadece dörtte biri 14.000 TWh / yıl'lık 

hidroelektrik potansiyelinin geliĢtirildiğini ve dünya çapında hidroelektrik 

enerjisinin büyümesi için bölgesel potansiyellerin % 71 Avrupa,% 75 Kuzey 

Amerika,% 79 Güney Amerika,% 95 Afrika,  olduğunu belirtiliyor. Bununla 

birlikte, batı ülkelerinde yeni rezervuarların politik gerçekleri, dünyadaki 

ekonomik sınırlamalar ve geliĢmemiĢ bölgelerde bir iletim sistemi 

bulunmaması, kalan potansiyelin % 25'inin 2050'den önce geliĢme olasılığına 

neden oluyor ve bunun büyük kısmı Asya Pasifik bölgesinde. Batılı bölgelerde 

yavaĢ büyüme var, ancak geçmiĢteki geleneksel baraj ve rezervuar tarzında 

değildir. Yeni projeler, ne büyük rezervuar kullanan nehirden ve küçük 
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hidrodan geçerek gerçekleĢiyor. Eski barajları yeniden canlandırmak, böylece 

verimliliklerini ve kapasitelerini arttırmak gerekmektedir.(Çetinkaya, 2004:51). 

2.3.3.2. Rüzgar Enerjisi Politikaları 

 

Rüzgar gücü Avrupa, Çin ve Amerika'da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 2004'ten 2014'e kadar dünya çapında kurulu rüzgar enerjisi 

kapasitesi, 47 GW'dan 369 GW'ya yükselmiĢtir. 2014'le birlikte 10 yıl içinde, 

global kurulumlarda yeni bir rekora imza atarak (51 GW) yedi kat arttı. 

2014'ün sonuna gelindiğinde, Çin, BirleĢik Devletler ve Almanya toplam 

küresel kapasitenin yarısını oluĢturuyordu. Danimarka'da sabit elektrik 

üretiminin % 21'i, Portekiz'de % 18, Ġspanya'da % 16 ve 2010'da Ġrlanda'da % 

14 gibi nispeten yüksek rüzgâr enerjisi seviyesine ulaĢan diğer ülkeler kurulu 

kapasitelerini artırmaya devam ettiler. Dünya genelinde 80'den fazla ülke ticari 

olarak rüzgâr enerjisi kullanıyor.  

2.3.3.2.1. Açık Deniz Rüzgar Enerjisi 

 

Yüksek bir enerji potansiyeline sahip açık deniz rüzgar türbinleri son 

yıllarda Avrupa‟da önemli derecede artmıĢtır. 2014 yılı itibarıyla, denizaĢırı 

rüzgar enerjisi toplam kurulu kapasitenin 8.771 megavatına ulaĢtı. Açık deniz 

kapasitesi üç yıl içinde ikiye katlansa da (2011'de 4.117 MW'dan), toplam 

rüzgar enerjisi kapasitesinin sadece % 2.3'ünü oluĢturdu. BirleĢik Krallık, 

denizde kurulu gücün tartıĢmasız lideridir ve dünya kurulu gücünün yarısı 

Danimarka, Almanya, Belçika ve Çin'den önde gelmektedir. Almanya, Kuzey 

Denizi ve Baltık Denizi´nde açık deniz rüzgar çiftlikleri kurmuĢtur ayrıca 

teknolojik araĢtırılmasını yapmaktadır. 

 

2.3.3.2.2. Açık Deniz Ve Kara Rüzgar Çiftliklerinde Kullanılan Enerji  

 

2012 yılı itibariyle Alta Rüzgar Enerjisi Merkezi (California, 1.020 

MW) dünyanın en büyük rüzgar çiftliğidir. London Array (630 MW) dünyanın 

en büyük deniz rüzgâr çiftliği. BirleĢik Krallık, denizaĢırı rüzgar enerjisi 
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konusunda dünyanın önde gelen jeneratörü ve bunu Danimarka izliyor. Anholt 

(400 MW), BARD (400 MW), Clyde (548 MW), Fântânele-Cogealac (600 

MW), Greater Gabbard (500 MW), Lincs (270) olmak üzere birkaç büyük açık 

deniz rüzgâr santrali bulunmaktadır. MW), London Array (630 MW), AĢağı 

Snake Nehri (343 MW), Macarthur (420 MW), Shepherds Flat (845 MW) ve 

Sheringham Shoal (317 MW) (Durmayaz, 2009:213). 

2.3.3.3. GüneĢ Enerjisi Politikaları 

 

Amerika BirleĢik Devletleri fotovoltaik ve yoğun güneĢ enerjisi 

konusunda çok erken araĢtırmalar yapmıĢtır. ABD, GüneĢ'ten elektrik üreten 

dünyadaki en büyük ülkeler arasındadır ve dünyanın birçok büyük ölçekli 

tesisatı Güneybatıdaki çöl'de bulunmaktadır. 

Dünyadaki en eski güneĢ termik santralı, Kaliforniya'daki 354 

megawatt (MW) SEGS termik santralidir. Ivanpah Solar Electric Generating 

System, 377 MW brüt kapasiteli, Las Vegas'ın 64 mil (64 km) güneybatısında 

California Mojave Çölü'nde güneĢ enerjisi sağlayan bir enerji projesidir. 280 

MW'lık Solana Jeneratör Ġstasyonu, Arizona'nın Gila Bend yakınında, 

Phoenix'in yaklaĢık 70 mil (110 km) güneybatısında bir güneĢ enerjisi 

santralidir ve 2013 yılında tamamlanmıĢtır. ĠĢletime aldığı zaman, dünyanın en 

büyük parabolik çukur tesisi ve ilk ABD güneĢ enerjisi tesisi erimiĢ tuz termal 

enerji depolama ile kullanılmaktadır (Durmayaz, 2009:215). 

GüneĢ enerjisi termik santrali 2012 yılında inĢaat aĢamasında 1,3 GW 

hızla büyümekte ve daha planlanmaktadır. Ġspanya 873 MW inĢaat aĢamasında 

güneĢ ıĢınım enerjisi geliĢiminin merkezi ve geliĢmekte olan bir baĢka 271 

MW'dır. BirleĢik Devletlerde, 5.600 MW güneĢ enerjisi termik güç projeleri 

açıklandı. Amerika BirleĢik Devletleri'nin güneybatısında bulunan Mojave 

Çölü'nde birkaç enerji santrali inĢa edilmiĢtir. En son olan Ivanpah GüneĢ 

Enerjisi Tesisi. GeliĢmekte olan ülkelerde Mısır, Meksika ve Fas'ta entegre 

güneĢ enerjili / kombine çevrimli gaz türbinli elektrik santralleri için üç Dünya 

Bankası projesi onaylandı. 
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2.3.3.4. Fotovoltaik Enerji Politikaları  

 

Fotovoltaik (PV) güneĢ ıĢığını elektriğe dönüĢtürmek için güneĢ 

panellerine monte edilen güneĢ pillerini kullanır. Hızla büyüyen bir teknoloji, 

her iki yılda bir dünya çapında kurulu kapasitesini iki katına çıkarıyor. PV 

sistemleri, küçük, konut ve ticari çatının veya binanın entegre tesisatlarından, 

büyük ölçekli fotovoltaik enerji istasyonuna kadar değiĢir. BaĢlıca PV 

teknolojisi kristal silikondur; buna karĢın ince film güneĢ pil teknolojisi, 

küresel fotovoltaik dağıtımın yaklaĢık yüzde 10'unu oluĢturmaktadır. Son 

yıllarda, PV teknolojisi, elektrik üretim verimliliğini artırmıĢ, watt baĢına 

kurulum maliyetini ve enerji geri ödeme süresini azaltmıĢ ve 2014 yılına kadar 

en az 30 farklı pazarda grid paritesine ulaĢmıĢtır. Finansal kurumlar, yakın 

gelecekte ikinci bir güneĢ "altın acele" öngörüyorlar (Uslu, 2003:97). 

2014 sonunda, dünya çapındaki PV kapasitesi en az 177.000 

megawatt'a ulaĢtı. Fotovoltaik, Çin'de en hızlı büyüdü Japonya ve Amerika 

BirleĢik Devletleri tarafından takip edilirken Almanya, toplam elektrik 

üretiminin yaklaĢık yüzde 7'sine katkıda bulunan dünyanın en büyük 

fotovoltaik üreticisi haline geldi. Ġtalya, elektrik ihtiyacının yüzde 7,9'unu 

fotovoltaik güç ile karĢılamaktadır - bu dünya genelinde en yüksek payı 

oluĢturmaktadır. 2015 yılı için küresel birikimli kapasitenin 50 Gigawatt'dan 

(GW) fazla artacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılına kadar dünya çapındaki 

kapasitenin 430 gigawatt'a ulaĢacağı tahmin ediliyor. Bu beĢ yıl içinde üç 

katına tekabül eder. GüneĢ enerjisinin, sırasıyla% 16 ve% 11 katkıda bulunan 

güneĢ fotovoltaikleri ve konsantre güneĢ enerjisi gücü ile sırasıyla 2050 yılına 

kadar dünyanın en büyük elektrik kaynağı olacağı öngörülüyor. Bu, kurulu PV 

kapasitesinin 4.600 GW'a yükselmesini ve bu kapasitenin yarısından fazlasının 

Çin ve Hindistan'da kullanılması bekleniyor (Aranstsen, 2012:176). 
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2.3.3.4.1. Fotovoltaik Elektrik Santralı 

 

Ticari yoğun güneĢ enerjisi santralleri ilk olarak 1980'lerde geliĢtirildi. 

GüneĢ enerjisinin maliyeti düĢtükçe, Ģebekeye bağlı güneĢ PV sistemlerinin 

sayısı milyonlara ulaĢtı ve yüzlerce megawatt'lık Ģebeke tipi güneĢ enerjisi 

istasyonları inĢa edildi. GüneĢ PV, GüneĢ'ten yenilenebilir enerjiyi kullanmak 

için hızla ucuz, düĢük karbonlu bir teknoloji haline geliyor (Hill, 2004:106). 

Çoğu güneĢ fotovoltaik enerji santrali ağırlıklı olarak Avrupa, Çin ve 

ABD'de yapılmıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri'ndeki 579 MW GüneĢ Yıldızı, 

dünyanın en büyük PV enerji istasyonudur.Bu bitkilerin çoğu tarım ile 

bütünleĢtirilmiĢtir ve bazıları, sabit monte edilmiĢ sistemlere göre daha fazla 

elektrik üretmek için gökyüzündeki güneĢin günlük yolunu izleyen izleme 

sistemleri kullanmaktadır. Santrallerin çalıĢması sırasında yakıt masrafı veya 

emisyon yoktur. 

Bununla birlikte, yenilenebilir enerji sistemleri ve PV söz konusu 

olduğunda, sadece önemli olan büyük sistemler değildir. Bina ile bütünleĢik 

fotovoltaik sistemler veya "yerinde" PV sistemleri mevcut arazileri ve yapıları 

kullanır ve nereye tükendiğine yakın güç üretir. 

2.3.3.5. Biyoyakıt Enerji Politikaları 

 

Biyoyakıtlar, 2010 yılında dünya ulaĢım yakıtlarının% 3'ünü sağladı. 

Biyoyakıtların harmanlanması için görevler 31 ülkede ulusal düzeyde ve 29 

eyalette / ilde bulunmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, biyoyakıtların 

2050'ye kadar ulaĢtırma yakıtları için dünya talebinin dörtte birinden fazlasını 

karĢılama potansiyeli var. Brezilya, ülkenin dört bir yanındaki Ģeker kamıĢı ile 

üretilen biyoetanol üretmektedir. Çift yakıtlı tipik bir benzin istasyonu, alkol 

(etanol) için "A" ve benzin için "G" ile iĢaretlenmiĢtir (Arı, 2013:117). 

1970'lerden beri Brezilya, ülkenin etanolün (Amerika BirleĢik 

Devletleri'nden sonra) en büyük ikinci üretici ve dünyanın en büyük ihracatçısı 

olmasına izin veren bir etanol yakıt programına sahiptir.  Brezilya'nın etanol 

yakıtı programı, modern ekipman ve ucuz Ģeker kamıĢı hammadde olarak 
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kullanıyor ve kalıntı baston (kasesin) isı ve güç üretmek için kullanılmaktadır. 

Artık saf benzinle çalıĢan Brezilya'da hafif araçlar yok. 2008 yılı sonunda 

Brezilya'da en az bir etanol pompası ile 35.000 istasyon vardı. Maalesef, Car 

Wash Operasyonu, petrol Ģirketlerine olan kamuoyu güvenini ciddi Ģekilde aĢtı 

ve birkaç yüksek rütbeli Brezilyalı yetkiliyi etkiledi. 

Günümüzde Amerika BirleĢik Devletleri'nde satılan hemen hemen tüm 

benzin% 10 etanol ile karıĢtırılmaktadır ve motorlu taĢıt üreticileri daha yüksek 

etanol karıĢımlarında çalıĢacak Ģekilde tasarlanmıĢ araçlar üretmektedir. Ford, 

Daimler AG ve GM, saf benzinden% 85 etanole kadar benzin ve etanol 

harmanlarını kullanabilen "esnek yakıtlı" araba, kamyon ve minivan satan 

otomobil Ģirketleri arasında yer almaktadır. 2006 yılının ortalarına kadar, ABD 

yollarında yaklaĢık 6 milyon etanol uyumlu araç vardı (Arı, 2013:117-118). 

2.3.3.6. Jeotermal Enerji Politikaları 

 

Jeotermal enerji, maliyet etkinliği, güvenilirliği, sürdürülebilirliği ve 

çevre dostu olması, ancak tarihsel olarak tektonik plaka sınırlarına yakın 

alanlarla sınırlıdır. Son teknolojik geliĢmeler, özellikle ev ısıtması gibi 

uygulamalarda, yaygın bir sömürü potansiyeli açarak, uygun kaynakların 

aralığını ve boyutunu geniĢletti. Jeotermal kuyular, yeryüzünde derin bir 

Ģekilde sarkan sera gazı salınmasına karĢın, bu emisyonlar enerji birimi baĢına 

fosil yakıtlardan çok daha düĢüktür. Sonuç olarak, jeotermal enerji, fosil 

yakıtlar yerine yaygın Ģekilde konuĢlandırıldığında küresel ısınmayı azaltmaya 

yardımcı olabilir (Çetinkaya, 2004:141). 

Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA), 24 ülkede 10,715 MW'luk 

jeotermal gücün çevrimiçi olduğu ve 2010 yılında 67,246 GWh elektrik 

üreteceği bildirildi.  Bu, 2005 yılından bu yana jeotermal enerji çevrimiçi 

kapasitesinde% 20'lik bir artıĢa iĢaret ediyor. IGA projeleri, daha önce daha 

önce az yararlanılabilir bir kaynak olduğu düĢünülen çok sayıda projenin göz 

önüne alındığı için 2015 yılına kadar 18.500 MW'a yükselecektir.  
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2010 yılında Amerika BirleĢik Devletleri, 77 enerji santralinden 3,086 

MW kurulu güç ile jeotermal elektrik üretiminde dünyaya açıldı;  dünyanın en 

büyük jeotermal santral grubu Kaliforniya'da bir jeotermal alan olan Geysers'de 

bulunuyor. Filipinler, ABD'yi dünyadaki 1.904 MW'lık çevrimiçi kapasite ile 

jeotermal enerjinin ikinci en yüksek üreticisi olarak izliyor; jeotermal enerji 

ülkenin elektrik üretiminin yaklaĢık % 18'ini oluĢturuyor (Çetinkaya, 

2004:121). 

 

2.3.3.7. Nükleer Enerji 

 

Türkiye, çevreye olumlu etkileri gözlemlemek, gidermek, artan enerji 

talebini karĢılamak ve ithal enerji oranını azaltmak için nükleer enerji 

kullanmayı hedeflemektedir (Gürel, 2004:108). Günümüzde 31 ülkede 440 

adet nükleer santral aktif olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye‟de ise, 

Akkuyu ve Sinop‟ta kurulacak olan nükleer santraller dikkate alındığında, bu 

santrallerden 80 milyar KWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye, hızla artan elektrik talebini gidermek ve enerji ithalat 

bağımlılığını azaltmak maksadıyla 2023 yılına kadar 2 adet nükleer güç 

santralini aktif olarak kullanabilmeyi ve 3. santralin de inĢasına baĢlamayı 

hedeflemektedir (www.enerji.gov.tr/NukleerEnerji,2016).   

Türkiye‟de nükleer santrallerin ön plana çıkmasının nedeni, Nükleer 

santraller, mevsimsel ve iklim değiĢiklerinden etkilenmeksizin sürekli olarak 

çalıĢtırılabilir olmasıdır. Türkiye‟de nükleer santrallerin devreye alınmasıyla 

10.000 MW Kurulu güç ve 80 milyar KWh enerji üretim kapasitesiyle 

Türkiye‟nin doğalgaz ithalatına olan bağımlılığını da önemli derecede azaltmıĢ 

olacaktır. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrali, en geliĢmiĢ emniyet sistemleri ile 

tasarlanacak ve teçhiz edilecek III. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 

standartlarına göre belirlenecektir. Son zamanlarda geliĢtirilen Nesil III + 

reaktörler, Nesil 600 kat daha güvenli olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. (Çernobil 

ve Fukishima, II.Nesil reaktları). 2014 yılında Elektrik Üretim Anonim ġirketi 

ile Westinghouse EC ve SNPTC firmaları arasında bir mutabakat zaptı 
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imzalanmıĢtır. Yapılan anlaĢmayla baĢta depremsellik olmak üzere, yeterli 

soğutma suyunun varlığı, arazi topoğrafyası, jeolojik yapı, ulaĢım ve iletim 

altyapısı gibi birçok teknik parametre ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 

belirlediği ilkeler ve yaklaĢımlar dikkate alınarak yürütülmektedir.   

Ayrıca, Türkiye‟nin doğalgaz ithalatına olan bağımlılığı 

düĢünüldüğünde nükleer santrallerden elde edilecek enerjiyle doğalgaz 

ithalatımızda büyük bir tasarruf söz konusu olacaktır. 

 

2.4. ENERJĠ POLĠTĠKALARININ GELĠġMĠġ ÜLKELERDEKĠ GENEL 

DURUMU 

 

Yenilenebilir enerji teknolojisi bazen eleĢtirmenlerce pahalı lüks öğe 

olarak görülüyor. Bu yanlıĢ görüĢ uzun yıllar devam etti ancak 2015 yılı, 

hidroelektrik olmayan yenilenebilir alanlara yapılan yatırımın geliĢmekte olan 

ülkelerde daha yüksek olduğu ve baĢta Çin, Hindistan ve Brezilya olmak üzere 

156 milyar dolar yatırım yapıldı.  

Yenilenebilir enerji özellikle geliĢmekte olan ülkeler için uygun 

olabilir. Kırsal alanlarda ve uzak bölgelerde, fosil yakıtlardan üretilen enerjinin 

iletimi ve dağıtımı zor ve pahalıdır. Yerel olarak yenilenebilir enerji üretmek 

uygun bir alternatif sunabilir. Teknoloji geliĢmeleri, güneĢ enerjisi için devasa 

yeni bir pazar açıyor: Dünyadaki elektrik enerjisine eriĢimi olmayan yaklaĢık 

1.3 milyar insan. Genellikle çok fakir olsalar da, bu insanlar aydınlatma için 

zengin ülkelerdeki insanlardan çok daha fazla ödeme yapmak zorundalar çünkü 

verimsiz gazyağı lambaları kullanıyorlar. GüneĢ enerjisi, gazyağı ile 

aydınlatmanın yarısı kadardır.  

2010 yılı itibariyle, tahminen 3 milyon hane, küçük güneĢ PV 

sistemlerinden güç alıyor. Kenya, kiĢi baĢı yüklü güneĢ enerjisi sistemlerinin 

sayısı konusunda dünya lideridir. Her biri 12 ile 30 vat üreten 30.000'in 

üzerinde çok küçük güneĢ paneli, Kenya'da her yıl satılıyor. Bazı Küçük Ada 

GeliĢmekte Olan Devletler (SIDS) de maliyetlerini düĢürmek ve 

sürdürülebilirliklerini artırmak için güneĢ enerjisine yöneliyor (Arı, 2013:157). 
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44 milyondan fazla hanehalkı, aydınlatma ve / veya piĢirme için 

hanehalkı ölçekli sindiricilerde biyogaz kullanmaktadır ve 166 milyondan fazla 

hane, yeni nesil daha verimli biyokütle piĢirme yuvalarına güvenmektedir. 

Yenilenebilir hammaddelerden elde edilen temiz sıvı yakıt, geliĢmekte olan 

dünyanın enerji açısından fakir bölgelerinde piĢirme ve aydınlatma için 

kullanılır. Alkollü yakıtlar (etanol ve metanol) gıda dıĢı Ģekerli, niĢastalı ve 

selülozik hammaddelerden sürdürülebilir Ģekilde üretilebilir. Proje Gaia, Inc. 

ve CleanStar Mozambik Etiyopya, Kenya, Nijerya ve Mozambik'te sıvı 

etanollü ocaklarla temiz piĢirme programlarını uyguluyorlar. 

Birçok geliĢmekte olan ülkede yenilenebilir enerji projeleri, 

yenilenebilir enerjinin iĢletmeler yaratmak ve istihdam yaratmak için gerekli 

enerjiyi sağlayarak yoksulluğun azaltılmasına doğrudan katkıda bulunduğunu 

ortaya koymuĢtur. Yenilenebilir enerji teknolojileri, piĢirme, alan ısıtma ve 

aydınlatma için enerji sağlayarak yoksulluğun hafifletilmesine dolaylı katkılar 

da oluĢturabilir. Yenilenebilir enerji, okullara elektrik sağlayarak eğitimde de 

katkıda bulunabilir. 

Elektrik, ulaĢım veya hatta toplam birincil enerji arzı için% 100 

yenilenebilir enerjiyi kullanma teĢviki, küresel ısınma ve diğer ekolojik ve 

ekonomik kaygılar tarafından motive edilmiĢtir. Hükümetler Arası Ġklim 

DeğiĢikliği Paneli, toplam küresel enerji talebinin çoğunu karĢılamak üzere bir 

yenilenebilir enerji teknolojileri portföyünü bütünleĢtirmeye yönelik temel 

teknolojik sınırların az olduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji kullanımı, 

savunuculardan bile çok daha hızlı bir Ģekilde büyüdü. Ulusal düzeyde, 

dünyadaki en az 30 ülke yenilenebilir enerjiye sahip ve enerji arzının% 

20'sinden fazlasını sağlıyor  (Gürel, 2004:108). 

% 100 yenilenebilir enerjinin kullanılması, ilk olarak Danimarkalı 

fizikçi Bent Sørensen tarafından 1975 yılında yayınlanan bir Bilim kâğıdında 

önerildi. Bunu, 1998'de, çok yüksek oranda yenilenebilir silaha sahip 

senaryoların ilk detaylı analizi yayınlanıncaya kadar birkaç baĢka öneri izledi. 

Bunları, ilk ayrıntılı% 100 senaryo izledi. 2006'da,% 100 yenilenebilir 

senaryoda enerji arzının, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yılın her saatinde talebi 
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karĢılayabileceği gösterilen Czisch tarafından doktora tezi dağıtıldı. Aynı yıl 

Danimarka Enerji profesörü Henrik Lund, yenilenebilir enerjilerin en uygun 

kombinasyonunu ele alan bir ilk bildiriyi yayınladı ve bunları Danimarka'da% 

100 yenilenebilir enerjiye geçiĢle ilgili birkaç gazete takip etti. O zamandan bu 

yana Lund,% 100 yenilenebilir enerji üzerine birkaç kağıt yayınlıyor. 2009'dan 

sonra, Avrupa, Amerika, Avustralya ve dünyanın diğer bölgelerindeki ülkeler 

için% 100 senaryo içeren yayınlar hızla yükselmeye baĢladı (Hill, 2004:106). 

2011'de Stanford Üniversitesi'nde sivil ve çevre mühendisliği profesörü 

Mark Z. Jacobson ve Mark Delucchi, Enerji Politikası dergisinde% 100 

yenilenebilir küresel enerji arzı konusunda bir araĢtırma yayınladı. 2030 yılına 

kadar rüzgar enerjisi, güneĢ enerjisi ve hidroelektrik ile tüm yeni enerjiyi 

üretmeyi mümkün buluyorlardı ve mevcut enerji arz düzenlemeleri 2050 yılına 

kadar yer değiĢtirebilirlerdi. Yenilenebilir enerji planını uygulamak için 

önündeki engellerin "öncelikle sosyal ve politik değil, teknolojik ya da 

ekonomik". Ayrıca, bir rüzgar, güneĢ, su sistemi ile enerji maliyetlerinin 

bugünkü enerji maliyetlerine benzeyeceğini bulmuĢlardı (Ekinci, 2002:105). 

Benzer Ģekilde, BirleĢik Devletler'de bağımsız Ulusal AraĢtırma 

Konseyi "yenilenebilir elektriğin gelecekteki elektrik üretiminde önemli bir rol 

oynamasına ve dolayısıyla iklim değiĢikliği, enerji güvenliği ve artıma iliĢkin 

konularda yardımcı olabilmesi için yeterli yerli yenilenebilir kaynakların var 

olduğunu kaydetti. Büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve düĢük karbonlu enerji 

stratejilerinin yaygın uygulanmasına yönelik en büyük engel, öncelikle siyasi 

ve teknolojik değildir. Birçok uluslararası araĢtırmayı gözden geçiren 2013 

Post Carbon Pathways raporuna göre, baĢlıca barikatlar Ģunlar: iklim 

değiĢikliği inkar, fosil yakıtlar lobisi, politik eylemsizlik, sürdürülebilir 

olmayan enerji tüketimi, modası geçmiĢ enerji altyapısı ve mali kısıtlamalar 

oluĢturmaktadır (Çetinkaya, 2004:151). 

Yenilenebilir elektrik üretimi, rüzgar enerjisi ve güneĢ enerjisi gibi 

kaynaklardan bazen değiĢken ya da aralıklı olduğu için eleĢtiriliyor ancak 

sürekliliği olan konsantre güneĢ, jeotermal ve biyoyakıtlar için geçerli değil. 

Her halükarda, Uluslararası Enerji Ajansı, yenilenebilir teknolojilerin 
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kullanımının genelde elektrik kaynaklarının çeĢitliliğini arttırdığını ve yerel 

üretim yoluyla sistemin esnekliğine ve merkezi Ģoklara karĢı direncine katkıda 

bulunduğunu belirtti (Uslu, 2003:67). 

Bazı rüzgar çiftliklerinin görsel ve diğer etkileri ile ilgili endiĢeler 

"yerel ofis sakinleri bazen inĢaatla mücadele etmek veya engellemek" ile ilgili 

olarak "arka bahçemde değil" (NIMBY) endiĢelerindeydi. ABD'de, 

Massachusetts Cape Rüzgarı projesi, estetik kaygılar nedeniyle kısmen yıllarca 

ertelenmiĢti. Bununla birlikte, diğer bölgelerdeki sakinler daha olumlu 

olmuĢtur. Bir belediye meclisi üyesine göre, yerli halkın ezici çoğunluğu, 

Ġskoçya'daki Ardrossan Rüzgar Çiftliğinin bölgeyi geliĢtirdiğine inanıyor 

(Durmayaz, 2009:89). 

Yakın tarihli bir BirleĢik Krallık Hükümeti belgesi "projelerin genel 

kamu desteğine ve yerel toplulukların rızasına sahip olması durumunda 

baĢarıya ulaĢma olasılıklarının daha yüksek olması, bu topluluklara hem söz 

hakkı hem de bir kaza demektir. Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde, birçok 

yenilenebilir proje, özellikle kooperatif yapıları aracılığıyla topluluklara aittir 

ve yenilenebilir enerji dağıtımının genel seviyelerine önemli ölçüde katkıda 

bulunur.  

Yenilenebilir enerji teknolojileri pazarında büyümeye devam edilmiĢtir. 

Yüksek petrol fiyatları, petrol savaĢları, petrol sızıntıları, elektrikli taĢıtların 

tanıtımı ve yenilenebilir elektrik, nükleer felaketler ve artan hükümet 

desteğiyle birlikte iklim değiĢikliği endiĢeleri ve yeĢil iĢlerde artıĢ, 

yenilenebilir enerji mevzuatı, teĢvikleri ve ticarileĢtirilmesi yönünde ilerliyor. 

Yeni hükümet harcamaları, yönetmelikleri ve politikaları, endüstrinin 2009 

ekonomik krizini diğer pek çok sektörden daha iyi bir hava koĢuluyla sağladı 

(Çetinkaya, 2004:67). 

Yenilenebilir enerjiler, elektrik enerjisine sürekli artan katkılarında çok 

baĢarılı olmasına rağmen, fosil yakıtların hakimiyeti altındaki ve yenilenebilir 

enerjilerden güç alan bir plana sahip ülkeler yoktur. Sadece Ġskoçya ve Ontario, 

büyük oranda iyi doğal gaz kaynakları nedeniyle kömürü yakmayı bıraktı. 

UlaĢtırma alanında, fosil yakıtlar daha da sağlamlaĢmıĢ ve çözüm bulmak daha 



66 
 

zorlaĢıyor. Politikayla veya yenilenebilir enerji ile baĢarısızlıklar olup olmadığı 

belli değil, ancak Kyoto Protokolü'nden yirmi yıl sonra fosil yakıtlar hala 

birincil enerji kaynağımız ve tüketimimiz büyümeye devam ediyor (Tekin, 

2009:89). 
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BÖLÜM III 

3.1. TÜRKĠYE'NĠN ENERJĠ TĠCARET MERKEZĠ OLMA VĠZYONU 

 

Türkiye, coğrafi olarak dünyanın kanıtlanmıĢ petrol ve gaz rezervlerinin 

% 75'inden fazlasına sahiptir. Benzersiz konumu, Türkiye'ye kendi enerji 

güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel enerji güvenliği konusunda da 

Türkiye'ye sorumluluk yüklemiĢtir. Türkiye bu konuda sorumluluk almaya 

yönelik adımlar atmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, Doğu Batı ve Güney-

Kuzey enerji koridorları arasında güç ve enerji ticareti merkezi haline gelme 

hedefleri, enerji stratejisini yansımaktadır (Demirbağ, 2013:106). 

Hazar ve Ortadoğu'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz bulma konusunda 

öngörülen "Doğu-Batı" doğalgaz boru hattı projelerine "Güney Gaz Koridoru" 

(SGC) denmektedir. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans 

Adriyatik Boru Hattı (TAPAP), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), Bakü-

Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (BTG) mevcut boru hatlarıdır. Güney Gaz 

Koridoru planlanan projelerdir. TANAP ile Türkiye'ye gaz iletiminin 2018 

yılının ortalarında baĢlayıp 2020'de Avrupa'da baĢlaması planlanıyor. TAPA 

projesi Yunan-Türk sınırındaki TANAP ile bağlantılı ve çığır açmıĢ olan töreni 

Yunanistan'ın Selanik kentinde 17 Mayıs 2016'da gerçekleĢtirilmiĢtir (Ekinci, 

2016:13). 

Ayrıca, jeopolitik konumu sonucunda, Ceyhan (Yumurtalık) Deniz 

Terminali'nin bir petrol ticaret merkezi olması planlanmıĢtır. Bir petrol 

rafinerisinin ve bir LNG terminalinin inĢasını takiben, günümüzde 1 milyon 

varil petrolün küresel pazara ihraç ettiği Ceyhan Terminali'nin bölgede önemli 

bir enerji ticaret merkezi olması bekleniyor. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz 

ticareti ve fiyatlandırılacağı bir enerji değiĢimi pazarı oluĢturma çabaları, 

bölgesel bir enerji ticaret merkezi olma konumunu daha da güçlendirecektir. 

Bu bağlamda, 18 Mart 2015'te etkin, Ģeffaf ve güvenilir bir Ģekilde 

yönetilmesi için enerji piyasasının geliĢimine öncülük edecek olan Enerji 

DeğiĢimi Ġstanbul (EXIST) kuruldu. ġu anda elektrik değiĢim piyasasını 

yöneten EXIST faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde doğalgaz, petrol ve 
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türevlerini de kapsayacak Ģekilde elektrikten daha fazla geniĢlemesi 

beklenmektedir. Bir Enerji DeğiĢimi kurmanın yanı sıra, ulusal gaz depolama 

kapasitesini arttırma çabaları da sürüyor (Uğurlu, 2017:104). 

3.1.1. PETROL VE DOĞALGAZ BORU HATLARI / PROJELERĠ 

 

Türkiye‟nin coğrafi konumu, petrol ve doğalgaz yataklarına yakın 

olması, büyük tüketim pazarı olan Avrupa ve açık denizlere ulaĢma açısından 

büyük sonuçlar doğurmaktadır. Dünyadaki önemli boru hatlarına baktığımızda, 

Türkiye ve çevresinde yoğunlaĢtığını görmekteyiz. Bunun nedenleri arasında 

Dünya petrol rezervlerinin % 62‟si ve petrol üretiminin % 30‟u Orta Doğu 

bölgesinde olması yatmaktadır. Bu durum Türkiye‟nin coğrafi durumunun bir 

avantajıdır ve gelecekte Türkiye üzerinde geçen petrol ve doğalgaz boru 

hatlarının artması beklenmektedir. 

3.1.1.1. Ham Petrol Boru Hatları 

 

Türkiye geliĢen ekonomisi ve hızla büyüyen sanayisi sebebiyle her 

geçen gün enerjiye olan ihtiyacını artırmıĢtır. Bu enerji ihtiyacını Orta Doğu, 

Hazar bölgesi ve Rusya‟dan karĢılamaya çalıĢmaktadır. Enerji ihtiyacını 

karĢılamak için petrol ve doğalgaz boru hatları inĢa edilmiĢtir. Türkiye, hayata 

geçirilecek uluslararası boru hattı projeleriyle de Orta Asya, Hazar ve Orta 

Doğu bölgelerindeki zengin doğal gaz ve petrol rezervlerini Avrupa'nın ana 

tüketim merkezlerine ulaĢtıran en önemli enerji köprülerinden biri olacak. 

Türkiye, dünya hidrokarbon rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına 

sahip olan Hazar Havzası, Orta Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerine komĢu 

konumda bulunuyor. Türkiye, bu önemli avantajını, hem söz konusu 

kaynaklardan enerji ihtiyacının bir kısmını karĢılayarak hem de bu zengin 

kaynakları dünya pazarlarına ulaĢtıracak boru hattı projeleri geliĢtirerek en üst 

düzeyde değerlendirmek istiyor.  
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3.1.1.1.1. Kerkük-Ceyhan (Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı    

              (Irak-  Türkiye Ham Petrol Boru Hattı)     

Irak ham petrolünün Ceyhan'a taĢınması için 27 Ağustos 1973 tarihinde 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Irak Cumhuriyeti arasında imzalanan Irak-

Türkiye Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması uyarınca Irak Türkiye Ham Petrol 

Boru Hattı (Ceyhan Yumurtalık Deniz Terminali) sistemi kurulmuĢtur. 

Yıllık taĢıma kapasitesi 35 Milyon ton olan 986 km uzunluğundaki ilk 

hat 1976 yılında devreye alındı ve ilk tanker 25 Mayıs 1977'de yüklendi. 

Birinciye paralel olan Ġkinci Boru Hattının tamamlanması ile 1987 yılı 

itibarıyla yıllık kapasitesi 70,9 Milyon tona ulaĢmıĢtır. SözleĢme ve ilgili 

protokoller ile mektuplar, 19 Eylül 2010 tarihinde imzalanan ikili bir anlaĢma 

ile 15 yıl boyunca yenilenecektir. 

3.1.1.1.2.  Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) 

 

Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, Hazar bölgesinde üretilen 

ham petrolü (özellikle Azeri ham petrolü) Gürcistan üzerinden Ceyhan 

Terminaline ekonomik olarak uygulanabilir ve çevreye duyarlı bir Ģekilde 

taĢımak ve ham petrolü tankerlerle küresel pazarlara ihraç etmek üzere 

yapılandırılmıĢtır. 

BTC boru hattı öncelikle Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe 

çıkarılan Azeri ham petrolünün yanı sıra Türkmen ve Kazak ham petrolünü 

Ceyhan'ın Türk Akdeniz petrol terminaline nakletmektedir (Çetinkaya, 

2004:75). 

Boru hattının toplam uzunluğu 1.769 km, bunun 1.076 km'si Türk 

topraklarında olup, Bakü ve Tiflis'ten Ceyhan'a kadar olan boru hattının 

kapasitesi her yıl 50 Milyon ton civarındadır. 28 Mayıs 2006'da Ceyhan'a 

nakledilen ilk ham petrol, 4 Haziran 2006'da Ceyhan Terminali'ndeki gemiye 

yüklendi. Boru hattının resmi açılıĢ töreni Ceyhan'da 13 Temmuz 2006'da 

yapıldı (Calanter, 2013:107). BTC, 11 Ağustos 2014'te Türkiye'deki Ceyhan 
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terminalinde 2 milyar varil petrolün yükünü kutladı. Devreye girmesinden bu 

yana, 2,3 milyar varil ham petrol BTC boru hattı vasıtasıyla taĢınmaktadır. 

 

3.1.2.  DOĞALGAZ BORU HATLARI VE PROJELERĠ 

3.1.2.1.  Güncel Boru Hatları 

 

Doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerle, doğalgaz ithal eden ülkeler 

arasında doğal bir koridor görevi gören Türkiye, petrol ve doğalgaz merkezi 

olmayı hedefliyor. Coğrafi olarak büyük avantajlara sahip olmanın yanında, 

doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği merkez konumundadır. 

 

3.1.2.1.1. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (BTE) 

 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Gürcistan üzerinden Hazar 

Denizi'nin Azerbaycan kesiminde bulunan ġah Deniz sahasında üretilen 

doğalgazı Türkiye'ye ulaĢtıran 690 kilometrelik bir boru hattıdır. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında Hükümetler arası anlaĢma ve BOTAġ 

ile SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi) arasındaki doğalgaz satıĢ ve 

satın alma anlaĢması 12 Mart 2001'de 6,6 milyar m
3 

(bcm) ġah Deniz Faz I 

gazını nakletmek üzere imzaladı. 

ĠnĢaat çalıĢmaları 2005-2007 yılları arasında gerçekleĢtirildi ve boru 

hattı Temmuz 2007'den beri faaliyettedir. BTE boru hattının Azerbaycan ve 

Gürcü kesimleri, sözleĢmeli hacimlerden (yılda 6,6 bcm) daha büyük 

kapasitelerde tasarlandı. BTE boru hattı vasıtasıyla taĢınan gazın küçük bir 

kısmı 18 Kasım 2007'de faaliyete geçen Türkiye-Yunanistan bağlantısı 

aracılığı ile Yunanistan'a taĢınmıĢtır (Durmayaz, 2016:71). 
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3.1.2.1.2. Türkiye-Yunanistan Bağlantı Aracısı (ITG) 

  

Türkiye'den Yunanistan'a doğalgaz taĢımacılığına iliĢkin Hükümetler 

arası anlaĢma 23 ġubat 2003'te imzalanmıĢtır. AnlaĢma, Türk ve Yunan 

doğalgaz Ģebekelerinin, AB'nin INOGATE (Interstate) kapsamında geliĢtirilen 

Güney Gaz Koridorunun ilk aĢaması çerçevesinde ara bağlantısını 

öngörmektedir. Avrupa'ya petrol ve gaz taĢımacılığı programı 2005 yılında 

inĢaatına baĢlanan ve 18 Kasım 2007'de faaliyete geçen Türkiye-Yunanistan 

bağlantı aracısı ile Azeri doğalgazı alternatif bir rota ile ilk kez Avrupa'ya 

teslim edilmiĢtir. 

Boru hattının toplam uzunluğu yaklaĢık 300 km'dir ve bu alanın 209 

km'si Türk topraklarında bulunmaktadır. Azerbaycan'dan ithal edilen 

doğalgazın bir kısmı (ġah Deniz 1. Etap) sözü edilen boru hattı vasıtasıyla 

Yunanistan'a ihraç edilmektedir. 

18 Eylül 1984 tarihinden önce Türkiye ile eski Sovyetler Birliği 

arasında Türkiye'ye doğalgaz tedariği üzerinde hükümetler arası bir anlaĢma 

imzalandı. Boru hattı, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a geçerek Türkiye'ye 

Malkoçlar sınır noktasına girdi ve Ankara'ya ulaĢmadan önce Hamitabat, 

Ambarlı, Ġstanbul, Ġzmit, Bursa ve EskiĢehir'den geçti. Boru hattı 845 km 

uzunluğunda kaldı (Arı, 2013:89). 1987 yılında baĢlayan gaz ithalatı kademeli 

olarak artırılmıĢ ve 1993 yılına kadar yılda 6 bcm seviyesine ulaĢmıĢtır. Boru 

hattının kapasitesi daha sonra 14 bcm / yıla çıkarılmıĢtır. 

 

3.1.2.1.3. Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı 

 

Türkiye ile Rusya arasındaki en büyük enerji projeleri Mavi Akım'da 

doğalgaz boru hattı projesi temeli 15 Aralık 1997'de imzalanan Karadeniz'e 

Türkiye'ye yapılan Rusya Gaz Arzı Hükümetler arası anlaĢma ile atıldı. Aynı 

tarihte BOTAġ ve Gazprom Ġhracat 2025 yılının sonuna kadar yıllık 16 bcm 

yıllık sevkiyat öngören "Gaz SatıĢ ve Satın Alma SözleĢmesi"ni imzaladı. 
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Boru Hattı yoluyla gaz dağıtımı ġubat 2003'te baĢladı ve resmi açılıĢ 

töreni 17 Kasım 2005 tarihinde yapıldı. Mavi Akım'ın toplam uzunluğu 1.213 

km, Karadeniz açık deniz bölümünde ise 396 km'dir. Boru hattı, Rusya'ya direk 

gaz giriĢi imkânı sağlıyor. 

 

3.1.2.1.4. Ġran - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 

 

8 Ağustos 1996'da Türkiye ile Ġran arasında "Gaz SatıĢ ve Satın Alma 

SözleĢmesi" imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Ġran, 2001'de Türkiye'ye 3 bcm 

gaz vermeye baĢlamıĢ ve gaz sevkiyatlarının yılda 10 bcm / yıl'a ulaĢması 

beklenmektedir. 

Grafik – 1.8 2006-2014 yılları arasında Türkiye‟nin Ġran‟dan ithal ettiği 

Doğalgaz miktarı (Milyar m
3 
) 

 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) (2014) 

Yukarıdaki grafik baktığımızda 2014 yılında Ġran‟dan satın aldığımız 

8,9 milyar metreküp doğalgaz, Türkiye‟nin ithal ettiği doğalgazın yüzde 18‟ini 

karĢılamaktadır. 2014 yılında Ġran‟dan ithal edilen petrol ise 5,1 milyon ton 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‟nin toplam petrol ithalatının yaklaĢık yüzde 

16‟sını Ġran‟dan karĢılandığı anlamına gelmektedir(EPDK ,2015 ). 
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Türkiye – Ġran doğalgaz hattı yanı sıra Ġran doğalgazının Avrupa 

pazarına ulaĢtırılması için ülkeler arasında  “Ġran-Türkiye-Avrupa Doğalgaz 

Boru Hattı” projesi 2011 yılında yapılan antlaĢma ile resmiyet kazandı.  

3.1.2.2.  Doğalgaz Boru Hattı Projeleri 

 

Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 

transferini sağlayacak olan Güney Gaz Koridoru kapsamında TANAP‟ın, 

Türkiye‟nin enerjide merkez olmasına önemli katkılar sunması beklenmektedir. 

Aynı zamanda Rusya‟ya olan doğalgaz bağımlılığının azaltılması için ayrıca 

bir fırsat olarak görülmesi gerekmektedir. Bulgaristan‟ın da Azeri gazını 

Türkiye üzerinden almak istemesi olumlu ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. 

3.1.2.2.1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 

 

Türkiye, Orta Doğu‟yu ve Hazar Havzası, doğalgaz kaynaklarını 

alternatif rotalarla Avrupa'ya taĢımayı öngören Güney Gaz Koridoru 

aracılığıyla gelen enerjiyi artırmayı hedeflemektedir. 

Güney Doğalgaz Koridorunun belkemiğini oluĢturdu Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Azerbaycan ve Hazar doğalgazı ilk kez daha 

çok rota ile çok miktarda Batı pazarına nakledilecek. TANAP projesi çığır açan 

töreni 17 Mart 2015'te yapıldı (Eratsen, 2016:71). 

TANAP ile Türkiye'ye Azeri doğalgazının 2018 yılının ortalarında, 

Avrupa‟da 2020'da verilmesi bekleniyor. TANAP'ın ilk aĢamasında, ġah Deniz 

II. Fazdan üretilecek 16 bcm doğalgaz taĢıması öngörülüyor. Bunların 6 

bcm'lik kısmı Türkiye‟nin iç pazarında dağıtılacak, kalan 10 bcm ise Avrupa'ya 

ihraç edilecektir. 2020 yılında 16 bcm olacak boru hattının kapasitesinin 2023 

yılına kadar 23 bcm, 2026 yılına kadar 31 bcm'ye ulaĢması bekleniyor. 

TANAP projesi, Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi (SOCAR) 

liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. TANAP projesinde; 

SOCAR % 58, BOTAġ % 30, BP % 12 paya sahiptir. Boru hattına 

yönlendirilebilecek ilave kaynaklara yönelik çalıĢmalar devam ediyor. Öte 
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yandan, dünyanın en büyük doğal sahalarından biri olan ġah Deniz 

Sahası'ndaki Türk Petrolünün payı, 30 Mayıs 2014 tarihinde % 9'dan % 19'a 

yükseltildi. Ortaklar ve Ģu Ģekildedir: BP (Ġngiltere) % 28,8, TP % 19, SOCAR 

(Azerbaycan) % 16,7, Petronas (Malezya) % 15,5, Lukoil (Rusya) % 10 ve 

NICO (Ġran) % 10 olarak gerçekleĢti 

3.1.2.2.2.  Türkiye - Bulgaristan Interconnector (ITB) 

 

Bulgaristan'ın doğal gaz tedarikçisi Bulgar gaz, Eylül 2013'te ġah 

Deniz'de konsorsiyum ile 25 yıl süreyle bir gaz alım sözleĢmesi imzaladı. 

SözleĢmeye göre, Bulgaristan'ın 2019 yılından itibaren 1 milyar metreküp gaz 

satın alması bekleniyor. Türkiye-Bulgaristan Ara Bağlantısı Konusundaki 

anlaĢma (ITB) Mart 2014'te imzalanmıĢtır. ITB ön fizibilite raporu hazırlıkları 

devam ediyor. AB Komisyonu tarafından 29 Ekim 2014 tarihinde yapılan 

duyuruya göre, Türkiye - Bulgaristan Doğalgaz ĠletiĢimi (ITB), "Avrupa 

Tesisini Bağlama (CEF)" fonu kapsamında AB üyelerine desteklenen 

projeleniĢtir. 

3.2. TÜRK BOĞAZLARI ĠLE PETROL ULAġIMI 

 

Türk Boğazları, enerji arz güvenliği sınır belirgin bir rol oynamaktadır, 

çünkü küresel petrol tüketiminin % 3'ü Boğazlardan geçmektedir. 1996'da 60 

milyon ton petrol ve petrol türevi miktarı toplamıĢtır. Bu miktar, 2008'de 150 

milyon ton rekor düzeye ulaĢmıĢtır. 2014 yılında 125 milyon ton boğazdan ele 

geçirildi. 

Boğazların yoğunluğunun yanı sıra yoğun trafiğin de göz önüne 

alındığında; tehlikeli madde taĢıyan benzin tankerlerinin neden olabileceği bir 

deniz kazası olasılığı yüksek bir risktir.  

Boğazlar „da bir kaza, insani ve çevresel felaketin yanı sıra küresel 

petrol arzında da bir bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle, Boğazları atlatan 

alternatif petrol ihracı seçenekleri geliĢtirilmelidir. 
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3.3.TÜRKĠYE - AB ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ 

 

Enerji, Türkiye-AB iliĢkileri en önemli konularından biridir. 2006 

yılında gözlemci statüsüyle Enerji Topluluğu'na katıldı. AB üyeleri ve AB 

üyesi olmayan Güneydoğu'daki yarıĢmaları destekleyen entegre bir enerji 

pazarına sahip olmayı amaçlayan Türkiye'nin üyelik müzakereleri kapsamında 

enerji bölümünde tarama süreci 2007'de tamamlanmıĢtır. Türkiye ile AB 

arasındaki iliĢkileri olumlu bir gündem maddeleri teĢkil etmektedir. Türkiye-

AB Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız'ın eĢ baĢkanlığında ve Enerji Birliği'nden sorumlu Avrupa 

Komisyonu BaĢkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in 16 Mart 2015'te Ankara'da 

baĢkanlığında baĢlatıldı. Ġkinci Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı 28 

Ocak 2016'da Ġstanbul'da gerçekleĢtirildi (Karanfil, 2003:67). 

3.4. TEĠAġ VE ENTSO-E ARASINDA UZUN VADE SÖZLEġMESĠ 

 

Ülkemiz, 15 Nisan 2015‟te atılan imza ile bünyesinde 34 ülkeden 41 

iletim sistemi iĢleticisini barındıran ENTSO-E‟ye kalıcı olarak bağlandı. 

Türkiye‟nin Avrupa elektrik sistemi ile entegrasyon hedefi, elektrik 

sisteminin Avrupa Elektrik Ġletim Sistemi ĠĢleticileri Birliği (ENTSO-E) Kıta 

Avrupası Senkron Bölgesi (CESA)‟yle 18 Eylül 2010 tarihinde baĢlayan 

senkron paralel deneme iĢletimi ile somutlaĢmıĢtır. Yürütülen teknik çalıĢmalar 

sonucunda deneme iĢletme süreci ENTSO-E tarafından baĢarılı olarak 

değerlendirilmiĢtir. Deneme senkronizasyonu, gerekli çalıĢmalar ve testlerin 

tamamlanması sonrasında ENTSO-E Elektrik Piyasası Ġletim Sistemi 

ĠĢletmeleri Ağı ve Türk muadili arasındaki 18 Eylül 2010'da baĢlatılmıĢtır. 

Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi (TEĠAġ) ve ENTSO-E, 15 Nisan 

2015'te Türk ve AB elektrik piyasalarının sürekli fiziksel bütünleĢmesi; uzun 

vadeli bir anlaĢma imzaladı. Dolayısıyla Türkiye elektrik sistemi ve pazarı 

Avrupa'yla entegrasyon daha üst seviyeye çıkmıĢtır 
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SONUÇ  

 

Sanayi Devrimi ile yeni buluĢların keĢfedilmesi, buhar gücüyle çalıĢan 

makinelerin insanların hayatına girmesiyle enerjinin önemi artmıĢ ve stratejik 

bir öneme kavuĢmuĢtur. Dünyadaki geliĢmeler uluslararası iliĢkilerde enerjiyi 

önemli bir konuma getirmiĢtir.  

Enerji kaynaklarının dünyaya eĢit Ģekilde dağılmaması sonucunda 

ülkeler arasında enerji paylaĢımı konusunda sorunlar yaĢamasına neden 

olmuĢtur. Bu durum ülkelerin kendi çıkarlarını koruma gereksinimini yaratmıĢ, 

enerji kaynaklarının arz ve talebin de karĢılıklı olarak ülkeler birbirlerine 

bağımlı hale getirmiĢtir. Günümüzde askeri ve siyasi gücün yerini ekonomik 

güç almaktadır.  

Türkiye‟nin enerji politikalarının incelendiği bu çalıĢmada, ülkelerin dıĢ 

politikalarında enerji kaynakları çok önemli bir yer tuttuğu belirtilmekte 

Türkiye enerji politikaları ve komĢu devletlerle olan enerji iliĢkisi 

irdelenmektedir. Türkiye‟nin bulunduğu konum sebebiyle Rusya, Ġran ve Doğu 

Akdeniz ülkeleri gibi enerji kaynaklarında süper güç olan ülkelerin yanı sıra 

enerji piyasasına yeni girmekte olan Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan‟la 

enerji trafiğinde transit ülke olarak konumunu kullanması politika olarak iyi bir 

avantajdır. Azerbaycan devletinin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz 

rezervini barındıran Hazar Denizi‟ne sahip olması Azerbaycan devletlerine 

büyük enerji avantajı fırsatı vermiĢtir. 

Azerbaycan sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervlerini iç tüketimde 

kullanmanın yanında dıĢ pazarlara ihraç etmekte ve ihraç ettiği enerji ile dıĢ 

politikasını bu yönde geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Güney Gaz Koridoru (GGK) 

projesi kapsamında TANAP üzerinden Türkiye‟nin de geçiĢ güzergahında 

bulunduğu Azerbaycan doğalgazının AB‟ye aktarılması yolunda, dostlukları 

çok eskilere dayanan Türkiye ve Azerbaycan iliĢkileri geliĢme göstermeye 

baĢlamıĢtır. Rusya ve Ġran‟a karĢı Türkiye ile iliĢkilerini “Tek Millet Ġki 

Devlet” çerçevesinde kurmaktadır. Enerji transferinde Türkiye ile iĢbirliğinin 

yanı sıra ticari alanda yapılan alıĢveriĢler de iki ülke iliĢkilerinin çok önemli 
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noktaya getirmiĢtir. SSCB‟nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan bir diğer 

ülke olan Türkmenistan 17,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi ile Ġran, Rusya 

ve Katar‟dan sonra dördüncü sırada gelmektedir. Türkmenistan sahip olduğu 

enerji rezervlerini dünyaya pazarlamak istemektedir. AB-Rusya iliĢkilerinin 

gerilmesi sonrasında AB ülkelerinin alternatif arayıĢlarına girmesi 

Türkmenistan için önemli bir geliĢme olmuĢtur, önemli bir fırsat doğmuĢtur. 

Azerbaycan‟ın ġahdeniz‟de keĢfedilen 1,2 trilyon metreküp 

doğalgazının Güney Gaz Koridoru projesiyle Türkiye üzerinden AB‟ye 

aktarılacak olması, Türkmenistan‟ın da bu hattan AB ülkelerine doğalgazını 

ulaĢtırma fırsatı sunmuĢtur. Batıya açılmada Türkiye‟nin önemli bir güzergah 

olduğu bu süreçte Türkmenistan-Türkiye ekonomik ve siyasi iliĢkileri de 

olumlu bir süreç oluĢmuĢtur. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan enerji için 

atıkları adımları bu üç ülkeyi ekonomik ve siyasi olarak birbirine 

yaklaĢtırmıĢtır. 

 Türkiye‟ye komĢu olan diğer bir ülke olan Irak, petrol ve doğalgaz 

açısından zengin rezervlere sahiptir. Çıkardığı 150 milyar varil petrol rezervi 

ile dünya petrol rezervleri sıralamasında beĢinci sırada yer almaktadır. Dünya 

ticaretinin yüzde 30‟unun ve AB‟ye giden enerji kaynaklarının yüzde 70‟inin 

Akdeniz‟den geçtiği gerçeği, Türkiye‟nin bölgesel enerji merkezi olması için 

iyi bir fırsattır.  

Ülke ekonomilerinin kalkınmalarında enerji kaynaklarının temel girdi 

olarak kullanılması; enerji arz ve talep güvenliği, sürdürülebilir enerji 

politikaları ve enerji kaynak çeĢitliliğinin sağlanması, güvenliğinin korunması 

ülkelerin enerji politikalarının temel konu baĢlıklarını oluĢturur.  

Artan enerji talebi ile enerji kaynaklarından yoksun ülkelerin enerjiye 

ulaĢma çabaları ülkelerin ekonomik ve politik söylemlerinde enerjiyi temel 

baĢlık haline getirmiĢtir. Türkiye‟nin son dönemlerde ekonomisinde hızla 

aratan enerji talebini karĢılamak adına enerji politikalarına bu yönde 

geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Fiziki olarak dünyanın enerji arz eden ve talep eden 

ülkeleri arasında bulunan ülkemiz bu konumunu avantaja çevirmek için son 
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yıllarda enerji politikalarını “enerji merkezi” olma ekseninde geliĢtirmeye 

baĢlamıĢtır.  

Türkiye‟nin enerjide merkez olması için öncelikle ; 

• Enerji ithalatında yüksek oranda bağımlı yapısının değiĢtirilmesi 

gerekmekte, enerji politikalarının bunun doğrultusunda yeniden yapılandırması 

ve enerjide ülke çeĢitliliğinin sağlanması gerekmektedir. Petrol ithalatında tek 

bir ülkeye bağımlı olmamalıdır aynı Ģekilde doğalgaz ithalatında ülke 

çeĢitlendirilmesine gidilmelidir. Son dönemde iliĢkileri iyi olan Türkmenistan 

ve Azerbaycan doğalgazına daha çok yönelmelidir.  

• Türkiye için büyük bir yatırım olan TANAP‟ın yalnızca bir enerji 

transferi projesi olarak görülmesinden ziyade geçiĢ güzergahındaki ülkelerle 

Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesinde bir 

aracı unsur olarak kullanılması, Türkiye‟nin bölgedeki rolünün artmasına ve 

enerjide merkez ülke olmasına katkı yapacaktır. 

• Enerji arz güvenliğinin sağlamalı ve enerji arz güvenliğine zarar 

verecek unsurlara izin vermemelidir.  

 • Türkiye, enerji depolama tesislerini artırmalı ve modern depolama 

faaliyetlerini iyi Ģekilde oluĢturmalıdır. Türkiye‟nin enerji depolama 

konusundaki kapasitesinin artırılması durumunda enerji arzında sıkıntı yaĢadığı 

durumlarda depoladığı enerji ile sorunlarını çözebilecek kapasiteye ulaĢmalıdır. 

 • Türkiye‟nin doğalgaz bağımlılığını azaltması için sıvılaĢtırılmıĢ 

doğalgaz (LNG) ticaretine daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye‟nin alternatif pazar arayıĢlarında LNG‟de yüksek 

potansiyeli bulunan Katar, Cezayir gibi ülkelerle iĢbirliğinin artırılması 

durumunda Rusya doğalgazına olan bağımlılığını azaltacaktır. 

 •Yeni LNG‟e depolama tesislerinin kurulması gereken mevcut 

Marmara Ereğli ve Aliağa‟da bulunan LNG terminallerinin kapasitelerinin 

yeterli olmayacağı bilinmelidir. 
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• AB‟nin enerji kaynaklarında dıĢa bağımlılığı ve bu bağlamda 

Türkiye‟ye olan ihtiyacı AB üyelik sürecinde Türkiye‟nin elini 

güçlendirilmelidir. 

  • Enerji piyasasında düzenlemelere gidilmeli ve enerji alanında 

bilimsel araĢtırmalar destek vermelidir. Türkiye‟nin enerji potansiyeli iyi tahlil 

edilmeli buna göre çalıĢmalar yürütülmelidir. 

• Türkiye, enerjiyi çıkarmak için gerekli teknolojik ekipmanlara sahip 

olmalı, doğalgaz ve petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde arama-tarama 

faaliyetlerindeki artırma yolunda gitmelidir. 

Doğu Akdeniz‟de enerji alanında yaĢanan geliĢmeler Ġsrail‟in Leviathan 

ve Tamar havzalarında büyük doğalgaz yataklarını keĢfetmesi bölgeyi önemli 

hale getirmiĢtir. Akdeniz bölgesinde yaklaĢık 1,5 trilyon dolar değerinde 

doğalgaz rezervinin bulunması Türkiye‟nin Akdeniz bölgesinde petrol ve 

doğalgaz arama fırsatı vermiĢtir. Türkiye‟nin bu kaynaklardan yararlanması ve 

dünya pazarlarına kendi ihraç hatlarından sevk etmesinin ekonomik ve siyasi 

yönden önemli katkılarının olacağı düĢünülmektedir. Akdeniz‟deki doğalgaz 

kaynaklarının Batı‟ya ihracatı için en güvenilir seçenek Türkiye‟dir. 

Türkiye‟nin Akdeniz‟deki petrol ve doğalgaz çıkartması ticari ve ekonomik 

olarak elini güçlendirecektir. 
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