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Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Enerji sektörünün değişmeyen paradigması arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Görü-
nür bir gelecekte enerjide kendine yeter bir konuma kavuşması beklenmeyen ülkemiz 
açısından, mevcut ithalat bağımlılığı oranlarının daha da kötüleşmesine izin verilmemesi 
suretiyle arz güvenliğinin sağlanması bir ulusal güvenlik konusudur. Bu çerçevede, artan 
enerji ihtiyacının karşılanmasında ulusal kaynakları önceleyen arz yönlü bakış açısı ile 
verimliliği özendiren talep yönlü bakış açısının birlikte ele alındığı bir sistematik yakla-
şımın hayata geçirilmesi, Türkiye enerji sektörünün yönlendirilmesinde temel perspektif 
olarak benimsenmelidir.

Enerji, “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefinin hayati bileşen-
lerinden birisidir. Bu itibarla, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlayacak tedbirler alması 
elzemdir. Bunun için öncelikle enerji politikası oluşturmaya esas olmak üzere kapsamlı 
bir potansiyel araştırması yapılmalı ve tespit edilen potansiyelin değerlendirilmesi için 
gerekli organizasyonlar oluşturulmalıdır.

10 uncu Plan döneminde (2014-2018) yıllık ortalama değerler üzerinden; birincil 
enerji talebinin %3,7 ve elektrik enerjisi talebinin %5,3 oranında artacağı tahmin edil-
mektedir. Bu artış oranları üyesi bulunduğumuz OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, Tür-
kiye’nin Plan döneminde OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen enerji pazarı olacağına 
işaret etmektedir. 

Ulusal tasarrufların yetersizliğinin yapısal bir sorun niteliğine büründüğü ülkemiz-
de, yatırım yapılabilmesi, kamunun yatırımcılıktan çekilmesiyle birlikte ancak yeterli 
düzeyde yabancı sermaye girişine bağlı hale gelmiştir. Sermaye hareketlerinin ulusal he-
def ve politikalarla uyumunun tesis edilmesini teminen; stratejik yönelimi tespit edilmiş, 
açık, anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir yasal çerçeveye kavuşturulmuş, ilgili paydaşlar 
arasında rol ve sorumluluklar dağıtılmış, öngörülebilir, şeffaf, hesap verebilirliği güven-
ce altına alınmış enerji piyasaları kurulmalıdır. Bu bağlamda, 10 uncu Plan döneminde, 
kamu ve özel sektörün bir arada eşit şartlarda var olarak rekabet edebileceği piyasaların 
derinleştirilmesini hedefleyen bir bakış açısı egemen kılınmalıdır. 

Enerji kaynaklarına erişimin her geçen gün daha politik bir zemine kaydığı dün-
yada, bilinen enerji kaynaklarının üçte ikisinin neredeyse merkezinde bulunan Türkiye 
açısından ulusal sınırların ötesinde de enerji denklemine güçlü bir oyuncu olarak oturmak 
vazgeçilemez ve ötelenemez bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer taraftan yaşanmakta 
olan ekonomik krizin bazı ülkelerde kamu varlıklarının satılmasını gündeme getirmesi, 
söz konusu ülkelerde stratejik yatırımların yapılması açısından fırsatlar barındırmaktadır. 
Bu nedenle, kamu ya da özel sektörün yurt dışına açılmasının özendirilmesi ve ülke yararı 
açısından stratejik görülen yurt dışı yatırımların desteklenmesi, ilgili paydaşların katılı-
mıyla oluşturulacak bir stratejiye kavuşturulmalıdır. Bu strateji, gerek elektrik enterko-
neksiyonları, gerek doğal gaz gerekse de petrol boru hatlarına ilişkin hedef ve projelerle 
eşgüdüm içerisinde sürdürülmelidir.
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Türkiye enerji denkleminde bugüne kadar yeterince yer verilmeyen konulardan 
birisi enerji verimliliğidir. Bu konu arz güvenliğinin pekiştirilmesi, enerji girdi maliyet-
lerinin kontrol altına alınması, iklim değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve 
çevrenin korunması açısından kritik önemdedir. Dolayısıyla 2012 yılında yayımlanan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde öngörülen hedeflere ulaşılması konusunda Plan 
döneminde azami gayret gösterilmelidir. 

Türkiye’nin kalkınması için gerek duyduğu enerjiyi güvenilir bir şekilde temin et-
mesi enerji politikasının en temel amacıdır. İthalat bağımlısı bir ülke olarak Türkiye’nin 
enerji güvenliğini sağlaması, enerji temin ettiği ülkelerle olan ilişkilerinin niteliği ile ya-
kından ilişkilidir. Bu bağlamda, karşılıklı bağımlılık ilişkisi göz ardı edilmeden, ancak 
mümkün olduğunca kendine yeterliği artırmayı hedefleyen politikalar kararlılıkla uygu-
lanmalıdır. 

Kendine yeterliğin artırılmasının, arz ve talep tarafındaki farklı politik araçlarla 
hayata geçirilmesi mümkündür. Arz tarafında, kapsamlı bir arama süreci sonrasında ha-
zırlanan bir enerji envanteri oluşturulması ve bu envanterin, yeni teknik ve teknolojileri 
de içerecek şekilde ekonomik süreçlere dahil edilmesi amaçlanmalıdır. Talep tarafında ise 
verimli enerji kullanımının, bilim ve teknoloji üretme bakış açısıyla geliştirilmesi mutla-
ka sağlanmalıdır. 

Enerji arz güvenliğinin güvence altına alınması uzun vadeli politikaların varlığı ile 
mümkündür. Bu çerçevede: Bütün komşular ile işleyen enterkoneksiyonlara sahip olun-
malıdır; yıllık enerji ihtiyacının %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması 
bir ulusal hedef olarak benimsenmelidir; elektrik üretiminde doğal gazın payının %30 ile 
sınırlandırılması için gerekli tedbirler behemehal alınmalıdır; elektrik enerjisi ihtiyacının 
asgari %5’inin nükleer santrallerden sağlanması hedefi kapsamlı bir nükleer program da-
hilinde hayata geçirilmelidir; 2000 yılı değerlerine göre enerji yoğunluğunun %20 azal-
tılması, enerji verimliliğinin yatay kesen özelliği dikkate alınarak mutlaka sağlanmalıdır; 
iletim ve dağıtım şebekeleri, enerji talebinin güvenilir olarak taşınmasına yetecek kapa-
sitede akıllı şebeke olarak kurulmalı ve işletilmelidir; ekonomik olarak yapılabilir yerli 
konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan fosil kaynakların aranması, çıkarılması ve kul-
lanıma sunulması sağlanmalıdır; küresel enerji oyununda yer alabilmek için idari, teknik 
ve ekonomik altyapı tesis edilmelidir; yurt dışında ve özellikle yakın çevremizde bulunan 
zengin hidrokarbon kaynakların değerlendirilmesinde rol alabilecek milli unsurlar oluş-
turulmalı ve desteklenmelidir; ve küreselleşen enerji pazarlarında oyuncu olabilecek ve 
rekabet edebilecek kurumsal kapasite artırılmalıdır.



1. GİRİŞ
1. Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin temel girdisi olan enerjinin güvenli, 

sürdürülebilir ve rekabetçi maliyetlerle temini ile enerjinin hane halkı bütçesi, sanayi ma-
liyetleri ve cari açık üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi, ülkemiz açısından vazgeçi-
lemez ve ötelenemez bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmada, enerji sektörünün yapısı, işleyişi, 
aktörlerinin niteliği ve niceliği ile açık ve anlaşılabilir hedeflerin tanımlanmış olması el-
zemdir. Bu çerçevede, Enerji Güvenliği Ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu tarafından 
gerek birincil enerji gerekse elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması, petrol ve doğal 
gaz, elektrik enerjisi, nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği 
alanlarında ülkemizdeki ve ülkemizi etkileyebilecek uluslararası sorunlar ile ülkemizdeki 
ve dünyadaki gelişmeler, genel eğilimler, bunların yarattığı riskler ve sunduğu fırsatlar, 
güçlü ve zayıf taraflarımız irdelenmiş ve çözüm önerileri ile politika seçenekleri değer-
lendirilmiştir.

2. Raporun hazırlanması sürecinde; oluşturulan Enerji Piyasaları, Arz Güvenliği, 
Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji alanlarında çalışma gruplarının 
hazırlamış oldukları, bünyesinde çalışma grubuna ilişkin GZFT matrisinin de bulunduğu 
raporlardan faydalanılmıştır. 

3. Elektrik enerjisi alanında; ekonominin ve toplumun artan elektrik talebinin gü-
venli, kaliteli ve düşük maliyetle karşılanması temel amacı doğrultusunda ve bunu sağla-
yacak optimal elektrik sektörü yapısının oluşturulması kapsamında; elektrik arz-talep ge-
lişimi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması, elektrik üretim kaynakları arasında 
sağlıklı bir çeşitlendirmenin temini, tüketicilere mümkün olan en düşük fiyatlarla elektrik 
enerjisi sunumu, işleyen bir serbest piyasanın oluşturulması, yatırımların istikrarlı bir bi-
çimde yapılabildiği uygun bir yatırım ortamı sağlanması, mülkiyet ilişkileri, yerli kay-
nakların en üst düzeyde kullanımı, elektrik üretim-iletim-dağıtım altyapısının durumu ve 
gelişimi, sektörün çevresel etkilerinin en alt seviyede tutulması, bölgesel ve uluslararası 
enterkoneksiyonlar, sektörün düzenleme ve denetleme çerçevesi gibi konular değerlen-
dirilmiştir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynaklarının artan oranlarda kullanımı ile 
nükleer enerjinin enerji arz sistemine başarılı bir şekilde dâhil edilmesine ilişkin süreç ve 
yöntem önerileri üzerinde tartışmalar yürütülmüştür. 

4. Petrol ve doğal gazın birincil enerji arzının yaklaşık %60’ını oluşturduğu ve çok 
büyük ölçüde ithal edildiği dikkate alındığında arz güvenliğinin sağlanmasının, ithalata 
bağımlılığın kontrol altına alınması ve mümkün olduğu ölçüde kaynak ülkelerin çeşit-
lendirilmesine bağlı olduğu açıktır. Bu çerçevede; petrol ve doğal gaz arz güvenliğinin 
sağlanması, ithalat yapısı, petrol ve doğal gaz boru hatları ve transit ülke olma yönündeki 
gelişmeler, petrol ve doğal gaz ticaretinden daha fazla pay alınması, petrol ve doğal gaz 
fiyatları ile bu durumun ekonomi ve cari açık üzerindeki etkileri, enerji borsası kurulması 
gibi konular değerlendirilmiştir.

5. Enerji üretimi, taşınması ve tüketiminin ekonomik, sosyal ve çevresel maliyet-
lerinin en düşük düzeye indirilmesinde kilit unsurlardan birisi enerji verimliliğidir. Ener-
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ji verimliliğinin artırılması ve enerji arzında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının yükseltilerek sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturulması amacı doğrultusun-
da; ekonominin her sektöründe enerji yoğunluğunun düşürülmesi, enerji verimliliğinin 
gelişmiş ülke düzeylerine yükseltilmesi, enerji verimliliği alanında sağlıklı bir iç pazar 
yaratılması, 2023 yılına kadar ekonomik potansiyelin tamamının kullanılması hedefi doğ-
rultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik bir şekilde kullanıma so-
kulması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu çerçevede uygun finansman yöntemleri 
geliştirilmesi ile yerli imalat kapasitesi ve teknoloji üretme imkân ve kabiliyetinin geliş-
tirilmesi temel politika alanları olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamdaki politika önerile-
rinin, enerji güvenliğinin yanı sıra hava ve su kirleticileri ile sera gazı salımlarının azal-
tılması ve istihdamın artırılmasına olan katkısı ile bu politikaların hayata geçirilmesinde 
kamusal yapının niteliğine ilişkin değerlendirmeler raporun ele aldığı diğer konulardır.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. Dünyada Genel Durum 

6. 2008-2009 yıllarında yaşanan finansal kriz, yansımasını enerji sektöründe de 
göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan ve enerji yoğunlukları görece yüksek olan ülke-
lerde, enerji tüketimindeki artış hızı yavaşlamış ve hatta kimi ülkelerde negatif büyüme 
rakamları kaydedilmiştir. Finansal kriz koşulları henüz tam olarak izale edilememiş ol-
masına rağmen enerji sektörü daha hızlı bir toparlanma göstermiştir. Uzun dönemde dün-
ya enerji talebi ve buna bağlı olarak CO2 salımları artmaya devam edecektir.

7. OECD ülkelerinin enerji sektörünün temel dinamiklerine ilişkin belirleyici konu-
mu, 21 inci yüzyılın başından bu yana aşınmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın 
yapmış olduğu tespitler, önümüzdeki 25 yılda enerji sektörünün dinamiklerinin, liderliği 
Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerce yapılan gelişmekte olan ekonomiler tarafından belir-
leneceğine işaret etmektedir. Zira gelişmekte olan ülkeler OECD ülkelerine nazaran 4 kat 
daha hızlı büyümektedir. 2010 yılında OECD dışı ülkelerin dünya enerji talebindeki payı 
%55 iken 2035 yılına gelindiğinde bu oranın %65’e çıkması beklenmektedir. Bununla 
birlikte, enerji verimliliği konusunda OECD ülkelerinde kaydedilen gelişmeler, bilimsel 
ve teknolojik birikim açısından OECD ülkelerinin gelecek yıllarda da önemli aktör ola-
caklarını göstermektedir. Nitekim enerji verimliliği konusunda tüm dünya genelinde dil-
lendirilen politik söylemlere rağmen, OECD ülkeleri dışında, enerji yoğunluğunda kayda 
değer azalma görülmemektedir. Oysa küresel iklim değişikliği ile mücadelede enerji ve-
rimliliği tedbirleri başat bir role sahiptir. Bu itibarla, OECD üyesi ülkeler ile OECD üyesi 
olmayan ülkeler arasındaki enerji merkezli ilişkilerde, enerji verimliliği konusunun güçlü 
bir argüman olarak değerlendirileceği tahmin edilmektedir. 

Tablo 1: GSYİH Büyüme Oranları

Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (%)
1990-2010 2010-15 2010-20 2010-35

OECD 2,2 2,1 2,2 2,1
OECD Dışı 4,9 6,1 5,9 4,8
Dünya 3,2 4,0 4,0 3,5

Kaynak: WEO 2012

8. Küresel enerji talebinin beşte dördü fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki payı geçen 10 yıllık dönem içerisinde 
hızlı bir artış göstermiş olmakla birlikte, henüz herhangi bir fosil kaynağın birincil enerji 
arzı içerisindeki payının oldukça gerisindedir. Son 10 yıl içerisinde, yenilenebilir enerji kay-
nakları yatırım pastasından daha fazla pay almış, dolayısıyla birincil enerji arzı içerisindeki 
payını artırmış ve bazı fosil kaynakların kullanım oranlarında kısmi azalmalar görülmüşse 
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de, görünür gelecekte, fosil yakıtların küresel enerji talebinin karşılanmasında sahip olduğu 
üstünlüğün devam edeceği tartışma dışıdır. Bu noktada, enerji dönüşümünde verimliliğin ve 
alternatif teknolojilerin daha da önem kazanmakta olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Birincil Enerji Talebinin Kaynaklara Dağılımı (MTEP)

1990 2010 2015 2020 2030 2035
Kömür 2 231 3 474 3 945 4 082 4 180 4 218
Petrol 3 230 4 113 4 352 4 457 4 578 4 656
D. Gaz 1 668 2 740 2 993 3 266 3 820 4 106
Nükleer 526 719 751 898 1 073 1 138
Hidrolik 184 295 340 388 458 488
Biokütle 903 1 277 1 408 1 532 1 755 1 881
Diğer 36 112 200 299 554 710
Toplam 8 779 12 730 13 989 14 922 16 417 17 197

Kaynak: WEO 2012

9. Fosil enerji kaynakları arasında kömür en yaygın kullanılan kaynak olup, kömü-
rün birincil enerji arzındaki birincilik konumu sürmektedir. Bununla birlikte üretim ve 
tüketimde payını sürekli olarak artırmakta olan yegâne fosil kaynak doğal gazdır. Doğal 
gaz, dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bir taraftan siyasi 
ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak genişleyen doğal gaz iletim hatları, diğer taraftan kon-
vansiyonel olmayan doğal gaz kaynaklarının artan oranlarda piyasaya dâhil olması doğal 
gazın yaygınlaşmasında önemli gerekçeler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle konvansi-
yonel olmayan gaz üretiminde son yıllarda görülen gelişmeler, doğal gaz fiyatlarını ve 
doğal gaza bağlı ilişkilerin etkilediği politikaları değiştirebilecek potansiyel içermektedir.

10. Dünyada doğal gaz ticaretinin yaklaşık üçte ikilik kısmı, fiyatı ham petrol fi-
yatına endekslenmiş uzun vadeli sözleşmeler marifetiyle yerine getirilmektedir. Özel-
likle Kuzey Amerika’da konvansiyonel olmayan doğal gazın artan oranlarda piyasaya 
sürülmesiyle, Anglosakson ülkelerde (Kuzey Amerika, Birleşik Krallık ve Avustralya) 
gaz-gaz rekabetinin daha da artmaya başladığı görülmüştür. Fukuşima Kazası sonrasında 
Japonya’nın doğal gaza olan talebinin artması, gaz-gaz rekabetinin daha da güçlenmesine 
yol açmış olup, yakın gelecekte bu eğilimin çok daha güçleneceği yönünde değerlendir-
melerde bulunulmaktadır. 

11. Geçen plan döneminde dünya enerji sektörünü yakından ilgilendiren üç önemli 
olay yaşanmıştır: Konvansiyonel olmayan doğal gazdaki gelişmeler, Arap Baharı ve Fu-
kuşima Kazası.

12. 2011 yılı verilerine göre çıkarılabilir konvansiyonel doğal gaz kaynakları 462 
trilyon metreküp (TCM) civarında olup, bu büyüklük, yine 2011 yılı tüketim verilerine 
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göre dünyanın 135 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Çıkarılabilir konvansiyonel 
olmayan doğal gaz kaynakları miktarı ise 328 TCM olarak ifade edilmektedir. Bir başka 
ifadeyle konvansiyonel olmayan doğal gaz kaynakları sayesinde dünya doğal gaz talebi 
asgari 250 yıl boyunca karşılanabilir hale gelmiştir. Nitekim özellikle Kuzey Amerika’da-
ki konvansiyonel olmayan kaynakların değerlendirilmesi ABD’yi doğal gazda ithalatçı 
bir ülke olmaktan çıkarmıştır. Öyle ki, ABD’de sözleşmeye bağlanmış LNG gazlaştırma 
tesisi yapımları askıya alınmış ya da iptal edilmiş; mevcut gazlaştırma terminallerinin 
bazıları ise sıvılaştırma terminallerine dönüştürülmeye başlanmıştır. ABD merkezli bu 
gelişmeler neticesinde ABD’deki doğal gaz fiyatlarında beklendiği gibi artışlar olmamış, 
hatta azalmalar kaydedilmiştir. 

13. Küresel petrol üretiminin %35’i ve doğal gaz üretiminin %20’si Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu’da bulunmaktadır. Bu bölgede 2011 yılında baş gösteren ve Arap Baharı veya 
Arap Uyanışı olarak adlandırılan gelişmeler, beraberinde, enerji sektöründe yeni denklemle-
rin kurulması veya formüle edilmesini getirmiştir. Bu bölgenin dünya enerji sektörü açısın-
dan ne denli önemli olduğu, yaşanan iç savaş sürecinde Libya’dan petrol arzının durmasının 
OECD ülkelerinde örgütün tarihinde ikinci kez stratejik stokların kullanılmasına neden ol-
ması örneğinde bütün açıklığıyla görülmüştür. Diğer taraftan, Kuzey Afrika’da ortaya çıkan 
toplumsal olayların benzerlerinin kendi ülkelerinde ortaya çıkmaması için özellikle zengin 
hidrokarbon potansiyeli ve yüksek üretim düzeylerine sahip Körfez Ülkelerindeki rejimle-
rin sosyal harcamaları artırması, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskılar yaratmıştır. 
Bu gelişmelere paralel olarak İran’a yönelik uygulanan yaptırımlar, aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu kimi gelişmekte olan ülkelerde petrol sektöründe yansımasını bulmuş ve pet-
rol ithalatı için ödenen faturanın yükselmesine yol açmıştır. Öte yandan, uzun bir süredir 
istikrarsızlık nedeniyle yeterli ölçüde değerlendirilememekle birlikte büyüklüğü ve üretim 
kolaylılığı itibarıyla enerji piyasalarını etkileyebilecek düzeyde ve konumda olan Irak’ın 
sahip olduğu hidrokarbonların geliştirilmesi ve nakline ilişkin politika ve seçenekler, bir 
komşu ülke olarak Türkiye tarafından yakından izlenmelidir.

14. Türkiye tarafından yakından ve dikkatle izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alın-
ması gereken bir diğer konu da Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerdir. Kimi kaynaklara 
göre Doğu Akdeniz’de Hazar Havzasındakinden daha fazla hidrokarbon rezervi bulun-
maktadır. Bu bağlamda, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerde ve 
bu ülkeler ile enerji oyununun büyük oyuncuları arasında önemli ilişkilerin geliştirilme-
ye başlandığı görülmüştür. İsrail tarafından Leviathan Sahasında keşfedilen doğal gazla 
kamuoyunun tartışmaya başladığı Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin kont-
rol edilmesine ilişkin olarak, Avrupa Birliği’nin desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
tarafından Mısır ve Lübnan’la münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin 
anlaşmalar imzalanmıştır. Bu dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki 
ilişkiler tarihte görülmedik ölçüde sıkılaşmıştır. Enerjinin odağında olduğu tüm bu geliş-
meler, Türkiye’nin bölgede hassas ve daha proaktif bir tutum takınmasını gerektirmiştir. 

15. Dünya enerji kamuoyunu meşgul eden son gelişme Fukuşima Kazasıdır. 11 Mart 
2011’de Büyük Okyanus’ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohoku Depremi’nden sonra 
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gelişen tsunami, tarihin Çernobil’den sonraki en büyük ancak en karmaşık nükleer kazası-
nın oluşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Japon Hükümeti tarafından oluşturulan 
bağımsız denetim komisyonu, kazanın nedeni olarak insan hatasını göstermiş ve işletmeci 
kuruluş, düzenleyici otorite, Japon Hükümeti ve hatta bir bütün olarak Japon sistemine yö-
nelik ağır eleştiriler getirmiştir. Fukuşima Kazası, 2011 öncesinde nükleer enerji dünyasın-
da yeniden “Nükleer Rönesans” olarak dillendirilmeye başlayan girişim ve gelişmelerin 
seyrini değiştirmiştir. Öyle ki, elektrik enerjisi ihtiyacının neredeyse yarısını nükleer enerji-
den sağlayan Japonya’da nükleerden çıkış tartışmaları somut sonuçlar vermiş ve 1 yılı aşkın 
süre boyunca Japonya’daki nükleer santraller kapalı tutulmuştur. Bu dönemde ülkenin ener-
ji ihtiyacının, kısa vadede doğal gaz kullanımı ile ikame edilerek; orta ve uzun vadede ise 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerine daha fazla kaynak ayrılması suretiy-
le karşılanması kararlaştırılmıştır. Nihayetinde Japon Hükümetince 2030 yılına kadar nük-
leerden çıkış öngören yeni bir plan açıklanmış, ancak sonrasında bu plandan vazgeçilmiştir. 

16. Diğer taraftan, Fukuşima Kazası bütün dünyada nükleer enerji santrallerinin gü-
venlik ve güvenilirliklerinin tartışılmasına neden olmuş, başta AB olmak üzere gelişmiş 
ülkelerde stres testleri yapılmış ve hatta Avrupa’nın en gelişmiş sanayi altyapısına ve tekno-
lojik birikime sahip olan ülkesi Almanya’da nükleerden çıkış kararı alınmasına yol açmıştır. 

17. Enerji sektörüne ilişkin tartışmaların önemli bileşenlerinden birisi de küresel 
ısınmadır. Küresel ısınma projektörlerin her geçen gün daha yoğun bir şekilde enerji sek-
törü üzerine yönlendirilmesine neden olmaktadır. Geçen 10 yılda, karbon salımındaki 
artış hızının tarihin gördüğü en yüksek düzeye çıkması, başta bilim çevreleri olmak üzere 
tüm kesimlerde kaygıların artmasına yol açmıştır. Ne var ki küresel ısınma ile müca-
delenin, özellikle enerji sektöründe hızlı geri dönüşü olan ve az maliyetli bir yöntemi 
bulunmamaktadır. Enerji altyapısının uzun yıllara sâri ve yenilenmesinin yüksek mali-
yetli olması, altyapının hızlı bir şekilde dönüştürülmesine veya yenilenmesine imkân ta-
nımamaktadır. Bu durum, enerji teknolojilerinde devrimsel gelişmelerden daha ziyade 
evrimsel gelişmelere ve çoğu kere mevcut süreçlere odaklanan kısmi iyileştirmelerin öne 
çıkarılmasına neden olmaktadır. 

18. Henüz modern ısıtma sistemlerine erişim imkânı bulunmayan 2,6 milyar ve 
elektrik enerjisine erişim imkânı bulunmayan 1,3 milyar insan olmasına rağmen enerji, 
tarihte olmadığı ölçüde ticarileşmiştir. Enerjinin ticarileşmesi, bir taraftan enerji piyasa-
larının genişlemesi ve yaygınlaşmasını, dolayısıyla piyasa mekanizmalarının belirleyici-
liğini gündeme getirmiş, diğer taraftan, enerjiye erişimin daha fazla rekabet gerektirmesi 
ise ulus devletlerin doğrudan ya da dolaylı olarak piyasalara müdahale etmesi sonucunu 
doğurmuştur. Özellikle 2008-2009 krizinden sonra dünyada yeni değerlendirmeler ya-
pılmaya başlanması bu sürece ivme kazandırmıştır. Nitekim kriz, liberal ülkelerde dahi 
kamu müdahalesini güçlü bir seçenek olarak yeniden gündeme getirmiş ve bu kapsamda 
oldukça önemli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Finans piyasalarında görülen bu duru-
mun enerji piyasalarına da yansımaları olmuş ve kamu-özel ortaklığı, uzun dönemli im-
tiyaz hukuku uygulamaları ve kamu şirketlerinin güçlendirilmesi gibi öneriler dikkate 
değer ölçüde tartışılmaya başlanmıştır. 
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2.2. Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri

2.2.1. Yalınayak Koleji

19. Su ve elektriği bulunmayan bir bölgede, yaşamı alternatif enerji çözümleri ile 
yaşanır kılmak konusunda Hindistan’daki Yalınayak Koleji deneyimi, yerel ölçekte, ilave 
teşvikler olmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve pratik enerji verimli-
liği uygulamaları açısından dikkat çekici bir örnektir. Tamamen yerel inisiyatif ve kaynak-
larla, dışarıdan herhangi bir destek alınmaksızın hayata geçirilen bu projede bütün binaların 
çatılarının güneş panelleriyle kaplanmasıyla, kolejin yanı sıra kolejin bulunduğu köyün tüm 
elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmış; mevsimsel olarak esen rüzgârın enerjisinden fayda-
lanılarak ilave elektrik üretilmiş; katı atıkların dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeler 
ısı yalıtımı amacıyla kullanılmıştır. Bu başarılı örneğin benzer bir uygulaması ülkemizde 
Sakarya Beriköy’de hayata geçirilmeye çalışılmışsa da, bölgede kurulan doğal gaz çevrim 
santralinin atık ısısının kullanılması projenin akim kalmasına neden olmuştur. 

2.2.2. Diyarbakır Güneş Evi

20. Diyarbakır’da inşa edilen Güneş Evi Eğitim ve Uygulama Parkı; güneş, toprak 
ve mimarinin “enerji mimarlığı” ilkelerine göre kullanılarak doğayla uyumlu bir yaşamın 
mümkün olduğunu gösteren Cumhuriyet tarihindeki ilk örnek olarak dikkat çekmektedir. 
Bir evin elektrik enerjisi ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarından sağlanabileceğini 
gösteren bu proje aynı zamanda uygun enerji mimarlığı yöntemleri uygulanması halinde 
hızla artmakta olan bina stokunda ihmal edilemez büyüklükte enerji tasarrufu sağlanabi-
leceğinin karinesi olması açısından önemlidir. 

2.2.3. Akçansa Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım Tesisi

21. Alternatif enerji kaynakları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama, Akçan-
sa’nın Çanakkale’deki çimento fabrikasında üretim sürecinde açığa çıkan ısının geri ka-
zanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Kurulan 15,2 MW kapasiteli geri kazanım tesisi ile 
ısı ve elektrik enerjisi olarak yılda toplam 105 milyon kWh enerji geri kazanılmakta ve bu 
sayede fabrikanın elektrik tüketiminin yaklaşık %26’sı karşılanabilmektedir. Ekonomik 
açıdan yatırımın 5 yıl içinde geri kazanılacağı hesaplanmaktadır. Sağlanan enerji tasarru-
fu sayesinde yılda 60.000 ton CO2 azaltımı gerçekleşmektedir. 

2.2.4. Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Atık Isı Geri Kazanım Projesi 

22. Alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi yoluyla enerji tasarrufu sağ-
lanması amacıyla geliştirilen uygulama, Eczacıbaşı Topluluğunun enerji tüketiminin 
%46’sına sebep olan ve Bilecik’teki yapı malzemesi üreten Vitra Karo Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Tesiste yapılan atık ısı ölçümleri, tüm tesiste ısı çıkış 
noktalarının tamamında 8 MW’lık ısıl güce karşılık gelen bir potansiyelin olduğunu or-
taya koymuştur. Bu atık ısının geri kazanılması için gerçekleştirilen uygulama sayesinde, 
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yıllık 1.484.000 m3 doğal gaz tasarrufu sağlanmış ve 3.000 ton CO2 salımı engellenmiştir. 
Uygulama, kendini 1 yıl içerisinde geri ödemiştir.

2.3. Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler 

2.3.1. 9 uncu Plan Döneminin Değerlendirilmesi

23. 9 uncu Plan döneminde birincil enerji talebinin yıllık %6,4 oranında artacağı 
öngörülmesine rağmen Planın ilk 5 yılında artış yıllık ortalama %2,9 oranında gerçek-
leşmiş ve talep 2011 yılı sonu itibarıyla 114,5 MTEP düzeyine ulaşmıştır. Aynı dönemde 
elektrik enerjisine olan talep, yıllık ortalama %8,4 oranındaki büyüme öngörüsüne karşın 
ancak %5,8 oranında artarak 230,3 TWh düzeyine ulaşmıştır. 2008 yılında başlayan ve 
etkileri halen sürmekte olan finansal krize bağlı olarak 2008 ve 2009 yıllarında birincil 
enerji arzında daralma yaşanmıştır. Bu bağlamda 9 uncu Plan döneminin sonunda birincil 
enerji talebinin 147,4 MTEP ve elektrik enerjisi talebinin 295,5 TWh düzeyine çıkacağı 
tahminlerinin tutturulamayacağı kesinleşmiştir. 

Tablo 3: Birincil Enerji Arzı ve Nihai Enerji Tüketimi (MTEP)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Birincil Enerji Arzı 99,6 107,6 106,3 106,1 109,3 114,5
Nihai Enerji Tüketimi 77,4 82,7 79,5 80,6 83,4 86,9

Kaynak: ETKB

24. Plan döneminin başlangıcı olan 2007 yılında genel enerji talebinin karşılanma-
sında birincil enerji kaynaklarının payı kömür için %28,7, petrol için %30,9, doğal gaz 
için %31,5 ve yenilenebilir kaynaklar için %8,9 iken 2011 yılı sonu itibarıyla bu değerler 
sırasıyla %31,3, %26,6, %32,2 ve %9,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 4: Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Dağılımı (MTEP)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taşkömürü 14,8 15,4 14,1 14,8 15,5 16,7
Linyit 11,2 13,4 15,0 15,7 15,4 16,4
Asfaltit 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4
İkincil Kömür 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3
Odun 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 2,4
Artık 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Petrol 32,6 33,3 31,8 30,6 29,2 30,5
Doğal Gaz 28,5 33,9 33,8 32,8 34,9 36,9
Yenilenebilir 5,4 4,6 4,5 5,3 7,1 7,6

Kaynak: ETKB
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25. 9 uncu Plan döneminde enerji tüketiminin dağılımında çarpıcı değişiklikler ol-
muştur. 2006 yılında nihai enerji tüketiminin %40’ı sanayi sektörü kaynaklıyken bu oran 
2011 yılında %35,5’e düşmüştür. Aynı dönemde, konut ve hizmetler sektörlerini barın-
dıran diğer sektörlerin nihai enerji tüketimindeki payı %35,2’den %41,1’e çıkmıştır. Bir 
başka ifadeyle, 2008 yılıyla birlikte konut ve hizmetler sektörü enerji talebindeki artışın 
belirleyicisi haline gelmiştir. 

Tablo 5: Nihai Enerji Tüketiminde Sektörlerin Payları (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sanayi 40,0 39,2 32,3 32,2 36,7 35,5
Ulaştırma 19,4 20,9 20,2 19,8 18,4 18,3
Diğer Sektörler 35,2 34,5 42,1 42,9 40,7 41,1
Enerji Dışı 5,4 5,4 5,5 5,2 4,1 5,1

Kaynak: ETKB

26. Aynı dönemde nihai enerji tüketiminde kullanılan kaynakların payında da doğal 
gaz, yenilenebilir ve elektrik enerjisinin, katı yakıtlar ve petrolün aleyhine artış içinde 
olduğu görülmektedir. Bu değişimde asıl dikkat çekici olan %98 oranında petrole daya-
nan ulaştırma sektörü haricindeki sektörlerde, yıllar itibarıyla tüketilen enerji kaynakları-
nın paylarındaki hızlı değişimdir. Bu kapsamda sanayi sektöründe tüketilen katı yakıtlar 
ve petrolün payı 2006 yılındaki %55,6 düzeyinden %41,3 düzeyine gerilemişken, aynı 
dönemde doğal gaz ve elektriğin payı %40,9 düzeyinden %54,2 düzeyine yükselmiştir. 
Diğer sektörlerde sanayi sektöründeki gibi bir dönüşüm gözlenmemekle birlikte, dönem 
içerisinde enerji kaynakları arasında hızlı geçişlerin olduğu görülmektedir. Örneğin %48-
49 civarında seyreden doğal gaz ve elektriğin diğer sektörlerin nihai tüketimindeki payı, 
ekonomik krizin ülkemizi de vurduğu 2009 ve 2010 yıllarında %41 düzeyine gerilemiş; 
buna mukabil katı yakıtların payı %28 düzeyinden %37’ye yükselmiştir.

Tablo 6: Nihai Enerji Tüketiminde Kaynakların Payları (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Katı Yakıt 26,9 26,5 25,9 27,8 28,6 24,0
Petrol 36,4 35,6 36,1 36,4 33,2 32,6
Doğal Gaz 18,0 19,1 17,5 15,7 16,8 21,1
Yenilenebilir 2,9 2,9 3,2 3,4 3,7 3,8
Elektrik 15,8 16,0 17,3 16,6 17,7 18,4

Kaynak: ETKB
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27. 9 uncu Plan’da, Türkiye’nin, plan dönemi ve sonrasında kilit önemde enerji 
dağıtım merkezlerinden biri haline gelmesi öngörülmüş ve bunun için bir yandan AB’ye 
uyum sürecinin tamamlanması, diğer yandan da bölgesinde cazibe merkezi haline gelme-
si için komşularıyla iktisadi ve ticari ilişkilerini güçlendirmesi gerekliliğinin altı çizilmiş-
tir. Bu kapsamda: Türkiye’nin mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde kullanıl-
masıyla enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında transit ülke olunmasına, bu şekilde 
jeostratejik konumumuzun daha da güçlendirilmesinin sağlanmasına ve Ceyhan’ın ulus-
lararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde 
önemli merkezlerden birisi olmasına çalışılacağı; doğal gazda transit boru hatlarının yapı-
mının tamamlanarak Avrupa’ya gaz satışında etkin olunması amacıyla gerekli tedbirlerin 
alınacağı; arz güvenliğinin artırılmasına katkı yapacak olan diğer ülkelerle elektrik ticare-
tinin yapılabilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulacağı önemli eylemler olarak ifa-
de edilmiştir. Bu bağlamda bazı girişimlerde bulunulmuş ve kimi anlaşma ve sözleşmeler 
imzalanmış olmakla birlikte henüz bu eylemler tam olarak tekemmül ettirilememiştir. 

28. 9 uncu Plan Stratejisi, Planın odağında bulunan “rekabet gücünün artırılma-
sı”nda enerji altyapısının geliştirilmesini, gerekliliklerden birisi olarak tanımlamıştır. Bu 
çerçevede, enerji sektörünün sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğinin geliştirilmesi amacıyla 
serbestleştirme politikalarının devamı mahiyetinde çeşitli adımlar atılmıştır. 

29. 9 uncu Plan döneminde, öngörüldüğü gibi serbestleştirme politikalarına paralel 
olarak kamu sektörünün enerji yatırımları içindeki payı tedricen azaltılmıştır. Bu çerçe-
vede, 2007 yılında %39,2 düzeyinde gerçekleşen enerji sektörüne yapılan sabit sermaye 
yatırımları içerisindeki kamu payı 2011 yılında %21,4 düzeyine düşmüştür. Bunda 9 uncu 
Planının yayımlandığı 1 Temmuz 2006 tarihinden bugüne kadar ülkemiz enerji sektörün-
de, gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse de öngörülen piyasa yapılarına ulaşabilmek 
amacıyla özel sektör tarafından yapılan yatırımlar belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, 
henüz ekonominin rekabet gücünün artırılması ve toplumun refah seviyesinin yükseltil-
mesi amacıyla sektörün serbestleştirilmesi çerçevesinde, en düşük maliyetle enerji ürete-
cek bir sistem oluşturulması hedefine ulaşılamamıştır.

30. 9 uncu Plan döneminde çok sayıda mevzuat değişikliği yapıldığı görülmektedir. 
Elektrik enerjisi sektöründeki reform, serbestleşme ve yeniden yapılanma çalışmalarının 
başlatıldığı ana kanun olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda 7 defa değişik-
lik yapılmıştır. Bu değişiklikler genelde birkaç maddelik değişiklikler olmakla birlikte, 
yapılan düzenlemeler, başlangıçta öngörülen piyasa modelinden bazı sapmalara da yol 
açmıştır. Nihayetinde, yasal düzenlemelerin konsolidasyonuna ihtiyaç duyulmuş ve 4628 
sayılı Kanun tümüyle gözden geçirilerek bu çerçevede hazırlanan 6446 sayılı Elektrik Pi-
yasası Kanunu 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

31. 9 uncu Plan döneminde uzun vadede yapılacakların belirlenmesi amacıyla, 18 
Mayıs 2009 tarih ve 2009/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla “Elektrik Enerjisi 
Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” kabul edilmiştir. 26 Temmuz 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5784 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere paralel 
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olarak hazırlanan belgeyle, öngörülen geçiş döneminin ihtiyaçları ile sağlanan gelişmeler 
ve düzenlemeler dikkate alınarak, elektrik enerjisi sektöründe hedeflenen piyasa yapısını 
oluşturmak üzere izlenecek yol belirlenmiş ve özelleştirme konusundaki program ve arz 
güvenliğini sağlamak üzere atılacak adımlar ile orta ve uzun dönemde elektrik arzında 
kullanılacak kaynaklara ilişkin hedefler tanımlanmıştır. 

32. Türkiye elektrik toptan satış piyasasının etkin ve sağlıklı işleyen bir piyasa ha-
line gelmesi amacıyla kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışma-
lar neticesinde Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) 3 Kasım 
2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. DUY ile 
birlikte bir dengeleme sistemi tesis edilmiş, dengeleme talimatlarının mali sonuçlarının 
uzlaştırılmasına ilişkin kurallar belirlenmiştir. DUY, 1 Ağustos 2006 tarihi itibarıyla nak-
di olarak uygulanmaya başlanmıştır.

33. Dengeleme sonuçlarının uzlaştırılması faaliyetleri ilk aşamada 3 zamanlı olarak 
yürütülmüştür. Gün Öncesi Planlama, Dengeleme Güç Piyasası ve saatlik uzlaştırmayı 
içeren ikinci aşamaya ise 1 Aralık 2009 tarihinde geçilmiştir. Gün Öncesi Planlama; Gün 
Öncesi Piyasasının işlerlik kazandığı tarihe kadar Sistem İşletmecisine gün öncesinden 
dengelenmiş bir sistem sağlamayı amaçlamıştır. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren ise Gün 
Öncesi Planlamanın yerini Gün Öncesi Piyasası almıştır. Uygulama sonuçları aşağıdaki 
grafiklerden izlenebilmektedir. 

Grafik 1: Sistem Marjinal Fiyatlarının Tarihi Gelişimi
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Grafik 2: GÖP ve DGP Fiyatları

34. Birçok AB ve OECD ülkesindeki artış oranlarının çok üzerinde artan elektrik 
enerjisi talebimizin, herhangi bir aksamaya imkân vermeden gerekli yedek kapasiteyle 
kısa, orta ve uzun vadede karşılanabilmesi büyük önem arz etmektedir. 2007–2011 dö-
nemine bakıldığında; elektrik enerjisi talebi toplamda %28,9, kurulu güç ise toplamda 
%27,6 oranında artış göstermiştir. Özel sektörün elektrik enerjisi üretimindeki payı 2006 
yılı sonundaki %51,7 seviyesinden 2011 yılı sonu itibarıyla %59,7 seviyesine, toplam 
kurulu güç içerisindeki payı ise %40 seviyesinden %54,4 seviyesine ulaşmıştır. Bu deği-
şimin gerisindeki en büyük sebep, kamunun geçmişte başlamış santral yatırımları dışında 
yeni santral inşa etmemesidir. 

Tablo 7: Kurulu Güç Gelişimi (MW)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kamu 24 441 24 138 24 244 24 466 24 466 24 150
Özel 16 124 16 698 17 351 20 315 25 058 28 761
TOPLAM 40 565 40 836 41 817 44 761 49 524 52 911

Kaynak: TEİAŞ

Tablo 8: Elektrik Üretimi Gelişimi (GWh)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kamu 85 134 93 125 98 047 89 454 95 532 92 351
Özel 91 116 98 433 100 371 105 359 115 676 137 044
TOPLAM 176 300 191 558 198 418 194 813 211 208 229 395

Kaynak: TEİAŞ

Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası Fiyatları
(TL/MWh, 7 Günlük Hareketli Aritmetik Ortalamalar)
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35. Elektrik enerjisi üretiminin birincil kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, 
doğal gazın baskın rolünü koruduğu görülmektedir. 2006 yılı sonunda %45,8 olan elekt-
rik enerjisi üretimindeki doğal gazın payı 2011 yılında %45,4 olarak gerçekleşmiştir. 
Mevcut düzenlemeler ve EPDK’ya yapılan üretim lisansı başvuruları göz önünde bulun-
durulduğunda, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde öngörülen 
doğal gazın elektrik üretimindeki payının 2023 yılına kadar %30’a düşürülmesi hedefine 
ulaşılmasının, ancak güçlü ilave tedbirler alınması ve kararlılıkla uygulanmasıyla müm-
kün olabileceği anlaşılmaktadır. 

Tablo 9: Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Gelişimi (MW)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taşkömürü + İthal Kömür + 
Asfaltit 1 986 1 986 1 986 2 391 3 751 4 351

Linyit 8 211 8 211 8 205 8 199 8 199 8 199
Sıvı Yakıtlar 2 397 2 000 1 819 1 699 1 593 1 300
Doğal Gaz 11 462 11 647 10 657 11 826 13 302 13 144
Atık 41 43 60 87 107 126
Çok Yakıtlı 3 323 3 384 4 869 5 137 5 326 6 811
Hidrolik 13 063 13 395 13 829 14 553 15 831 17 137
Jeotermal+Rüzgar 82 169 394 869 1 414 1 843
TOPLAM 40 565 40 836 41 817 44 761 49 524 52 911

Kaynak: TEİAŞ

36. Arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli 
bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilmesi 9 uncu Planın ön-
görülerinden bir diğeridir. Bu kapsamda üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi hedefi benimsenmiştir. 9 uncu Planın 
bu hedefi ve Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde öngörülen 
yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının 2023 yılında en az 
%30 düzeyine çıkarılması hedefi, 2011 yılı sonu verilerine bakıldığında ulaşılabilir görül-
mektedir. 2011 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminde %22,8’si hidrolik kaynaklar olmak 
üzere yenilenebilir kaynakların payı %25,2’dir.
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Tablo 10: Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Gelişimi (GWh)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taşkömürü + İ.Kömür + 
Asfaltit 14 217 15 136 15 858 16 596 19 104 27 348
Linyit 32 433 38 295 41 858 39 090 35 942 38 870
Sıvı Yakıtlar 4 340 6 527 7 519 4 804 2 180 904
Doğal Gaz 80 691 95 025 98 685 96 095 98 144 104 048
Atık 154 214 220 340 458 469
Hidrolik 44 244 35 851 33 270 35 958 51 796 52 339
Jeotermal+Rüzgar 221 511 1 009 1 931 3 585 5 418
TOPLAM 176 300 191 558 198 418 194 813 211 208 229 395

Kaynak: TEİAŞ

37. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek için EPDK’ya yapılan başvuru-
larda, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu)’un 2005 yılında yürürlüğe girmesinden son-
ra kayda değer artışlar yaşanmıştır. YEK Kanunu, yenilenebilir kaynaklardan üretilen 
elektrik enerjisinin 10 yıl süreyle sabit bir fiyat üzerinden satın alınması garantisinin yanı 
sıra arazi temini ve kamu mallarının kullanımında bazı kolaylıklar getirmiştir. YEK Ka-
nunu’nda 2005 yılından bu yana 5 defa değişiklik yapılmış olup, bunların en kapsamlısı 
8 Ocak 2011 tarihli ve 6094 sayılı Kanun ile yapılandır. Yapılan değişiklikle; kaynak 
bazında farklı destekleme fiyatları belirlenmiş ve destek sağlanacak üretim tesislerinin 
işletmeye geçiş yılı 2015 yılı sonuna ötelenmiştir. Buna ilaveten, mevcut alım garantisi 
rakamlarına ilave olacak şekilde, söz konusu tesislerde kullanılacak elektro-mekanik ak-
samın Türkiye’de imal edilmesi durumunda garanti edilen alım fiyatının yükseltilmesi de 
ayrı bir teşvik unsuru olarak tanımlanmıştır. 

38. Kanuna ilave olarak getirilen önemli bir husus da güneşten elektrik üretimine 
yöneliktir. Kayda değer miktarda güneş enerjisi potansiyeli olan ülkemizde, mevcut aşa-
mada ticari olarak güneş enerjisinden elektrik üreten herhangi bir tesis bulunmamaktadır. 
Almanya ve İspanya’da olduğu gibi çok yüksek alım garantisi rakamları verilerek daha 
sonra öngörülen kurulu güç hedeflerinin çok üzerinde taleple karşılaşmamak ve güneş 
enerjisi yatırımlarının daha makul seviyelerde sisteme entegre edilebilmesi amacıyla, Ka-
nunda 2013 yılı sonuna kadar sisteme bağlanabilecek güneş enerjisi yatırımları 600 MW 
ile sınırlandırılmıştır. 2014’ten sonra sisteme bağlanabilecek miktarı belirleme yetkisi 
ise Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 6094 sayılı Kanun değişikliğinde 7 adet yönetmeliğin 
düzenlenmesi öngörülmesine rağmen, söz konusu yönetmeliklerin hazırlanması tahmin 
edilenden daha uzun sürdüğünden, güneşten elektrik üretimine yönelik başvuruların alın-
masına ilişkin duyuru EPDK tarafından ancak Haziran 2012’de yapılarak başvuruların 
“10–14 Haziran 2013” tarihlerinde alınacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durumda, 
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güneş enerjisi kullanarak elektrik üretecek tesislerin 2014 yılından önce devreye girmesi 
mümkün görülmemektedir. 

39. Elektrik arzında sağlıklı bir çeşitlendirme yaratmak için elektrik üretim kay-
nakları arasına nükleer enerjinin dâhil edilmesi ve nükleer santral yapımına başlanmadan 
önce serbest piyasayla maksimum uyum gözetilerek, atıkların saklanması, tasfiyesi ve 
kamuoyunun bilgilendirilmesi hususlarına yönelik detaylı plan ve programlar yapılma-
sı, 9 uncu Planda benimsenen diğer önemli unsurlardır. Plan döneminde nükleer santral 
kurulmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmış, bir ihaleye çıkılmış, ancak tek teklifin 
geldiği ihale, ihaleye esas yönetmelik maddesinin iptal edilmesi nedeniyle sonlandırıl-
mıştır. 

40. Nükleer santral kurulması amacıyla, modelin kendi içinde barındırıldığı bir mil-
letlerarası antlaşma imzalanması yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, görevlendirilen şirket 
çalışmalara başlamış ve ilgili makamlara başvuruda bulunmuştur. Bununla birlikte henüz 
9 uncu Planda öngörülen nükleer santralle ilgili bazı unsurlar hayata geçirilememiştir. 

41. 9 uncu Plan Döneminde, 4628 sayılı Kanunun öngörmüş olduğu maliyet esaslı 
tarife yapısına geçilememiştir. Kanunda yapılan değişikliklerle, bitişi sürekli olarak er-
telenen (halen daha da uzatılması öngörülen) geçiş dönemi boyunca ulusal tarife uygu-
lamasına devam edilmiştir. Bu süreçte, 14 Şubat 2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı ile Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma 
Mekanizması (MBF) getirilerek, bir taraftan ulusal tarife uygulamasının gerektirdiği fiyat 
ayarlamaları konusunda rehber ilkeler uygulamaya konmuş, diğer taraftan enerji KİT’le-
rinin arasındaki iktisadi ve finansal ilişkilere bir piyasa yaklaşımı getirilmeye çalışılmış-
tır. 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan MBF’den beklenen temel 
faydalar: Piyasanın serbestleşmesi sürecinde sağlıklı bir fiyatlama mekanizmasının tesis 
edilmesi; mali yapıları güçlenen elektrik dağıtım şirketlerinin ve EÜAŞ uhdesinde yer 
alan portföy üretim gruplarının özelleştirme sürecinin olumlu etkilenmesi; mali hedeflere 
ulaşılmasının temin edilmesi olarak belirlenmiştir. 

42. 2004 yılında uygulamaya konan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özel-
leştirme Stratejisi Belgesi’nde, bir “geçiş süreci” içinde, öncelik dağıtımda olmak üzere 
elektrik dağıtım ve üretim tesislerinin özelleştirilmesi için gerekli çalışmalar bir progra-
ma bağlanmış, sorumlu ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir. Ancak söz konusu belgede ön-
görülen hedeflerin tutturulamaması göz önünde bulundurularak Elektrik Enerjisi Piyasası 
ve Arz Güvenliği Strateji Belgesinde yeni hedefler belirlenmiştir. Buna göre elektrik da-
ğıtım tesislerinin özelleştirme işlemlerinin 2010 yılı sonuna kadar büyük ölçüde tamam-
lanması, elektrik üretim tesislerinin özelleştirme işlemlerine ise 2009 yılında başlanılması 
öngörülmüştür. Dağıtım tesislerinin özelleştirilmelerine yönelik ihalelere 2008 yılında 
başlanılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) uhdesindeki bölgelerin tamamının 
ihalesi 2010 yılında tamamlanmıştır. ÖİB uhdesindeki 18 bölgenin ihale sonuçlarına ba-
kıldığında, özellikle son ihalelerde rayiç bedelin çok üzerinde teklifler verilerek ihalelerin 
sonuçlandığı görülmektedir. Teklif edilen rakamlarla yaklaşık 10 milyar ABD Doları-
na ulaşan özelleştirme geliri elde edilmesi öngörülmüş, ancak ihalelerde birinci, ikinci, 
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üçüncü olan şirketler farklı sebeplerle, teminatlarını yakmış ve 18 dağıtım bölgesinden 
8 adedi devredilememiştir. Mevcut aşamada 21 adet dağıtım bölgesinden 13 adedi özel 
sektör tarafından işletilmekte olup, ÖİB tarafından 2012 yılında 3 bölgenin (Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
özelleştirme ihaleleri yeniden yapılmıştır. 2012 yılında yinelenen ihalelerde, ilk ihaleler-
de teklif edilen fiyatların yaklaşık üçte bir gerisinde fiyat teklif edilmiştir. Bahse konu 
ihalelerde dikkat çeken bir diğer husus ise, 2008 yılında yapılan ilk özelleştirme ihaleleri 
dışında hiçbir ihaleye yabancı şirketler tarafından katılım sağlanmamasıdır. 

43. Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin süreç, 2007 yılında Ankara 
Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’nin özelleştirilmesi için yapılan ihale ile başlamıştır. ÖİB ta-
rafından Engil Gaz Türbini Santralının satışı ve diğer santrallerin işletme hakkının devri 
amacıyla çıkılan ihale neticesinde Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş. uhdesindeki sant-
raller 510 milyon ABD Doları bedelle 2008 yılında devredilmiştir. Daha sonra, ÖİB tara-
fından toplam kurulu gücü 140 MW olan 50 adet küçük HES’in özelleştirilmesine ilişkin 
olarak ihaleler yapılmış olup, ihaleler sonucunda tesislerin büyük bir kısmı devredilmiş-
tir. İhalesi tamamlandığı halde çeşitli sebeplerle devredilmeyen 17 adet küçük HES’in 
10 grup halinde özelleştirilmelerine yönelik olarak ÖİB tarafından yeniden ihaleye çıkıl-
mıştır. EÜAŞ uhdesindeki toplam yaklaşık 24.200 MW’lık kurulu gücün yaklaşık 16.000 
MW’lık kısmının özelleştirilmesini öngören çalışmalarda ise 2012 yılının son çeyreğinde 
3 santral (Hamitabat, Seyitömer ve Kangal) için ihaleye çıkılmış ve Seyitömer Termik 
Santrali için ihale gerçekleştirilmiştir. 

44. 9 uncu Plan döneminde doğal gaz ve petrol piyasalarında da özelleştirmeler 
yapılmıştır. BOTAŞ’ın elinde bulunan sözleşmelerin 4 milyar metreküplük (BCM) kıs-
mının özel sektöre devredilmesi ile TÜPRAŞ’ın ve PETKİM’in özelleştirilmeleri bu 
alanda önemli adımlardır. 2012 yılında sona eren 6 BCM’lik sözleşmenin yenilenmesi 
çalışmaları başlatılmıştır. Bununla birlikte, petrol piyasasında rafinaj faaliyetinde rekabet 
oluşmadığı gibi petrolde olağanüstü durum stoklarının yeterliliğinin korunması için stok 
ajansı kurulması hedefi de hayata geçirilememiştir. İlaveten petrol ve doğal gaz depolama 
tesislerinin yeterli ölçüde yapımı sağlanması hedefinde kayda değer ilerleme kaydedile-
memiştir. Bununla birlikte şehir içi doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılmasında önemli 
ilerleme sağlanmış olup, 2011 yılı sonu itibarıyla 62 doğal gaz dağıtım lisansı verilmiştir. 
Halen 59 bölgede doğal gaz kullanılmaktadır. 
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Şekil 1: Doğal Gaz Dağıtım Lisansları

45. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yerli kömür 
kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılabilmesini teminen devletin uhdesindeki sahaların 
rodövans yöntemiyle ve termik santral kurma şartıyla özelleştirilmelerine yönelik ihaleler 
yapılmıştır. Bu ihalelerin bazılarında ihaleyi kazanan şirketler ÇED sürecini tamamlaya-
mama gibi sebeplerle işlemlere devam edememişler, bazı bölgelere ise teklif gelmemiştir. 
Şırnak/Silopi (1x135 MW), Şırnak Merkez (2x135 MW) ve Bolu/Göynük (2x135MW) 
sahalarına yönelik ihaleler sonuçlandırılmıştır. Neticede, Şırnak/Silopi’deki sahanın pro-
jesi tamamlanarak devreye alınmış olup, diğer iki sahada ise ihaleyi kazanan firmalarca 
çalışmalara devam edilmektedir. Diğer taraftan, 600 MW kurulu güçte santral kurmaya 
müsait Adana/Tufanbeyli, 450 MW kurulu güçte santral kurmaya müsait Soma ve 270 
MW kurulu güçte santral kurmaya müsait Bursa/Keles’teki sahalara ilişkin olarak ihaleler 
2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 300 MW güce sahip santral kurulabilecek Kütahya/
Domaniç’teki sahaya ilişkin olarak TKİ tarafından ilana çıkılmış olup ihale tarihi 26 Mart 
2013 olarak duyurulmuştur.

46. Ülkemiz enerji politikaları belirlenirken genellikle yüksek oranda artan talebin 
nasıl karşılanabileceğine ve hangi yatırımların ne zaman yapılması gerektiğine odaklanıl-
mış, enerji verimliliği çalışmalarıyla arza yönelik daha az yatırım yapılabileceği hususu 
ise hep ikinci planda kalmıştır. Artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik planla-
malara, talep tarafı yönetimi uygulamalarının entegrasyonu gerekmektedir. Bu hususlar 
da dikkate alınarak 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. 18 Nisan 2007 
tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile enerjinin verimli kullanımını teşvik eden ve zorunlu 
kılan düzenlemeler getirilmiştir. Geçen zaman zarfında ikincil mevzuat tamamlanmış ve 
uygulamalar başlatılmıştır.

47. Türkiye, birincil enerji yoğunluğu açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
“enerji yoğun” ekonomilerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, ülkemi-
zin mevcut enerji yoğunluğunu düşürmek için önemli bir potansiyele sahip olduğu ilgili 
tüm taraflarca kabul edilen bir husustur. 5627 sayılı Kanun ile başlayan süreç ve yürütülen 



18

çalışmalarla 2009 yılından itibaren birincil enerji yoğunluğu azalma trendine girmiş bulun-
maktadır. Ülkemizin 2000-2011 döneminde yıllık bazda birincil enerji yoğunluğu indeksi 
%1 oranında azalmıştır. Bir önceki yıla göre 2011 yılında birincil enerji yoğunluğu indek-
sinde %8,3 oranında iyileşme görülmektedir. 2000 yılına göre bir karşılaştırma yapıldığında 
birincil enerji yoğunluğu indeksinde %14,5 oranında iyileşme söz konusudur. 

Grafik 3: Birincil Enerji Yoğunluğu

48. 15 Şubat 2008 tarihinde yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum 
ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, enerjinin 
verimli ve etkin kullanılması yönünde almaları gereken tedbirler belirlenmiş ve bu kap-
samda kamuda verimsiz lamba kullanımı yasaklanmıştır. Öngörülen tedbirlerle her yıl 50 
milyon TL civarında tasarruf edildiği ifade edilmektedir. 

49. Enerji yönetim programı uygulaması kapsamında, sanayide ve binalarda 5.000 
civarında enerji yöneticisi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (mülga EİE) tarafından 
sertifikalandırılmıştır. Ayrıca Ocak 2013 itibarıyla 35 adet Enerji Verimliliği Danışmanlık 
(EVD) şirketi kurulmuştur.

50. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel iş-
letmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla 
endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili ça-
lışmalara devam edilmiş olup, bu kapsamda 50’den fazla proje ve anlaşma için destekle-
me kararı alınmıştır. 

51. Bu uygulamaların sonuçları henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bununla birlik-
te, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının daha katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği 
çerçevesinde hareket etmesinin sağlanması, sonuç odaklı somut hedeflerin belirlenmesi, bu 
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hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu eylemlerin tespit edilmesi ve bu kapsamda kuru-
luşların sorumluluklarının tanımlanabilmesi amacıyla hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi, 25 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Belge ile 2012-
2023 döneminde enerji verimliliğinin etkinleştirilmesi için bir yol haritası belirlenmiş olup, 
2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 
2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.

52. Geçtiğimiz 20 yıllık döneme baktığımızda, gelişmiş ülkelerde ekonomilerin 
enerji yoğunluklarının bütün sektörlerin ortak çabalarıyla azaltıldığı hususu karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, Strateji Belgesinde öngörülen hedeflere ulaşılabilmesini temi-
nen, önümüzdeki dönemde ilgili tüm sektörlerde gerekli çabanın sarf edilmesi gerekmek-
tedir. Sanayi ve bina sektörleri enerji verimliliği bağlamında en fazla iyileştirme imkânı 
sunan sektörlerdir. Sanayi sektörünün yüksek miktardaki enerji tüketiminden dolayı, ya-
pılacak enerji verimliliği yatırımlarının kısa süre içerisinde geri dönüşünün sağlanacağı 
öngörülmektedir. Bina sektörünün ise oransal anlamda daha yüksek verimlilik kazancı 
sağlama potansiyeli bulunduğu yapılan analizlerde ortaya çıkmış olup, binalarda ener-
ji verimliliğine ilişkin çıkarılan yönetmeliklerin uygulanmasıyla birlikte bu potansiyelin 
ekonomimize kazandırılması hedeflenmektedir.

53. 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar-
name” ile Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeniden yapılandırılmıştır. Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişki-
ler Dairesi Başkanlığı kapatılmış, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı 
kurulmuştur. Ayrıca Bakanlıkta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilmesine yönelik hükümler getirilerek Bakan-
lığın yıllardır sıkıntısını çektiği sürdürülebilir personel yapısına yönelik adımlar atılmış; 
ancak bu süreçte deneyimli ve yetkin personelden yeterince istifade edilememiştir. Diğer 
taraftan, 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 3046 sayılı Kanunun 19/A 
maddesindeki düzenlemeyle Bakana EPDK’nin faaliyetlerini denetleme yetkisi tanınmış 
ve 5398 sayılı Kanunla elektrik dağıtım şirketlerinin Bakanlık tarafından denetlenmesi 
yoluna gidilmiştir. Bu durum, EPDK’nin karar alma süreçlerinin denetlenmesi ve tarife 
onayı sürecinin bir parçası olan denetim faaliyetinden azade kılınması nedenleriyle tartış-
malara sebep olmuştur.  

2.3.2. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, 
Sorunlar, Darboğazlar 

54. Türkiye, dünyanın 18 inci, Avrupa’nın ise sekizinci büyük ekonomisidir. 2008-
2009 döneminde yaşanan küresel kriz sonrası hızla toparlanan ekonomideki büyüme oranı, 
2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %8,9 ve %8,5 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu toparlan-
maya rağmen, 2002-2006 döneminde %7,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2007-2011 döne-
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minde toplamda %3,5 seviyesinde büyümüştür. Orta Vadeli Programda 2012 yılında %3,2, 
2013 yılında %4 ve 2014 ve 2015 yıllarında ise %5’lik büyüme öngörülmektedir.

Tablo 11: Büyüme Oranları

Türkiye AB- 27 OECD 
2006 6,9 3,3 3,1
2007 4,7 3,2 2,7
2008 0,7 0,3 0,3
2009 -4,7 -4,3 -3,5
2010 8,9 2,1 3,0
2011 8,5 1,5 1,8

Kaynak: Eurostat, OECD

55. 2010 yılı verilerine göre kişi başına düşen birincil enerji tüketimi, dünyada 1,86 
KEP, OECD’de 4,37 KEP, AB-27’de 3,41 KEP ve Türkiye’de ise 1,48 (2011 yılı için 
1,53) KEP olarak gerçekleşmiştir. 

56. Ekonomideki iniş ve çıkışlar enerji sektörünü ve tüketicilerin davranışlarını da 
doğrudan etkilemektedir. Kişi başına brüt elektrik enerjisi tüketimi Türkiye’de 2010 yılı 
verilerine göre 2.855 (2011 yılı için 3.082) kWh olarak gerçekleşmiş olup, bu oran AB-
27 ülkeleri için 2010 yılı verilerine göre 5.655 kWh’tir. 2010 yılı verilerine göre dünya 
ve OECD’de kişi başına elektrik enerjisi tüketiminin ise sırasıyla 2.695 kWh ve 7.775 
kWh olduğu görülmektedir. Bu rakamlar 2006 yılında sırasıyla 2.659 kWh ve 8.381 kWh 
olarak gerçekleşmiştir. Veriler incelendiğinde, Türkiye’de kişi başına elektrik enerjisi tü-
ketiminde bir artış trendi olduğu gözlense de hala gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 12: Kişi Başı Tüketim (2010)

Birincil Enerji (kep/kişi) Elektrik Enerjisi (kWh/kişi)
Dünya 1,86 2 695
OECD 4,37 7 775
AB 3,41 5 655
Türkiye 1,48 2 855

Kaynak: IEA, Eurostat, ETKB, TEİAŞ
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57. 2010 yılı verilerine göre; dünyada elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre 
dağılımına bakıldığında kömürün %41, doğal gazın %22, yenilenebilir kaynakların %20, 
nükleerin %13 ve sıvı yakıtların %4’lük paya sahip olduğu görülmektedir. AB-27 2010 
verileri incelendiğinde ise nükleerin %27,4, katı yakıtların %24,7, doğal gazın %23,6, ye-
nilenebilirlerin %20,9 ve sıvı yakıtların %2,6’lık paya sahip olduğu görülmektedir. Tür-
kiye’de ise bu dağılım; 2011 yılı verilerine göre doğal gaz %45,4, kömür %28,7, hidrolik 
%22,8, diğer yenilenebilir %2,4 olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın en büyük doğal gaz ve 
ikinci en büyük kömür rezervine sahip olan Rusya’da ise elektrik üretiminin %46’sı doğal 
gazdan, %18’i kömürden, %18’i hidrolik enerjiden ve %17’si nükleer enerjiden sağlan-
maktadır. Doğal gaz tüketiminin çok küçük bir kısmını kendi üretimiyle karşılayabilip 
elektrik üretiminin yaklaşık yarısını doğal gazdan sağlayan Türkiye’de, mevcut elektrik 
üretim kompozisyonunun değiştirilmesine yönelik adımlar atılmış olmakla birlikte, mev-
cut tedbirlerle söz konusu yapının kısa ve orta vadede çok fazla bir değişime uğraması 
öngörülmemektedir. 

Tablo 13: Elektrik Üretiminde Kullanılan Birincil Kaynak Payları (2010)

Kömür Doğal Gaz Sıvı Yakıtlar Nükleer Yenilenebilir
Dünya %41 %22 %4 %13 %20
AB %25 %24 %3 %27 %21
Türkiye %26 %47 %1 - %26

Kaynak: IEA, Eurostat, TEİAŞ

2.4. İlişkili Temel Alanlardaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana Yansıması 

58. Türkiye ihracat odaklı büyüme stratejisi gütmektedir. İhracat, üretim süreçlerin-
den ve sürdürülebilir girdi tedarik ihtiyacından bağımsız değildir. Dış ticarette, Cumhuri-
yetimizin 100 üncü kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik hedefin, dünya mal 
ticaretinden aldığımız payın artırılması ve ihracatımızın 500 milyar ABD Dolarına çıka-
rılması olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda, bu hedefe ulaşılması için te-
mel ekonomik girdilerden olan enerjinin sürekli, kaliteli ve makul fiyatlardan sağlanması 
önem arz etmektedir. Nitekim hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi’nde bu durum açıklıkla 
görülmektedir. Girdi Tedarik Stratejisi, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin tedarikinde 
sürekliliğin sağlanması ve etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta rekabet gücünün 
iyileştirilmesi amacına matuftur. Bu çalışma ile dünya girdi kaynaklarındaki belirsizlik-
lerin, girdi tedarik kaynaklarında ülke/bölge bazlı bağımlılık gibi dengesizliklerin, girdi 
niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair kaygıların, emtia piyasalarındaki geliş-
melerin girdi fiyatları üzerinde oluşturacağı dalgalanmaların yaratacağı riskleri minimize 
etmeye ve ayrıca ülke ihracatının gelecek vizyonunda önemli yer tutacak yeni ürün ve 
teknolojilerin getireceği sürdürülebilir girdi tedarik ihtiyacının belirlenmesi ve güvence-
ye alınmasını sağlamaya yönelik eylem planlarının geliştirilmesi ve bunların uygun poli-



22

tika araçlarıyla uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ihracata dayalı 
büyüme modelinde ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında enerji maliyetlerinin makul 
düzeylerde olması elzem görülmektedir. Nitekim Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sa-
nayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda;

• Rakip ülkelerden çok daha yüksek seviyelerde kullanılan elektrik enerjisi maliyet-
lerinin, 1 ton çelik üretim maliyeti içerisindeki payının 3 misli arttığı,

• Sektörün uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılabilmesini ve rakip ülke-
ler ile aynı koşullarda üretim yapabilmesini teminen, başta yüksek elektrik enerjisi olmak 
üzere, diğer ülkelerde örneği bulunmayan, sektör üzerindeki her türlü vergi, fon ve kesin-
tilerden kaynaklanan ilave yükün kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğu,

• Türkiye genelinde çelik dökümde ergitmenin %100’e yakın bir kısmının elektrik 
enerjisi ile (özellikle endüksiyon ocaklarında); pik dökümde ergitmenin %60’ının elekt-
rik enerjisi (endüksiyon ve ark ocaklarında) ve %40’ının kok kömürü ile (kupol ocakla-
rında); sfero ve temper dökümde ergitmenin %95’inin elektrik enerjisi ile (endüksiyon 
ocaklarında) yapıldığı,

• Enerji fiyatlarının yüksek olmasının üreticileri dış pazarda oldukça güç durumda 
bıraktığı,

değerlendirmelerinde bulunulmuştur. Bir başka ifadeyle, ülkemizin ihracat hedeflerini 
tutturabilmesinin olmazsa olmazlarından birisi enerji tedarik imkânlarıdır. Bu durumda, 
sektör spesifik olarak enerji maliyetlerinde sübvansiyon ve benzeri uygulama talepleriyle 
karşılaşılmış olup, önümüzdeki dönemde bu tür taleplerin çeşitlenerek artacağı tahmin 
edilmektedir. 

59. Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ha-
vuzu sürekli olarak daralmaktadır. Mevcut durumda KİT havuzundaki kuruluşların yarı-
sını enerji ve enerjiyle ilgili KİT’ler oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, Hazine tarafın-
dan KİT dengesinin sağlanmasında enerji KİT’lerinin yatırım ve işletme rejimi belirleyici 
nitelik kazanmıştır. Özellikle tarımsal KİT’lerden kaynaklanan finansman ihtiyacı, genel 
KİT dengesi içerisinde enerji KİT’lerinin fiyatlama politikalarını etkilemektedir. Diğer 
taraftan, sosyal hayatın vazgeçilemez unsuru olan enerji ürünlerinin satış fiyatlarının be-
lirlenmesinde, politik duyarlılıkların da etkili olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede, enerji 
KİT’lerinin, serbestleştirilen piyasalarda uyguladıkları ya da uygulamaya zorlandıkları 
fiyat politikaları, sadece ilgili piyasaların gelişim sürecini etkilememekte, aynı zamanda 
genel KİT dengesi içerisinde diğer KİT uygulamalarıyla da etkileşmektedir. 

2.5. Uluslararası Yükümlülükler ve Taahhütler 

60. 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli 
ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlanması önerilmiş 
ve anılan tarihte katılım müzakerelerine başlanmıştır. Müzakere sürecinde öncelikle ilgili 



23

fasıllarda tarama yapılmakta ve tarama sonuçları da göz önünde bulundurularak Avrupa 
Birliği Konseyi kararı ile fasıllar müzakereye açılmakta ve kapatılmaktadır. 

61. Enerji faslındaki AB mevzuatı enerji iç piyasası (elektrik ve doğal gaz piyasala-
rı), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, nükleer güvenlik ve rad-
yasyondan korunma ile arz güvenliği alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca kömür sek-
törü ile ilgili olarak devlet yardımları gündeme gelmektedir. Enerji faslına ilişkin tarama 
2006 yılında yapılmış olmakla birlikte bu fasıl müzakereye açılmamıştır. 

62. 9 uncu Plan döneminde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme ra-
porlarında, genellikle enerji alanında ilerleme kaydedildiğinin altı çizilmiş; bununla bir-
likte, mutat olduğu üzere mevzuatın AB Müktesebatı ile tam uyumu konusunda daha 
fazla çaba gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, özellikle saydam ve maliyet 
esaslı tarife uygulamasının gerektiği gibi yapılmadığı, doğal gaz piyasasında rekabetin 
geliştirilmemiş olduğu ve düzenleyici kurum olarak EPDK’nin bağımsızlığının ve idari 
kapasitesinin güçlendirilmemesi eleştirilmiştir. 

63. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇ-
S)’ne 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur. Bu sözleşmeye yönelik Kyoto Protoko-
lü’ne ise 2009 yılında taraf olunmuş, Bakanlar Kurulunca imzalanan Kyoto Protokolü’ne 
Katılım Belgesi 28 Mayıs 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunul-
muş ve akabinde 26 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla Protokol kapsamındaki yükümlülükle-
rimiz resmen başlamıştır. 

64. Türkiye, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 4 üncü Değerlendirme 
Raporu’nda işaret edildiği üzere, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden 
biri olan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 2007 yılı değer-
lerine göre, OECD ve BMİDÇS Ek-1 listesi ülkeler arasında kişi başı sera gazı salımı ve 
kişi başı birincil enerji tüketimi miktarında en düşük değere sahiptir; ancak, Türkiye’nin 
sera gazı artış hızı, bahse konu ülkelerle kıyaslandığında en yüksekler arasında yer al-
maktadır. Bu bağlamda, iklim değişikliği ile mücadele konusunda ülkemize önümüzdeki 
dönemde daha fazla uluslararası talep yöneltileceği değerlendirilmektedir. 

65. Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel çabala-
ra kendi özel şartları ve imkânları dâhilinde katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan Ulusal 
İklim Değişikliği Stratejisi 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Bu stratejinin uygulanmasına yönelik olarak ise 2011 yılında, yüksek ya-
şam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke 
olmak için enerji verimliliğini yaygınlaştırma; temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımını artırma ve iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre 
etme hedeflerini gözeten Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hazırlanmıştır. 

66. 2012’de BM’ye sunulan Türkiye’nin Ulusal Sera Gazı Envanteri’ne göre, 2010 
yılında enerji sektörünün toplam salım içindeki payı %70,9 oranında gerçekleşmiştir. 
1990-2010 yılları arasında ülkemizin toplam sera gazı salımları %114,9 oranında artar-
ken, enerji sektörü CO2 salımlarındaki artış ise %115,8 olarak gerçekleşmiştir. Mevcut 
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şartlar ve eğilimler dikkate alındığında Türkiye için bir referans yıla göre karbon azaltımı 
söz konusu olmayıp, ancak karbon salımının sınırlandırılmasından bahsedilebilmektedir. 
Bu çerçevede İDEP’te; enerji politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik en öne çıkan 
önlem enerji verimliliği olarak tespit edilmiş, enerjide kaynak çeşitlemesine gidilmesi 
ve bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasının öneminin altı 
çizilmiştir. 

67. Hava kirletici salımların azaltılmasına yönelik olarak 2001/81/EC Ulusal Emis-
yon Tavanları Direktifi uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Ulusal Emisyon Tavanları 
Strateji Belgesi hazırlıkları devam etmektedir. Enerji sektörü salımlara olan katkısı ba-
kımından en öncelikli sektör olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmalar sonrasında SO2, 
NOX, NH3 ve NMVOC kirleticileri için ulusal salım tavanları belirlenecektir. Ulusal sa-
lım tavanlarının sağlanması için sektörel tavanlar belirlenmesi ve sektörel azaltım planla-
rı geliştirilecektir. Bu çerçevede, salım yönetimi politikalarına kurumsal işbirliği ve koor-
dinasyon gözetilerek yön verilmesi gerekmektedir.
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ
3.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

68. 2008-2009 yıllarında yaşanan finansal krizin giderek bir ekonomik krize dönüş-
me istidadı göstermesi, paralelinde enerji sektöründe de, etkileri orta ve uzun vadede gi-
derilebilecek kısmi bir duraklamanın yaşanabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte 
uzun vadede (2035 yılına kadar) küresel enerji talebinin yıllık ortalama %1,2 oranında bir 
hızla artmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

69. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde, küresel enerji talebindeki artışın %90 gibi mu-
azzam bir kısmının, başta Çin olmak üzere OECD dışı ülkelerden kaynaklanacak olması, 
enerjiye erişim konusunda rekabetin giderek daha da kızışacağına işaret etmektedir. Ener-
jiye erişimde yaşanacak coğrafi veya ekonomik merkezli rekabetin, orta ve uzun vadede 
ulusal enerji şirketlerinin öneminin artmasına ve hatta devletlerin enerji oyununa bizatihi 
bir oyuncu olarak katılmalarına yol açabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. 

70. Enerji talebinin artmasındaki temel unsurlardan biri de nüfus artışıdır. Dünya 
nüfusunun önümüzdeki 25 yıl içerisinde bugünkü düzeyinin %25 üzerine çıkacağının 
tahmin edilmesi, enerji talebinin karşılanmasında daha çok mücadelelere tanıklık edilece-
ğini göstermektedir. Diğer taraftan, bugün yaklaşık yarısı kentlerde yaşayan nüfusun önü-
müzdeki 25 yıl içerisinde %60’ının kentlerde yaşayacak olması, enerji iletim ve dağıtım 
şebekelerinin planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesini daha da kritik hale getirecektir. 
Bu bağlamda, akıllı şebeke ve dağıtık üretimin daha da önem kazanacağını söylemek 
kehanet olmayacaktır.  

71. Petrol ve doğal gaz uzun vadede dünya enerji sektöründeki ağırlığını koru-
yacaktır. Öyle ki, IEA öngörülerine göre, 2035 yılına kadar enerji sektörüne yapılacak 
toplam 37 trilyon ABD Doları (2011 yılı fiyatlarıyla) büyüklüğündeki yatırımın yakla-
şık %53’ü petrol ve doğal gaz sektörlerine yapılacaktır. Petrol ve doğal gazdan sonra, 
%45’lik pay ile elektrik enerjisi sektörü gelmektedir. 

72. Küresel sıcaklık artışının 2°C ile sınırlı tutulmasının mümkün olamayacağı an-
laşılmaktadır. Nitekim IEA, küresel sıcaklık artışının 3,5°C ile sınırlı tutulmasına ilişkin 
senaryosunu, “Yeni Politikalar Senaryosu” olarak sunmuştur. Zira atmosfere salınacak 
karbonun yaklaşık yarısının mevcut veya halen yapımı süren enerji altyapılarından kay-
naklanacağı hesaplanmaktadır. Bir başka ifadeyle, mevcut sermaye stokunun, daha ve-
rimli ve daha az karbon salımı yapan yeni teknolojiler ile orta ve uzun vadede değişti-
rilmesi mümkün görünmemektedir. Bu noktada, halen enerji talebi doygunluk düzeyine 
ulaşmayan Türkiye açısından, enerji altyapı tesislerinin sahip olması gereken verimlilik 
ve karbon salımı kriterlerinin belirlenmesi ve kararlılık ve titizlilikle uygulamaya geçiril-
mesi halinde, küresel iklim değişikliği ile mücadele konusundaki uluslararası platform-
larda masaya daha güçlü oturulması mümkün olabilecektir. 

73. Küresel enerji fiyatlarında kısmi oynaklıklar yaşanacak olmakla birlikte orta ve 
uzun vadede sabit fiyatlarla ortalama %20-30 mertebesinde artış olacağı tahmin edilmek-
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tedir. Küresel ısınmanın kontrol edilmesine yönelik tedbirlerin artırılmasına ve özellikle 
Ortadoğu’da ve bir ölçüde Akdeniz’de yaşanabilecek istikrarsızlıklara bağlı olarak fiyat-
lar daha da yükselebilecektir. Enerji fiyatları yükseldiği ölçüde enerji verimliliği ülkelerin 
gündeminde daha sıklıkla tartışılır hale gelecektir. 

74. Doğal gaz fiyatlarında, özellikle LNG’nin yaygınlaşması ölçüsünde bölgeler 
arasında belirli bir yakınsama olacağı tahmin edilmekle birlikte, orta ve uzun vadede kü-
resel bir gaz piyasasının oluşması beklenmemektedir. 

75. G-20 platformunda da sıklıkla tartışılmakta olan fosil yakıtlar üzerindeki süb-
vansiyonların kaldırılmasının ülkelerin farklı ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri 
ve fosil yakıtlara erişim imkanları nedeniyle görünür gelecekte mümkün olamayacağı 
tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, uluslararası ölçekte iyi işleyen fosil yakıt piyasaların-
dan bahsedilmesi de oldukça güç olacaktır. 

76. IEA, önümüzdeki 25 yılda, satın alma gücü paritesine göre ortalama ekonomik 
büyüme hızının geçen 20 yıl ortalamasının yaklaşık 0,5 puan üzerinde olacağını öngör-
mektedir. Satın alma gücü paritesine göre ekonomik büyüme hızının daha da artacak 
olması, daha fazla enerji talebi yaratacaktır ki, bu durumda enerjiye erişim için daha fazla 
mücadele edilmesi ve daha fazla maliyete katlanılması gerekecektir. Ancak, enerji için 
daha fazla mücadele edilecek olması ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullar 
geniş kapsamlı düzeltme çabalarını gündeme getirebileceğinden, özellikle stratejik enerji 
kaynak stokları konusunda ülkelerin yeni sorunsallarla karşılaşacakları değerlendirilmek-
tedir.  

77. Özetle, önümüzdeki dönemde belirsizliklerin belirleyici olacağını söylemek 
yanlış olmayacaktır.

3.2. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

78. Türkiye’de geçmiş 30 yıla bakıldığında iktisadi altyapıda bir dönüşüm olduğu 
görülmektedir: Hizmetler sektörü sanayi sektörü aleyhine gayri safi yurt içi hâsılada daha 
fazla pay almaktadır. Ülkemizin nüfusunun 75 milyon civarında olduğu ve 10 uncu Plan 
döneminin sonunda 80 milyonu aşacağı dikkate alındığında, toplumsal refahın artırılabil-
mesi için yeniden sanayi sektörü lehine gelişme konusunda girişimlerin artacağı tahmin 
edilmektedir. Sanayi sektörünün görece daha hızlı gelişimi, daha fazla enerji talebini do-
ğuracaktır. Ülke sınırları dâhilinde yeni birincil enerji rezervlerinin bulunmadığı koşul-
larda, artan enerji talebi daha fazla döviz çıkışı anlamına gelecektir. Ulusal tasarrufların 
yetersizliği dikkate alındığında, yatırımların gerçekleştirilmesinde sorunlar çıkabileceği 
gibi döviz açığıyla da karşılaşılacağı tahmin edilmektedir. 

79. Diğer taraftan, küresel kriz sonrasında sermaye hareketleri üzerinde kısıtlama-
lar yapılması, Türkiye enerji piyasasına doğrudan yabancı sermaye girişlerinin azalması-
na neden olabilecektir. Özel sermaye yatırımlarında bir duraksama ile karşılaşılabilecek 
olması, enerji arz güvenliğinin sağlanması için ilave tedbirlerin alınmasını zorunlu hale 
getirebilecektir. Bu bağlamda, yatırım ortamının iyileştirilmesi için mevzuat kapsamında 
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yapılması gereken değişikliklerin yanısıra halen üzerinde tartışılmakta olan kamu-özel 
ortaklığı seçeneği ile kamu yatırımlarının da yeniden gündeme gelmesi gözden ırak tu-
tulmamalıdır.  

80. Bu konuyla ilintili olarak, ülkemizde bir enerji borsası kurulmasının da günde-
me geleceği tahmin edilmektedir. Enerji borsasıyla ilgili tartışmalarda, öykünmeden zi-
yade somut temelde ülkemizin ve ulusal şirketlerimiz ile vatandaşlarımızın kazançlarının 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

81. Orta ve uzun vadede karbon fiyatlamasının Türkiye’nin de gündemine gire-
ceği tahmin edilmektedir. Karbon fiyatlamasının enerji, dolayısıyla üretim maliyetleri 
üzerinde yaratacağı ilave yükün, ülkenin genel rekabet düzeyini etkileyeceği muhakkak-
tır. Bu nedenle, kısa ve orta vadede sanayide ve çevrim sektöründe enerji verimliliğinin 
artırılması çabalarının yoğunlaştırılmasına; orta ve uzun vadede ise sanayi altyapısının 
hazırlanacak sektörel planlarla uyumlu olarak dönüştürülmesi ve yenilenmesine yönelik 
yeni stratejilerin gecikmeksizin belirlenmesi ve uygulamaya konmasına ihtiyaç olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu sürece paralel olarak, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem 
de yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz kömür teknolojilerinin teşviki amacıyla 
karbon fiyatlaması alternatiflerinin incelenerek Türkiye için en uygun ekonomik, idari ve 
teknik tedbirlerin neler olabileceği araştırılmalıdır.

82. Türkiye, yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi amacıyla mali imkânları 
ölçüsünde teşvikler sağlamıştır. Sağlanan teşviklerin, orta ve uzun vadede genel olarak 
kamunun üzerine ilave yükler getirmesi ihtimal dâhilindedir. Bu nedenle, salt yenile-
nebilir kaynaklardan elektrik üretiminin desteklenmesi yaklaşımından vazgeçilmesinin; 
bunun yerine yenilenebilir enerjiyi bir bütün olarak ele alıp, daha fazla istihdam ve do-
layısıyla daha yaygın refah arayışı çerçevesinde teknoloji üretmeyi önceleyen bilim ve 
sanayi desteklerinin geliştirilmesinin gerekli olacağı düşünülmektedir.  

83. Son olarak, ülkemizin yakın coğrafyasında görülmeye başlayan siyasi geliş-
meleri enerji denkleminden bağımsız değerlendirmek gerçekçi olmayacaktır. Bu geliş-
melerin, özellikle Ortadoğu’daki komşu ülkelerde ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz 
netleşmemiştir. Bununla birlikte, bu gelişmelerin, içinde bulunduğumuz dönemde enerji 
sektörümüz, dolayısıyla genel ekonomi üzerinde ek maliyetlere neden olacağı düşünül-
mektedir. Bu sürecin selameti açısından, ulusal şirketlerimizin bölgede daha aktif bir şe-
kilde var olması için gerekli önlemlerin alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

84. Benzer şekilde, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon potansiyeli önümüzdeki döne-
min temel tartışma konularından birisi olmaya adaydır. Ülkemizin Ortadoğu ülkeleriyle 
ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceğine de bağlı olarak şekilleneceği 
düşünülen Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin kapsamlı, yakından ve proaktif olarak değer-
lendirilmesinin hayati önemde olduğu düşünülmektedir.
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4. GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

85. GZFT analizi, her bir çalışma grubu tarafından, ilgili çalışma grubuna ilişkin 
olarak hazırlanan GZFT matrislerinin konsolide edilmesi ve yorumlanması suretiyle ya-
pılmıştır. Konsolidasyon yapılırken, çalışma gruplarının sonuçları olduğu gibi yansıtıl-
mamış; birbirleriyle olan ilişkileri ve komisyon toplantıları sırasında yapılan tartışmalar-
dan özetlenen değerlendirmeler dikkate alınmıştır. Bu çerçevede enerji sektörüne yönelik 
GZFT matrisi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

86. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere enerji sektöründeki zayıf yönler, sahip 
olunan güçlü yönlerden sayıca üstündür. Bununla birlikte, fırsatların ve tehditlerin sayıca 
dengeli olması, enerji sektörünün yapısal sorunları bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. 
Nitekim çalışma gruplarının raporlarından derlenen eylemler ve stratejiler, enerji sektö-
ründe esaslı bir dönüşümün yaşanmakta olduğuna; buna mukabil henüz bu dönüşümün 
tamamlanmadığına, ayrıca dünyadaki yeni dinamiklerin özüne ilişkin kapsayıcı bir de-
ğerlendirmenin yapılarak yeni durumlara ilişkin yeni bakış açılarının henüz oluşturulma-
mış olduğuna işaret etmektedir. 

87. Yaşanan küresel kriz sebebiyle elektrik enerjisi talep artış hızının ekonomik 
büyüme rakamlarına paralel bir şekilde düşmesi, ancak yine de AB ve OECD ortalama-
larının üzerinde olması öngörülmektedir. Bu durum, arz güvenliği bakımından bir fırsat, 
ancak yatırımcılar bakımından ise bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Ancak bu sürecin 
–yeni bir küresel kriz olmadığı takdirde- çok uzun sürmeyeceği ve eski seviyelerinde 
olmasa da tekrar daha hızlı artış trendine gireceği söylenebilir.

88. Avrupa Elektrik Sistemi ile senkron paralel deneme ticari bağlantısına geçilmesi 
ve komşu ülkelerle olan enterkonneksiyon hatlarının güçlendirilmesi/yeni hat inşa edil-
mesi çalışmaları, hem arz güvenliğine hem de rekabetçi ve iyi işleyen bir piyasaya sahip 
olunması yönünde olumlu katkı sağlanacak alan olarak öne çıkmaktadır.

89. Gizlilik ve ticari sır niteliğini haiz olmayan politika ve düzenleyici kararların, 
gerekçeleriyle birlikte yayımlanması ile sektörün ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin za-
manında ve güvenilir olarak kamuoyuyla paylaşılması, öngörülen şeffaf piyasa yapısına 
ulaşmak için önde gelen gerekler olarak belirtilmiştir. Bu hususa ilişkin bazı çalışmalar 
yapılmakta ise de henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır.
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Tablo 14: Güçlü ve Zayıf Yönler Tablosu

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
1. Yenilenebilir enerji potansiyeli ve linyit re-
zerv miktarının yüksek olması
2. Ülkemizin jeostratejik konumu
3. Piyasa mekanizmaları ve yatırımlar bakı-
mından mevzuat altyapısının hazır olması
4. Elektrik sisteminin Avrupa elektrik sistemi 
ile enterkonnekte olması
5. AB ve OECD ile karşılaştırıldığında yüksek 
talep ve büyüme potansiyeli, dolayısıyla yük-
sek yatırım imkânı 
6. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreti-
minde önemli teşvikler olması (alım garantisi, 
yerli katkı, DUY’daki teşvikler)
7. Enerji verimliliğine yönelik mevzuatın ta-
mamlanmış olması ve devam eden yetkilendir-
meler, eğitimler, destekler
8. Nükleerle ilgili uluslararası sözleşme ve an-
laşmalara taraf olunması 
9. Nükleer ile ilgili başlıca kurumların varlığı
10. Yürümekte olan bir nükleer güç santrali 
projesinin varlığı
11. Elektrik sektöründe mevcut enterkonnekte 
sistemin durumu ve büyüme potansiyeli
12. BOTAŞ’ın kontratlarını yenilememesiyle 
(Batı hattı) özel sektörün payındaki artış

1. Yerli kömürün düşük kaliteli ve yüksek kü-
kürtlü olması
2. Talebin tamamını karşılayabilecek yeterli 
yerli kaynak olmaması, bu bağlamda yüksek 
oranda dışa bağımlılık
3. Yatırımcılar için bürokrasinin çokluğu ve 
kurumlar arası koordinasyon eksikliği
4. Piyasa işleyişinde ve veri paylaşımında şef-
faflık eksikliği
5. Yerli ve nitelikli insan kaynağı eksikliği 
6. Kaynak çeşitliliğinde homojen bir dağılım 
olmaması 
7. Doğal gaz piyasasında BOTAŞ’ın yüksek 
payı
8. Yetersiz doğal gaz depolama kapasitesi
9. Teknolojide dışa bağımlılık, elektromekanik 
aksam imalat kapasitesinin zayıflığı  
10. Yatırım sürecinde çevresel ve sosyal prob-
lemler, katılımcı süreç eksikliği
11. Gerekli iletim hattı ve trafo yapımının hız-
landırılması önündeki engeller, bağlantı kısıtları
12. Politikalar belirlenirken sadece arz yanlı 
bakılmaması gerekliliği
13. Enerji verimliliğinde etkin finansal model-
lerin uygulanamaması ve sağlanan kamu des-
teklerine ilişkin uygulama sorunları 
14. Yüksek enerji yoğunluğu
15. Enerji verimliliği piyasasının yeterince ge-
lişememesi 
16. Nükleer santral kurulabilecek sahaların ve 
yerli uranyum kaynaklarının azlığı
17. Nükleer santrallerin tamamının yabancı ya-
tırımcılar tarafından yapılması nedeniyle tekno-
loji geliştirme ve yerli katkı gereksinimlerinin 
belirsiz ve programlanamaz halde olması
18. EPDK’nın iş yoğunluğu bakımından karar 
süreçlerinin uzun olması
19. Lisans ve izin alma sürelerinin uzun ve bü-
rokratik olması 
20. Üretim ve dağıtım sektöründeki denetim 
mekanizmalarının tam olarak oluşturulamaması 
21.  Lisanslı projelerin gerçekleşme yüzdesin-
deki düşüklük, lisans iptalindeki zorluklar 
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Tablo 15: Fırsatlar ve Tehditler Tablosu

Fırsatlar Tehditler
1. Komşu ülkelerle elektrik ticareti imkânı ve 
inşa halinde yeni hatlar olması
2. Ekonomik büyüme potansiyelinin AB ve 
OECD ortalamaları üzerinde olması  
3. Enerji borsası kurulmasına yönelik çalışma-
lar, borsanın uzun vadeli fiyat tahminine im-
kân sağlayacak olması 
4. Hızlı büyüme rakamlarının elektrik pazarını 
cazip hale getirmesi
5. Kaya gazına ilişkin gelişmeler 
6. Dağıtık sistemlerde yenilenebilir kullanıl-
masına ilişkin teşvikler, elektriğin üretildiği 
yerde tüketim imkanı
7. YEK Kanunundaki yerli katkı mekanizması
8. Fukuşima sonrası nükleer sektörün daralması
9. Uranyum fiyatlarının kararlı hale gelmesi
10. Yüksek enerji verimliliği potansiyelinin 
yeni finansman kolaylıkları sağlaması

1. Talep artışının yüksek olması
2. Dışa bağımlılığın yüksek olması (kaynak ve 
güzergâh)
3. Bölgedeki politik durum çerçevesinde tansi-
yonun henüz düşmemiş olması
4. Doğal gaz santrallerinin yatırım maliyetleri-
nin düşük ve yapım süresinin kısa olması
5. Küresel ekonomik krizin etkilerinin sürme-
si, yatırımlar için finansman bulma zorluğu
6. Fukuşima sonrası nükleer sektörün daralma-
sı
7. Nükleer santralların toplumsal kabulünde 
yaşanan sıkıntılar
8. Proje finansmanı imkânlarının yetersiz ol-
ması

90. EPDK tarafından verilen üretim lisanslarının gerçekleşme yüzdeleri düşük se-
viyede seyretmekte, şirketler tarafından verilen ilerleme raporları da tam anlamıyla mev-
cut durumu yansıtmamaktadır. Bu yüzdeyi artırabilmek ve gerektiğinde lisansların iptal 
edilebilmesini sağlamak üzere gerekli idari ve mevzuat tedbirleri alınması gerekmektedir. 
Hazırlanan Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısında “önlisans” mekanizması öngörülmüşse 
de söz konusu mekanizmanın uygulanmasında bazı aksaklıklar olabileceği, bu sebeple 
istenilen amaca tam olarak hizmet edemeyebileceği değerlendirilmektedir.  

91. Yerli kömür yakıtlı santrallerin ilk yatırım maliyetleri, çevresel bakımdan yapıl-
ması gerekli teçhizatlar da göz önünde bulundurulduğunda doğal gaz yakıtlı santrallere 
göre daha pahalı olup, söz konusu tesislerin tamamlanma süreleri de daha uzundur. Bu 
kapsamda, hem doğal gazın payının hem de ithalat bağımlılığının düşürülebilmesini te-
minen yerli kömür yakıtlı santrallere teşvik uygulaması getirilmesi gerektiği öne çıkan bir 
diğer değerlendirmedir. 

92. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı-
na İlişkin Kanun’da öngörülen “yerli katkı” uygulamasının –her ne kadar Dünya Ticaret 
Örgütü ve Avrupa Birliği’nden eleştiri alsa da- orta ve uzun vadede elektromekanik ak-
sam imalat kapasitesine olumlu katkı yapacağı, ancak 5 yıl olan uygulama süresinin daha 
da uzatılmaması durumunda katkının istenilen seviyenin çok uzağında kalacağı öngö-
rülmektedir. Yerli ekipmanın katkısının artırılması için üretilen elektriğe verilecek ilave 
fiyat yerine, makine-teçhizat üretimi yatırımlarının doğrudan teşvik edilmesi seçeneği 
değerlendirilmelidir.
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93. Devam etmekte olan özelleştirme ihalelerine yabancı yatırımcılar fazla ilgi gös-
termemekte olup, yüksek oranda artan talebin karşılanabilmesi için gerekli yatırımların 
sadece yerli yatırımcılarla karşılanmasının mümkün olmadığı görüşü ifade edilmektedir. 
Sadece özelleştirme ihalelerine değil yeni yatırımlara ilişkin olarak da güçlü yatırımcı-
lara ihtiyaç bulunmakta olup, bu durum bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kap-
samda, yerli ve yabancı stratejik yatırımcıların söz konusu ihalelere beklenen ilgiyi gös-
termemesinin sebeplerini irdelemek üzere (düzenleyici riski, küresel krizin etkileri, vb.) 
gerekli istişarelerin yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması 
gerekmektedir. 

94. Enerji sektörünün en güçlü yanının sahip olunan dinamizm olduğu anlaşılmak-
tadır. Yüksek enerji talep artış hızı ve buna bağlı olarak yüksek yatırım ihtiyacı ile enerji 
verimliliği ve yenilenebilir alanında sahip olunan potansiyel, bahse konu dinamizmin ana 
unsurları olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, enerji talebinin ekonomik büyümenin 
bir fonksiyonu olduğu dikkate alındığında, kalkınmadan bağımsız bir dinamizmin sürdü-
rülebilir olamayacağı gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Benzer şekilde, rekabetin her geçen 
gün arttığı küresel ekonomik sistem içerisinde marjinal faydanın edinilmesi bağlamında 
her geçen gün önem kazanan enerji verimliliğine ilişkin değerlendirmelerin, ekonomik 
altyapı bağlamında ele alınması bir zorunluluktur. Bu bağlamda, sektörün dinamizminin, 
ekonomik evrendeki gelişmelere bağlı olarak akamete uğraması ve akabinde, finans aya-
ğındaki gelişen koşullara bağlı olarak bir tehdit olarak belirmesi imkân dâhilindedir. 

95. Türkiye’nin jeostratejik konumu, öteden beri olduğu üzere, bir güçlü yön olarak 
bu GZFT analizinde de kendisine yer bulmuştur. Bununla birlikte, jeostratejik konumun 
barındırdığı fırsatlar ve tehditler üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunulmamış 
olması, bu tanımlamanın bir özgün kavramsal arka plana sahip olmasından ziyade bir 
söylem olarak kullanıldığı izlenimi vermektedir. Bu duruma, stratejik amaç ve hedefler 
ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet edecek araçların yokluğunun neden 
olduğu düşünülmektedir.
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5. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  
96. Enerji sektörünün değişmeyen paradigması arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Zira 

ülkemizde birincil enerji arzının üçte ikisinden fazlası ithalat yoluyla sağlanmaktadır. 
Bu nedenle arz güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda dış politikanın da bir unsurudur. 
Uluslararası bölüşüm ilişkilerinin yeniden yapılandırılmakta olduğu bir süreçte, dış poli-
tika seçenekleri, enerjiden bağımsız geliştirilemeyecektir. Bu açıdan bakıldığında enerji, 
ulusal bağımsızlığın da konusu haline gelmiştir. Görünür bir gelecekte enerjide kendine 
yeter bir konuma kavuşması beklenmeyen ülkemiz açısından, mevcut ithalat bağımlılığı 
oranlarının daha da kötüleşmesine izin verilmemesi hayati önem taşımaktadır. Aynı za-
manda çok yönlü ve karmaşık hale gelen karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin yönetilebilmesi 
ise enerji sektöründe kalifiye insan gücü, stratejik bakış ve süreç yönetiminde uzmanlaş-
manın önemini artırmaktadır. 

97. Türkiye bugün dünya ekonomisine daha çok eklemlenmiş bir ekonomik alt-
yapıya sahiptir. Mevcut ekonomik altyapıdaki yapısal sorunlar, ihracat odaklı büyüme 
stratejisi izleyen ülkemiz açısından ara malı ve enerji ithalatı için ödenen meblağı yük-
seltmektedir. Sürekli olarak artan ve hızla kentleşen nüfusun belirli bir refah düzeyinde 
yaşamasının sağlanması, ekonomik altyapının daha çok ve kalıcı istihdam ile daha fazla 
katma değer üreten bir yapıya evrilmesine bağlıdır. İstihdam ve katma değer sağlayan 
bir ekonomik altyapının sağlanmasında enerjinin verimli kullanılması, küresel pazarlarda 
rekabet edebilirliğin sağlanması açısından öne çıkan gereklerden birisidir. Bu bağlamda; 
kimin için, ne kadar miktarda, hangi maliyet ve kalitede enerji arzına ihtiyaç duyulacağı 
dikkate alınarak, enerji verimliliğinin artırılması, maliyet etkin bir enerji sistemi oluştu-
rulmasının temel dinamiklerinden birisi olarak konumlandırılmak zorundadır. 

98. Bu çerçevede, artan enerji ihtiyacının karşılanmasında ulusal kaynakları önce-
leyen arz yönlü bakış açısı ile verimliliği özendiren talep yönlü bakış açısının birlikte ele 
alındığı bir sistematik yaklaşımın hayata geçirilmesi, Türkiye enerji sektörünün yönlen-
dirilmesinde temel perspektif olarak benimsenmelidir. 

5.1. Uzun Vadeli Hedefler  

99. “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, öteden beri Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ulusal hedefi olagelmiştir. Bugüne kadar bu hedefe ulaşılmasında yadsınamaya-
cak adımlar atılmış ve kayda değer gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte, hala çözülmesi 
gereken sorunlar ve yapılması gerekenler bulunmaktadır. Enerji, bu hedefe ulaşılmasının 
hayati bileşenlerinden birisidir. 

100. “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, ekonomik, toplumsal, kül-
türel, her alanda topyekûn kalkınma ile mümkündür. Topyekûn kalkınma hiç kuşkusuz, 
uygulama pratiği bulunan entegre politikaları gerektirir. Enerji, bu yaklaşımdan müstesna 
değildir. Enerji politikaları, ekonomik ve sosyal faaliyetler açısından belirlenen hedefleri 
gerçekleştirmek üzere şekillenmek zorundadır. Diğer taraftan, diğer politikalar da enerji 
bileşenini hesaba katmadan belirlenmemelidir. Özellikle dışa bağımlılık ve maliyetler 
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düşünüldüğünde, enerji politikalarının “engelleyici” değil “destekleyici” sonuçlar vere-
bilmesi için politikaların bütünsellik içerisinde belirlenmesi zorunludur.   

101. Enerji; ekonominin önemli girdilerinden birisi, dünya siyasetini yönlendiren 
bir meta ve iklim değişikliği etkileri dolayısıyla dünyanın ekonomik, sosyal ve coğrafik 
düzeninin gelecekteki başat belirleyicilerindendir. Bu nedenle günümüzde enerji ve enerji 
verimliliği politikaları; yüksek maliyetli enerji arzı ve yaşamın ve dolayısıyla ekonomik 
gelişmenin sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğu, enerjide dışa bağımlılığı yüksek 
ve iklim değişikliği etkilerinin sonuçlarından etkilenecek olan ülkeler için daha da önem 
kazanmıştır. Bu çerçevede, dış ve iç politika, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik 
alanlarda bütüncül bir kalkınma anlayışının hayata geçirilmesinde, ekonomik ve toplum-
sal yaşamın vazgeçilmez girdisi olan enerjinin güvenli bir şekilde kullanıma sunulması 
ve verimli olarak kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun erimli enerji politikası se-
çeneklerinin temel eksenidir.

102. Türkiye’nin toplam nüfusu, TÜİK adrese dayalı nüfus sistemine göre 2011 
yılı sonunda 74,7 milyona ulaşmıştır. TÜİK tarafından yapılan “Türkiye’nin Demogra-
fik Yapısı Ve Geleceği: 2010-2050” çalışmasına göre ülkemizin nüfusunun 2050 yılında 
94,6 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı sonu itibarıyla 75 milyona yakla-
şan nüfusun %76,8’i şehirlerde yaşamaktadır. İhracata dayalı büyüme modeline geçildi-
ği 1980 yılında nüfusun sadece %44’ünün şehirlerde yaşadığı düşünüldüğünde, son 30 
yıl içerisinde kırsaldan kente doğru muazzam bir nüfus hareketi olduğu görülmektedir. 
Şehirlerde yaşayan nüfusun oransal olarak artması, modern enerji altyapılarının kurul-
masını zorunlu hale getirmiştir. Önümüzdeki dönemde, kentten kırsala doğru kitlesel bir 
nüfus hareketi olacağı öngörülmediğinden, enerji şebekelerinin kurulması ve işletilmesi 
ile bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak dönüştürülmesi, uzun vadeli hedeflere 
ulaşılmasının adeta omurgası olacaktır. Genellikle akıllı şebeke olarak adlandırılan bu 
sistemlerin kurulması, Türkiye’nin sahip olduğu kullanılabilir yenilenebilir enerji potan-
siyelinin kullanılmasına hizmet edeceği gibi verimli enerji kullanımına yönelik uygulama 
geliştirilmesini de kolaylaştıracaktır. 

103. Türkiye’nin, mevcut bilinen doğal kaynakları ile enerjide kendi kendine yete-
bilmesi görünür bir gelecekte mümkün görünmemektedir. Dünyada, yeterli doğal kayna-
ğa sahip olmamakla birlikte bilimsel altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesi nedeniyle 
enerji denkleminde adından söz ettiren ülkeler bulunmaktadır. Ülkemiz, enerji teknoloji-
lerinin geliştirilmesi ve süreç yönetimi alanındaki fırsatları da yeterince değerlendireme-
miştir. Buna rağmen, enerji piyasalarının serbestleştirilmesiyle ortaya çıkan iş alanları ile 
küresel iklim değişikliği ile mücadelenin ortaya çıkarabileceği fırsatlar, akılcı bir plan-
lama aracıyla yönetilebildiği takdirde, ülkemizin özellikle ara malı ve destek hizmetleri 
alanında dünya pazarlarına hitap edebilecek bir yapıya kavuşabileceği değerlendirilmek-
tedir. 
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Tablo 16: Enerji Kaynakları

KAYNAKLAR Görünür Muhtemel Mümkün Toplam
Taşkömürü (milyon ton) 526 425 368 1 319
Linyit (milyon ton) 10 782 827 143 11 752
Asfaltit Milyon ton) 41 30 7 78
Bitümler (milyon ton) 1 641 1 641
Hidrolik (GWh/yıl) 129 388 129 388
Petrol (milyon ton) 43 43
Doğal Gaz (milyar m3) 6 6
Uranyum (ton) 9 129 9 129
Jeotermal (MW)
 Elektrik
 Isı

96
3 348

512
28 152

608
31 500

Güneş (MTEP) 33
Rüzgâr (MW) 48 000
Biyokütle 8

Kaynak: ETKB

104. Enerji talebi hızla artan Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kara sınırları 
dâhilinde yerli olarak elde edebilmesi, mevcut rezerv değerleri itibarıyla mümkün görün-
memektedir. Oldukça geniş olan kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerimizde ise 
henüz yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Enerji politikası oluşturmaya esas olmak üzere 
zaman yitirilmeksizin kapsamlı bir potansiyel araştırması tamamlanmalı ve tespit edilen 
potansiyelin değerlendirilmesi için gerekli organizasyon yapılmalıdır. 

105. Bu çerçevede Türkiye için uzun vadeli hedefler şu başlıklar altında özetlene-
bilir:

• Bütün komşular ile işleyen enterkoneksiyonlara sahip olunması

• Yıllık enerji ihtiyacının %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması

• Ekonomik olarak yapılabilir yerli konvansiyonel kaynakların tamamının enerji 
piyasalarında kullanılabilir hale getirilmesi

• Elektrik üretiminde doğal gazın payının %30 ile sınırlandırılması; elektrik enerjisi 
ihtiyacının asgari %5’inin nükleer santrallerden sağlanması

• 2000 yılı değerlerine göre enerji yoğunluğunun %20 azaltılması

• İletim ve dağıtım şebekelerinin, enerji talebinin güvenilir olarak taşınmasına yete-
cek kapasitede akıllı şebeke olarak kurulması veya işletilir hale getirilmesi
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• Ekonomik olarak kullanılabilir konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan fosil 
kaynakların aranması, çıkarılması ve kullanıma sunulması

• Küresel enerji oyununda yer alabilecek idari, teknik ve ekonomik altyapının tesis 
edilmesi

• Yurt dışında ve özellikle yakın çevremizde bulunan zengin hidrokarbon kaynak-
ların değerlendirilmesinde rol alabilecek milli unsurların oluşturulması ve desteklenmesi,

• Küreselleşen enerji pazarlarında oyuncu olabilecek ve rekabet edebilecek kurum-
sal kapasitenin artırılması ve mevcutların desteklenmesi. 

5.2. 10 uncu Plan (2018 Yılı) Hedefleri 

106. 10 uncu Plan döneminde (2014-2018) yıllık ortalama değerler üzerinden; bi-
rincil enerji talebinin %3,7 ve elektrik enerjisi talebinin %5,3 oranında artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu artış oranları, üyesi bulunduğumuz OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, 
Türkiye’nin Plan döneminde OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen enerji pazarı ola-
cağına işaret etmektedir. Bu denli yüksek talep artışı, doğal olarak yeni arz altyapısının 
kurulmasını ya da enerji verimliliği çalışmaları ile daha az enerjiyle daha fazla üretim 
yapılmasını gerektirmektedir. Arz altyapısının kurulması, enerji faturasıyla birlikte dü-
şünüldüğünde, yeterli ve makul finansmana erişim koşullarının önemini ve niteliğini ön 
plana çıkarmaktadır. 

107. Ulusal tasarrufların yetersizliğinin yapısal bir sorun niteliğine büründüğü ülke-
mizde, yatırım yapılabilmesi, kamunun yatırımcılıktan çekilmesiyle birlikte ancak yeterli 
düzeyde yabancı sermaye girişine bağlı hale gelmiştir. Sermaye hareketleri üzerinde et-
kin bir kontrol ve kabul edilebilir vergilendirme rejiminin eksikliğinde yabancı sermaye 
kendi şartları dâhilinde iç pazara girmektedir. Bu tür şartların ulusal hedef ve politikalara 
etki etmemesi, stratejik yönelimi tespit edilmiş, açık, anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir 
yasal çerçeveye kavuşturulmuş, ilgili paydaşlar arasında rol ve sorumluluklar ideolojik 
bir dayatmaya meydan vermeyecek şekilde dağıtılmış, öngörülebilir, şeffaf, hesap vere-
bilirliği güvence altına alınmış enerji piyasaları ile sağlanabilmektedir. Bu bağlamda, 10 
uncu Plan döneminde, kamu ve özel sektörün bir arada eşit şartlarda var olarak rekabet 
edebileceği piyasaların derinleştirilmesini hedefleyen bir bakış açısı egemen kılınmalıdır. 

108. Piyasaların derinleştirilmesi ve etkin işleyen yapılara ulaşılması, piyasalar-
da enerji konusunda uzmanlaşmış, asli işi enerji olan kişilerin ve kurumların varlığıyla 
mümkündür. Ülkemizde “piyasalaşma” süreci nispeten yeni başlamıştır ve özellikle özel 
sektörde bu kurumsallaşmanın ve bilgi birikiminin tam anlamıyla oluşması için zamana 
ihtiyaç vardır. Bugün karşılaşılan birçok uygulama, yeterince olgunlaşmamış bir sektörün 
arazları olarak nitelendirilebilir. Bu süreci başarılı bir biçimde tamamlamak, yapısal dö-
nüşümün düzenlenmesi ve yönetilmesini üstlenmesi gereken kamu otoritesinin kapasitesi 
ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Bunun için hem özel hem de kamu sektöründe insan kapasitesi-
nin yeterliliği hayati bir önemi haizdir. Özellikle düzenleme ve denetimden sorumlu olan 



36

kamu otoritesinin, bütünsel bir bakış açısı ve analitik düşünce yetisine sahip insan gücüne 
sahip olması, özel girişimin doğru yönlendirilmesi ve gelişmesi için elzemdir. 

109. Türkiye’de enerji üretimi ve ticareti faaliyetlerinin, rekabetçi bir piyasa yapısı 
içerisinde büyük ölçüde özel sektör tarafından yürütülmesi hedeflenmiş ve bu hedef doğ-
rultusunda önemli yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Bu yapının, arz güvenliğini 
sağlayacak ve rekabetçi bir şekilde sürdürülmesi, seçilen piyasa mekanizması kuralla-
rının tüm yönleriyle uygulanmasına bağlıdır. Bu bağlamda, enerji fiyatlarının maliyet 
esaslı olması, piyasada yer alan kamu şirketlerinin ve düzenleyici kurumun faaliyetlerine, 
piyasayı etkileyecek şekilde müdahale edilmemesi, piyasa faaliyetlerine ilişkin ticari sır 
niteliğinde olmayan verilerin şeffaf bir biçimde tüm piyasa oyuncularına açık olması, 
piyasa oyuncuları arasında ayrımcılık yapılmaması, kısa dönemli ve şartlara göre deği-
şen uygulamalardan kaçınılması elzemdir. Bir başka ifadeyle kamu otoritesi, piyasanın 
işleyişine günlük müdahalelerden kaçınmalıdır. Piyasanın gelişimi yakından izlenmeli ve 
gerekli mevzuat düzenlemeleri ve idari tedbirler etki analizi yapılmak suretiyle uygula-
maya konulmalıdır. Tüm bu uygulamalar, yol haritaları belirli, açık ve şeffaf bir biçimde 
yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, piyasaların gelişmesi ve piyasalara yeni stratejik yatı-
rımcıların girmesinin önündeki en büyük engel, düzenleyici veya politik risk ve belirsiz-
lik ile ayrımcı uygulamalardır.

110. Enerji kaynaklarına erişimin her geçen gün daha politik bir zemine kaydığı 
dünyada, bilinen enerji kaynaklarının üçte ikisinin neredeyse merkezinde bulunan Tür-
kiye açısından ulusal sınırların ötesinde de enerji denklemine güçlü bir oyuncu olarak 
oturmak vazgeçilemez ve ötelenemez bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer taraftan, ya-
şanmakta olan ekonomik krizin bazı ülkelerde kamu varlıklarının satılmasını gündeme 
getirmesi, söz konusu ülkelerde stratejik yatırımların yapılması açısından fırsatlar ba-
rındırmaktadır. Bu nedenle, kamu ya da özel sektörün yurt dışına açılmasının özendiril-
mesi ve ülke yararı açısından stratejik görülen yurt dışı yatırımların desteklenmesi, ilgili 
paydaşların katılımıyla oluşturulacak bir stratejiye kavuşturulmalıdır. Bu strateji, gerek 
elektrik enterkoneksiyonları, gerek doğal gaz, gerekse petrol boru hatlarına ilişkin hedef 
ve projelerle eşgüdüm içerisinde sürdürülmelidir. 

111. Türkiye, nükleer enerjiyle elli yılı aşkın bir süredir tanışmış olmasına rağ-
men henüz bütüncül bir nükleer enerji programına sahip olmadığı gibi bir nükleer enerji 
programının sürdürülmesi için gerekli hukuki altyapıyı da tekemmül ettirememiştir. Bir 
milletlerarası antlaşmayla nükleer santral edinilmesi sürecinin henüz başındayken ve mü-
teakip nükleer santraller için müzakerelerin devam ettiği göz önünde bulundurularak; 
öncelikle nükleer alandaki hukuki altyapı tamamlanmalı ve gecikmeksizin makul, eri-
şilebilir hedefleri bulunan, ilgili diğer alanlarla bağlantısı kurulmuş ve uygulanması için 
temel finansman imkânları tanımlanmış bir nükleer program oluşturulmalıdır. 

112. Enerjide ithalat bağımlılığının kontrol altına alınmasının ülkemiz bağlamında 
sınırlı sayıda seçeneği bulunmaktadır: Yenilenebilir enerji kaynaklarının işlevselleştiril-
mesi, yerli fosil kaynaklarının kullanılması ve enerjinin daha verimli kullanılmasının sağ-
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lanması ile yerli kaynak bulunamaması durumunda, kaynakların ithal edildiği ülkelerde, 
özellikle petrol ve doğal gaz üretim projelerinde pay sahibi olunması.

113. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli, teorik olarak, 2030 yılına kadar 
elektrik enerjisi talebini karşılayacak düzeydedir. Bununla birlikte, ülkemizin yenilene-
bilir enerji kaynaklarının niteliği, kritik düzeyde olan arz-talep dengesinin acil ve sürekli 
arz artırıcı baskı yaratması, buna mukabil yenilenebilir kaynakların kullanıma sokulma 
süresi ve finansman kısıtları göz önünde bulundurulduğunda, salt yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı bir elektrik enerjisi sistemi kurulması mümkün görünmemektedir. 
Bu nedenle, belirli bir teknoloji edinimi ve sanayi altyapısının kurulması hedefini de gö-
zetecek şekilde, önceliğin yenilenebilir enerji kaynaklarına verildiği entegre bir sistem 
planlaması yapılmalı ve uygulanmalıdır. Böylelikle 2030 yılı perspektifinde yenilene-
bilir enerji kaynaklarının gerek birincil enerji arzı gerekse elektrik enerjisi üretimindeki 
payının önemli ölçüde artırılması sağlanabilir. Ülkemizin de taraf olduğu Kyoto Proto-
kolü’nün 2020 yılına kadar yürürlükte kalmasına ilişkin nihai karar da dikkate alınarak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin teşvik edilmesi ihtiyacının daha 
gerçekçi ve uygulanabilir yöntemlerle karşılanmasına ilişkin modeller geliştirilmelidir. 

114. Türkiye’nin yerli fosil kaynaklarının kirli ve ekonomik açıdan fakir olduğu 
iddiası bugüne kadar yerli kaynaklarımızın kullanılmasını belirli ölçüde engellemiştir. 
Temiz kömür ve temiz kömür yakma teknolojilerindeki gelişmelerin, düşük kalorifik de-
ğerli ve yüksek atık içeren kömürlerin de elektrik enerjisi üretimi amacıyla rahatlıkla kul-
lanılabilmesini sağladığı koşullarda, elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılabilir yerli 
kömür kaynakları potansiyelinin tamamının harekete geçirilmesi için gerekli hukuki ve 
idari altyapı oluşturulmalı ve bu kaynakların elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanımı 
desteklenmelidir. 

115. Türkiye enerji denkleminde bugüne kadar yeterince yer verilmemekle birlikte 
arz güvenliğinin pekiştirilmesi, enerji girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması, iklim 
değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve çevrenin korunmasına katkısı azımsa-
namayacak enerji verimliliği alanında çıkarılan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, önemli 
bir işlev görmektedir. Plan döneminde Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde öngörülen 
hedeflere ulaşılması konusunda azami gayret gösterilmelidir. 

116. Bu çerçevede 10 uncu Plan dönemi hedefleri şu başlıklar altında özetlenebilir:

• Öngörülebilir, hesap verebilir ve güvenilir bir enerji yönetimi anlayışının hâkim 
kılınması

• İthalat yoluyla karşılanan birincil enerji kaynaklarının yurt içinde yeterli miktarda 
depolanmasına imkân tanıyan tesislerin kurulması

• Kıta Avrupası elektrik sistemiyle tam entegrasyonun sağlanması ve fiili elektrik 
ticaretinin başlatılması

• Düzenleyici kurumun şebekelere erişim ve piyasa tasarımı konusunda yetkinliği-
nin artırılması
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• Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine ilişkin sektör ve tüke-
ticiler üzerinde ilave yükler oluşturmayan yeni bir teşvik sisteminin hayata geçirilmesi

• Kentsel dönüşüm projelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını ve 
verimli enerji tüketimini esas alan yeni bir konsept temelinde geliştirilmesi

• Enerji verimliliği konusunda toplumun en küçük birimlerine ulaşan bilinçlendir-
me sağlanması

• Nükleer alanda gerekli hukuki ve idari altyapının tesis edilmesi

• Ulusal fosil yakıt envanterinin, konvansiyonel olmayan kaynakları da içerecek 
şekilde güncellenmesi

• Gerçekçi bir sektörel insan kaynakları envanteri oluşturulması ve buna göre eği-
tim planlaması ve programlaması yapılması. 

5.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

117. Kalkınmasını sürdüren, sürdürmek zorunda olan Türkiye’nin kalkınması için 
gerek duyduğu enerjiyi güvenilir ve katlanılabilir bir şekilde temin etmesi, enerji politi-
kasının en temel amacıdır. İthalat bağımlısı bir ülke olarak Türkiye’nin enerji güvenliğini 
sağlaması, enerji temin ettiği ülkelerle olan ilişkilerinin niteliği ile yakından ilişkilidir. 
Bu bağlamda, karşılıklı bağımlılık ilişkisi göz ardı edilmeden, ancak mümkün olduğunca 
kendine yeterliği artırmayı hedefleyen politikalar kararlılıkla uygulanmalıdır. 

118. Kendine yeterliğin artırılmasının, arz ve talep tarafındaki farklı politik araç-
larla hayata geçirilmesi mümkündür. Arz tarafında, kapsamlı bir arama süreci sonrasında 
hazırlanan bir enerji envanteri oluşturulması ve bu envanterin, yeni teknik ve teknolojileri 
de içerecek şekilde ekonomik süreçlere dahil edilmesi amaçlanmalıdır. Talep tarafında ise 
verimli enerji kullanımının, bilim ve teknoloji üretme bakış açısıyla geliştirilmesi mutla-
ka sağlanmalıdır. 

119. Enerji sektöründe ilk tohumları yaklaşık 30 yıl önce atılan liberalleştirme sü-
reci henüz tamamlanmamıştır. Geçen süre zarfında enerji sektörünün liberalleştirilmesine 
ilişkin dünyadaki bakış açılarında göz ardı edilmemesi gereken değişimler yaşanmış ve 
henüz dünya genelinde bu konuda bir sulha kavuşulamamıştır. Enerji oyunundaki deği-
şikliklerin nefes kesen hızı karşısında Türkiye’nin bu oyunda güçlü bir konumda yer bul-
masına ilişkin tedbirlerin alınması kaçınılmaz bir politik amaç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu anlamda öngörülebilir politika seçeneklerinin alternatifli olarak önceden hazırlanması 
ve mümkünse simüle edilmesi sağlanmalıdır. 

120. Bu çerçevede, temel amaç ve politika eksenleri şu şekilde belirlenmiştir:

• Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmek sureti ile kaynak çeşitlendir-
mesini sağlamak.

• Enerji verimliliğini artırmak.
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• Piyasa işleyişinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ve ulusal çıkarları göze-
tir bir temelde işlerliliğini artırmak; bu suretle arz güvenliğinin sağlanması için gereken 
yeni kapasite yatırımlarının yapılabileceği sürdürülebilir ve öngörülebilir koşulları oluş-
turmak. 

• İthalat bağımlılığını kontrol altına alma hedefinin altyapısını oluşturmak ve kay-
nak çeşitliliği sağlayacak projeleri tercih etmek ve desteklemek.

• Jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak, enerji oyununda güçlü bir oyuncu ola-
rak yer almak.

• Enerji kaynaklı salımların ve enerji kaynaklı çevre sorunlarının azaltılmasını sağ-
lamak. 

• Enerji alanında bilimsel ve teknolojik çalışmaları desteklemek.

• Enerji yönetiminde uzmanlaşmayı sağlamak; sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün 
belirli nitelikte ve belirli nicelikte hazırlanmasına yönelik eğitim imkânlarını geliştirmek.

5.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri

121. Türkiye’de enerji sektörüne ilişkin değişik zamanlarda çeşitli stratejiler oluş-
turulmuş ve hedefler konulmuş olmakla birlikte, ne oluşturulan stratejiler tam olarak 
uygulamaya yansıtılabilmiş ne de konulan hedeflere ulaşılabilmiştir. Bu durum, enerji 
sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde belirsizliklerin artmasına neden olmaktadır. Be-
lirsizliklerin artması ise yatırım kararlarının olgunlaştırılmasını ve somuta dönüştürülme-
sini engellemese bile geciktirmektedir. Gecikme ise arz güvenliğinin riske edilmesinin 
yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu itibarla, stratejiler oluş-
turulurken ve hedefler belirlenirken mümkün olan en geniş paydada katılımcı bir anlayış 
sergilenmeli ve özellikle kamu kurumları arasında eşgüdüm kesinlikle sağlanmalıdır. 
Kamu kurumları arasındaki eşgüdümün sağlanması veya kamu kurumlarının belirlenmiş 
stratejiler doğrultusunda müşterek çalışma yapmaları sadece idari tedbirlere bırakılma-
malı; kamu kurumlarını bağlayan yasal düzenlemeler, oluşturulan stratejiler ve belirlenen 
hedefler ekseninde gözden geçirilmelidir. Bu bağlamda, enerji sektörüne ilişkin hedefler, 
bilim ve sanayi hedefleri ile örtüştürülmeli ve eğitim ihtiyaçları eğitim planlaması ve 
programlaması süreçlerine dâhil edilmelidir. Bu hedefe ulaşmak için bilimsel modeller 
kullanarak gerçekçi talep projeksiyonları ile bu projeksiyonları karşılayacak politikaları 
belirlemek üzere senaryo analizleri yapılmalıdır. Çalışılacak senaryoların, fiyatlar, dışa 
bağımlılık, ekonomik ve sosyal etkiler, çevresel etkiler ve yerli sanayinin geliştirilmesi 
açısından irdelenmesi, seçilen senaryolar için yol haritaları hazırlanması, kısaca liberal-
leşme süreciyle birlikte gerekliliği göz ardı edilen planlama sürecinin işlerliğinin sağlan-
ması gereklidir. Planlamanın, piyasaların gelişmesi önünde bir engel olmadığı; aksine 
piyasaların ülke çıkarları yönünde geliştirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması için 
elzem olduğu, planlamalara dayalı açık ve önceden bilinen politikaların güven vereceği 
unutulmamalıdır.
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122. Yatırım kararları üzerinde belirleyici etkiye sahip olan bir diğer unsur ise dü-
zenleme riskidir. Düzenleme riski, en yalın ifadesiyle düzenlemelerin öngörülebilir olma-
masıdır. Düzenlemede öngörülebilirliğin şartı bir taraftan, yukarıda da değinildiği üzere 
uygulanabilir stratejiler ve hedefler tespiti ise diğer taraftan yetki kullananların iş ve iş-
lemlerindeki şeffaflığı ve hesap verebilirliğidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik çok sık kul-
lanılan kavramlar olmakla birlikte henüz içselleştirilememiştir. Son çıkarılan Kamu De-
netçiliği Kanunu kamu kurumlarının şeffaflığı ve hesap verebilirliğini artırmada önemli 
bir adımdır; ancak enerji sektöründeki süreçlerin şeffaflığının ve yetki kullananların he-
sap verebilirliğinin genel bir kanunun uygulanması tahtında ele alınmasından ziyade sek-
töre ilişkin meri birincil ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle 
hayata geçirilmesinin, sektörün kendi dinamikleri temelinde geliştirilmesi açısından daha 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, yetki kullanan kamu kurumlarının karar-
larının gerekçelendirilmesi, paydaş görüşlerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmesinin 
esas ve yöntemlerinin bir mevzuata bağlanması, düzenleyici kurul üyesi atama önerile-
rinin parlamentonun ilgili komisyonlarının onayına bağlanması ile kamuoyuna doğru, 
güvenilir ve zamanında bilgi verilmesinin yasal zorunluluk haline getirilmesi öncelikle 
değerlendirilmelidir. Bu, iç tasarrufları düşük olan ülkemizde gerekli finansmanın sağlan-
ması açısından gereklidir. Zira finansman kaynaklarına erişim enerji piyasalarının geliş-
mesi açısından kritik öneme sahiptir. Güvenilir, öngörülebilir ve şeffaf bir enerji piyasası 
oluşturulduğunda finansman mekanizmaları kendiliğinden çeşitlenecektir.

123. Türkiye’de arz güvenliği çoğunlukla ne kadar kapasite olduğuyla ifade edil-
mektedir. Esasında arz güvenliği salt bir nicelik sorunsalı değildir. Arz güvenliğinin arz 
yeterliği ve arz güvenilirliğini de kapsayan bir üst terminoloji olduğu dikkate alındığında, 
arz tarafında nicelik kadar nitelik de önem kazanmaktadır. Bu itibarla, yatırım kararları-
nın değerlendirilmesi sürecinde yatırımın büyüklüğü kadar ne ölçüde yerli teknolojiye 
dayandığı, ar-ge veya yenilik içerip içermediği ile dışsal maliyet ve faydaları ile birlikte 
değerlendirilmelidir. Bu cümleden olmak üzere, piyasaya giriş rejimi gözden geçirilerek 
enerji şirketlerinin oluşmasını önceleyen bir yöntem de ivedilikle geliştirilmelidir.

124. Arz güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsur 
ise nakil hatları ve vasıtalarıdır. Nakil hatları ve vasıtaları ile bunların idaresi, enerji sis-
teminin omurgası olması nedeniyle stratejik önemdedir. Bu nedenle, talebin olduğu böl-
gelere arzın taşınması için altyapının zamanında ve yeterli kapasitede inşa edilmesi, en 
az arzın varlığı kadar önemli olmasının yanı sıra nakil hatları ve vasıtalarının sahipliği ile 
idaresinin kimde olduğu da en az o kadar hayatidir. Bu itibarla, enerji sektörünün liberal-
leştirildiği koşullarda, kamu ve özel, yerli ve yabancı arasında ayrım yapılmaması yakla-
şımının, konu enerji nakli olduğunda daha stratejik bir algı içerisinde değerlendirilmesi, 
sistemin ulusal hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi açısından elzemdir. 

125. Batı Avrupa’da kamunun enerji piyasasından oyuncu olarak çekilmesi, kamu 
şirketlerinin hesap verebilir ticari varlıklar olarak yapılandırılması ve bu şirketlerin bir 
kısım hisselerinin borsaya kotasyonu marifetiyle olmuştur. Türkiye’de ise kamunun 
enerji piyasasından oyuncu olarak çekilmesi, kamu varlıklarının özelleştirilmesi yoluyla 
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uygulamaya konmuştur. Bugüne kadar kapsamlı özelleştirme programları uygulamaya 
konmuş ve ilk grup özelleştirmelerden beklentilerin üzerinde gelir elde edilmiştir. Ancak 
özellikle dünyadaki son ekonomik kriz ve sonrasında finansman imkânlarının daralma-
sına da bağlı olarak, daha sonraki özelleştirme ihaleleri ya akim kalmış ya da ilk grupla 
kıyaslanamayacak ölçüde düşük fiyatlara sahne olmuştur. Özellikle elektrik enerjisi sek-
töründe neredeyse 20 yıldır kamu varlıklarının özelleştirilmesinin dillendirilmekte olması 
kamu şirketlerinin performansları üzerinde de olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu nedenle, 
özelleştirme sürecinden bağımsız olarak, piyasalarda faaliyet gösteren kamu şirketlerinin, 
tam da iktisadi devlet teşekkülü tanımında olduğu gibi hareket etmesinin önündeki yasal 
ve idari engeller ve imtiyazlar kaldırılmalı; bu şirketlerin, mevcut varlıklarıyla piyasa 
oyuncuları gibi hareket etmelerine izin verilmelidir. Bu bağlamda, elektrik ve doğal gaz 
piyasalarının etkin bir biçimde işlemesi, yatırımcılara güven vermesi, iletim altyapısı-
nın darboğaz yaratmaması açısından hayati öneme sahip olan iletim görevini üstlenmiş 
olan kamu kuruluşlarının etkin ve verimli bir çalışma ortamına kavuşturulması, kapasi-
telerinin artırılması, finansman kısıtlarının giderilmesi, politik etkilerden uzak tutulması 
elzemdir. Bu kuruluşların yatırım ve işletme fonksiyonlarını sistem ihtiyaçlarına uygun 
olarak yerine getirmeleri için özerk bir yapıya kavuşturulmaları bir seçenek olarak de-
ğerlendirilmelidir. Bu süreçte, bu şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmaları ve hesap 
verebilirliklerinin artırılması ise mutlaka sağlanmalıdır. Diğer taraftan, özelleştirme uy-
gulamalarının piyasa mekanizmalarını bozucu, rekabeti ve tüketici haklarını kısıtlayıcı 
etkiye yol açmaması sağlanmalıdır.

126. Liberal enerji piyasalarında yatırım ve işletme kararlarının oluşturulmasında 
referans fiyatın varlığı bir gerekliliktir. Referans fiyatın ne olduğu, nasıl oluştuğu konu-
sunda literatürde farklı tanımlar ve yaklaşımların olduğu görülmektedir. Ülkemizde de 
enerji piyasasında referans fiyat oluşturulması amacını da karşılamak üzere enerji borsası 
kurulması gündemdeki tartışma konularından birisidir. Bu tartışmanın sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir sonuca eriştirilebilmesi için referans fiyatın nasıl oluşturulacağı konusundaki 
alternatifler, düzenleyici etki analizi yapılarak değerlendirilmeli ve buna göre karar veril-
melidir. 

127. Enerji, özellikle elektrik enerjisi ve doğal gaz piyasalarında maliyet esaslı fi-
yatlandırma, piyasanın kendi dinamikleri içerisinde gelişmesinin vazgeçilmez unsurla-
rından birisi olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Elektrik Piyasası Kanunu, maliyet esaslı 
fiyat uygulanmasını öngörmektedir. Bugüne kadar maliyet esaslı fiyat uygulaması yapı-
lamamıştır. Geliştirilen mekanizmalar ya kabul görmemiş ya da sağlıklı olarak işletile-
memiştir. Maliyet esaslı fiyat mekanizmasının sağlıklı olarak işlememesi özellikle yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabet edebilirliğini düşürmektedir. Bu nedenle, 
ülke genelinde, çapraz sübvansiyonlara yol açmayacak ve sadece gerçekten ihtiyacı olan 
hane halkı ve sanayi tüketicilerine yönelen bir sosyal tarife yapısının, maliyet esaslı fiyat-
landırma ile sisteme entegre edilmesi sağlanmalıdır. Sosyal tarifenin kime sunulacağı ve 
hangi kriterlere göre yapılacağı detaylı bir çalışma sonucunda belirlenmelidir.
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128. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olması nedeniyle Türkiye’de enerji bileşeninin 
milli gelire oranı yılda ortalama %4 civarında bir açık vermektedir. Son yıllarda petrol 
ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2011 yılında enerji bileşeninin milli gelire 
oranı %6 seviyesini aşmış ve tek başına cari açığın %80’inden fazlasını oluşturur hale gel-
miştir. Bu olumsuz koşullardan çıkışın yolu, mümkün olduğunda yerli teknolojiye dayalı 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim altyapısının kurulması ve enerji 
verimliliğinin artırılmasıdır. Bu itibarla, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan 
azami ölçüde faydalanılması teşvik edilmeli; doğal kaynaklarımızın coğrafi dağılımı göz 
önünde bulundurularak, üretim faaliyetlerinin nakil kısıtlarına göre yönlendirilmesi sağ-
lanmalı ve bu süreçte verimlilik ve kaynak kullanımı gibi kriterler göz ardı edilmemelidir. 

129. Elektrik piyasası ile birlikte doğal gaz piyasasının da AB normları ekseninde 
yeniden yapılandırılması ve liberalleştirilmesi sürecinde 10 yıl geride bırakılmış olmakla 
birlikte, doğal gaz piyasasında hedeflenen liberalleşme düzeyi sağlanamadığı gibi arz gü-
venliği de tehlike sinyalleri vermeye başlamıştır. Bir taraftan BOTAŞ’ın elindeki sözleş-
meler özel şirketlere devredilip, süresi bitenlerin özel şirketler tarafından yenilenmesine 
çalışılırken; diğer taraftan özel şirketlere BOTAŞ’ın sözleşmesi bulunan ülkelerden gaz 
ithalatı yasağının devam ettirilmesi, artan talebin nasıl karşılanacağı ve arz güvenliğinin 
nasıl sağlanacağı tartışmalarının yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu tür tartışmaların 
sulhe erdirilmesi için LNG dahil doğal gaz ithalatı koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. 
LNG terminalleri vasıtasıyla ülke ve kaynak çeşitliliği yaratılabilmesi için LNG terminali 
yatırımlarının gerçekleşmesini sağlayacak uygun yatırım ortamının oluşturulması gerek-
mektedir. Bunun yanı sıra bir ticari şirketin gaz ithal edebilmesi için fiyatların maliyetleri 
yansıtacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bunun için piyasada faaliyet gösterenle-
rin uyguladıkları fiyatların, piyasa koşullarıyla uyumlu olarak belirlenip belirlenmediği, 
rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığı sürekli olarak izlenmeli, gerektiğinde yaptı-
rımlar uygulanmalıdır. Diğer taraftan, birden çok ithalatçının ve toptan satış şirketinin 
var olduğu bir piyasada sistemin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan dengeleme gazının 
nasıl temin edileceği de kurallara bağlanmalıdır. Bu çerçevede, dengeleme gazının fiyat-
landırılması ve ilgililere faturalandırılması konusunda elektrik piyasası uygulamaları da 
dikkate alınarak gerekli mevzuat çıkarılmalıdır. Kısa dönemde mevcut Elektronik Bülten 
Tablosu uygulamasının iyileştirilmesi, müteakiben dengeleme ve uzlaştırma sisteminin 
spot alım-satıma da imkân verecek şekilde geliştirilmesi ve elektrik piyasasına benzer bir 
gaz ticaret platformunun oluşturulması hedeflenmelidir. Bu platform orta vadede ulusal 
ve uluslararası gaz ticaretinin yapılabileceği bir yapıyı oluşturabilir.

130. Elektrik enerjisi talebi son 40 yılda %8’in üzerinde artmıştır. Talep artış hızı 
hız kesmiş ancak birim GSYİH için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi yıllar içinde artmış-
tır. 10 uncu Plan döneminde elektrik enerjisinin yıllık ortalama %5’in üzerinde artacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim TEİAŞ tarafında yapılan projeksiyonlar, 10 uncu 
Plan dönemi sonunda elektrik enerjisi talebinin asgari 350 TWh; puant talebin ise asgari 
54 GW civarında olacağını göstermektedir. Yine söz konusu projeksiyonlar 2018 yılında 
Türkiye kurulu gücünün asgari 78 GW civarında olacağına işaret etmektedir. Bu durum, 
talebin güvenilir olarak karşılanabilmesi için 2020 yılından itibaren elektrik enerjisi ku-
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rulu gücünün 80 GW’yi aşacağını göstermektedir. Bir başka ifadeyle, 10 uncu Plan dö-
neminde yaklaşık 25 GW yeni kapasitenin sisteme ilave edilmesi öngörülmektedir. Bu 
durumda, halen %45 civarında olan kamunun kurulu güç içerisindeki payı, bu yatırım-
ların tamamen özel sektör tarafından yapılması durumunda Plan dönemi sonunda kendi-
liğinden %30 seviyesine gerileyecektir. Diğer taraftan, kurulu güç içindeki kaynakların 
paylarında da önemli bir değişiklik olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2011 yılı baz 
alındığında; yerli kömürün %16,8 olan payının %13’e, doğal gazın %36,3 olan payının 
%30,6’ya düşeceği; buna mukabil %32,2 olan hidrolik payının %43’e yükseleceği he-
saplanmaktadır. Ancak bu değerler geçmiş plan döneminde yapılmış olan talep projeksi-
yonlarına dayanmakta olup, gelişen ekonomik şartlar nedeniyle bu projeksiyonlar acilen 
yenilenmeli, arz senaryoları yeni talep projeksiyonlarına göre revize edilmelidir.

131. Türkiye elektrik sisteminin hızlı büyümesi beraberinde bazı sorunları da ge-
tirmektedir. İletim ve dağıtım sistemlerinin emre amadeliği ve güvenilirliği, kullanılan 
elektromekanik aksamın kalitesine, işletme ve bakım yöntemlerine, sistem tasarımlarının 
bütünsellik içerisinde yapılmasına bağlıdır. İletim sisteminin, üretim ve talep tarafındaki 
gelişmelere paralel olarak hızla geliştirilmesi, bugüne kadar uluslararası standartlara uy-
gun olarak tasarımlanan sistemin, hızlı büyüme adına bu standartlardan uzaklaşmasına 
neden olmamalıdır. İletim şebekesinin ENTSO-E sistemiyle paralel çalışması, teçhizat 
kalitesinin ve işletme yöntemlerinin uluslararası standartlara uygun olması zorunluluğu-
nu da birlikte getirmektedir. Avrupa şebekeleri ile senkron çalışmanın sürdürülebilmesi 
ve uluslararası elektrik ticaretinin kısıtlanmaksızın yapılabilmesi ENTSO-E tarafından 
belirlenen ve tüm Avrupa iletim işletmeleri tarafından uygulanması zorunlu olan kural-
lara uyumu gerektirmektedir. Bu açıdan, iletim sistem tasarım ve işletmesinde kalitenin 
artması veya en azından muhafaza edilebilmesi açısından TEİAŞ’ın yönetim, finansman 
ve personel kalitesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

132.  Dağıtım sistemlerinde kullanılan teçhizatın ve işletme-bakım yöntemlerinin 
kalitesi de arz güvenliğine etki eden önemli unsurlardır. Özel sektöre devredilen dağıtım 
sistemlerinde bu kalitenin sağlanması ve sürdürülmesi için kullanılacak teçhizata ilişkin 
standartlara uygunluk şartının mecburi kılınması ve bu uyumun denetlenmesi gereklidir.

133. Bu bağlamda dikkate alınması gereken diğer bir husus, elektrik iletim ve dağı-
tım sisteminde kullanılan elektromekanik teçhizatın temininde yerli katkının artırılması-
nın önemidir. İletim ve dağıtım sistemlerinin kamu kuruluşları tarafından işletildiği geç-
miş dönemlerde, bu kuruluşlar tarafından uygulanan temin politikaları ve bu kuruluşlar 
tarafından yapılan yönlendirilmelerle, kullanılan teçhizatın önemli bir bölümünün ülke 
içerisinde tasarlanıp üretilmesi açısından büyük adımlar atılmıştır. Bu üretim, yine söz 
konusu kuruluşlar tarafından uygulanan kalite standartları sayesinde uluslararası norm-
lara da uygundur. Özellikle dağıtım şebeke yatırımlarının özel sektör tarafından yapıla-
cağı önümüzdeki dönemde, kalite standartlarına uygunluk koşulunun sıkı bir biçimde 
uygulanması, sadece işletme güvenliği açısından değil, aynı zamanda yerli sanayinin ko-
runması açısından da önemlidir. Aksi takdirde, sadece maliyet odaklı temin politikaları 
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güvenilir bir sistem açısından zafiyet oluşturabileceği gibi yerli sanayinin gelişmesinin 
önünde de engel teşkil edebilecektir.

134. Yüksek talep artışı ve süreç iyileştirmelerine duyulan ihtiyaç, Ulusal Elektrik 
Şebekesinin de hızlı bir şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesini gerektirmektedir. Di-
ğer taraftan, bilgi ve iletişim sistemlerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler ve bunun 
sonucu olarak bilgi ve iletişim sistemleri ihtiyacı her gün biraz daha artmakta ve buna 
paralel olarak da bilgi güvenliğinin önemi tüm iş süreçlerini, özellikle şebeke işletmecili-
ğini yakından ilgilendiren bir gündem maddesi haline gelmektedir. Bu, esasında bir milli 
güvenlik sorunudur. Bu itibarla, şebeke sahibi ve işletmecilerinin bilgi güvenliği konu-
sunda gerekli altyapıyı oluşturarak uygulamaları sağlanmalı ve TEİAŞ’a yeterli yatırım 
bütçesi ve kullanılabilir ödenek sağlanarak iletim şebekesinin güvenilir bir yapıda geniş-
letilmesi güvence altına alınmalıdır. Bunun için sağlanan bütçe ve ödenek kullanımı ya-
kından izlenmeli ve TEİAŞ yönlendirilmelidir. Bütçe imkânlarının genişletilmesi için ise 
kurulmakta olan fiber optik hatların fazla kapasitelerinin, bilgi güvenliğinin sağlanması 
ve istasyon otomasyonu ile trafo merkezlerinde IEC 61850 standardının uygulanması 
kaydıyla telekomünikasyon piyasasında altyapı işletmeciliği lisansına sahip şirketlere ki-
ralanması seçeneği daha fazla değerlendirilmelidir. 

135. Türkiye kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artmaktadır. 
Üretim profilleri değişken olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri-
nin kapasitesindeki bu artış, elektrik sisteminin bir bütün olarak daha da yakından izlen-
mesini ve üretim profillerinin öngörülebilirliğini artırıcı araçların kullanılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu itibarla, meteorolojik ve hidrolojik verilerin analizi ile üretim profilinin 
önceden tahmin edilmesine yönelik daha bağlayıcı kurallar oluşturulmalıdır. 

136. Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanmasında rol ve sorumlulukların pay-
laşıldığı kapsamlı bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Öyle ki 3154 sayılı Enerji Ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’da “arz güvenli-
ği” ibaresi dahi geçmemektedir. Sadece Elektrik Piyasası Kanunu’nda, “elektrik enerjisi 
arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından” ET-
KB’nin sorumlu olduğu ifade edilmiş ve izleme ve tedbir alma sürecine ilişkin tanımlar 
yapılmışsa da, kanundaki değişikliğin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen henüz bunun 
uygulaması yapılmamış ve hatta yönetmelikleri çıkarılmamıştır. Diğer taraftan, doğal gaz 
ile ilgili birincil ve ikincil mevzuatta arz güvenliği hususu hiç ele alınmamıştır. Bu itibarla, 
mevcut düzenlemeler gözden geçirilerek, 2005/89/EC sayılı AT Komisyonu Direktifi ile 
994/2010 sayılı Doğal Gaz Arz Güvenliği Yönetmeliğinin de göz önünde bulundurulması 
suretiyle, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere arz güvenliğinin sağlanmasında rol ve 
sorumlulukların paylaştırıldığı, arz güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda izlene-
cek stratejilerin temellerinin oluşturulduğu düzenlemeler yapılmalıdır. Genelde enerji ve 
özelde elektrik, doğal gaz, petrol ve kömürde arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik 
stratejiler belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Bu süreç, entegre bir sistem planla-
ması mantığıyla kurgulanmalı ve yürütülmelidir. 
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137. Liberal piyasalarda arz güvenliğinin güvenilir bir yedekle sağlanması, enerji 
verimliliğinden elde edilecek kazanımlar bir tarafa bırakılacak olursa, arz tarafında ül-
kenin tasarruf oranları ve finansman imkânlarını göz önünde bulunduran alternatif arz 
planlaması ile mümkündür. Bu tür planlama çalışmalarının sonuçları, piyasa aktörleri 
ve yatırımcılar açısından piyasanın geleceğine ilişkin hayati bilgiler sunduğu gibi karar 
vericiler açısından da izin süreçlerinin yönetilmesi veya kuralların gözden geçirilmesine 
ilişkin ipuçları vermektedir. Bu nedenle, bir enerji master planı hazırlanarak enerji sektö-
rünün gelişim dinamikleri belirlenmeli ve kıt olan ülke kaynaklarının bu plan dâhilinde 
harekete geçirilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve kararlar oluşturulmalıdır. 

138. Ülkemizde, ihracata dayalı büyüme modeline geçişle birlikte planlama yapıl-
masından imtina edildiği ya da planlamanın liberal piyasa ilkeleri ile örtüşmediğinin ifade 
edildiği görülmüştür. Bu durumun yansımasını elektrik enerjisi sektöründe de göstermiş-
tir. Piyasanın liberalleştirilmesinden sonra özel sektör beklentilerin ötesinde bir perfor-
mans göstererek kısa sürede çok sayıda üretim tesisinin yapımını tamamlamıştır. Ne var 
ki bu tesislerin cüzi de olsa bir kısmı, bağlantı hatlarının yapılmamış olması nedeniyle 
gecikmeli olarak işletmeye alınabilmiştir. Bu durumun TEİAŞ’ın yatırım yapma hızından 
kaynaklandığı söylenebilirse de esasında bir planlama eksikliği veya yanlışlığından ya 
da planlama süreci ile lisanslama süreci arasındaki eşgüdüm eksikliğinden kaynaklandı-
ğını söylemek daha gerçekçi olacaktır. Olumlu bağlantı görüşü alarak lisans almış olan 
yüzlerce proje olmasına karşın, bu proje sahipleri TEİAŞ ile bağlantı anlaşması dahi yap-
mamıştır. Bu durumda, zaten kısıtlı olan kapasite, henüz yatırıma başlamayan -başlayıp 
başlamayacakları da belli olmayan- projelere tahsis edilmiş olarak beklemekte, gerçekten 
yatırım yapılabilecek projeler ise bağlantı kapasitesi kısıtı yüzünden ya bekletilmekte ya 
da ekonomik olmayan bağlantı alternatifleri kullanılmak zorunda bırakılmaktadır. Benzer 
bir durum kaynak hedefleri ile lisanslama süreci açısından da gözlemlenmektedir. Nite-
kim TEİAŞ tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen doğal gaz santrallerinin toplam 
gücü 39.474 MW’dır. Olumlu bağlantı görüşü verilen bu santrallerin ise ancak 13.147 
MW’ı lisanslandırılmış olup, kalan bölümünün lisanslandırma süreci devam etmektedir. 
Olumlu bağlantı görüşü verilen doğal gaz santrali kapasitesi, 2018 yılı kurulu gücünün 
yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Oysa TEİAŞ tarafından yapılan projeksiyonlarda doğal 
gaza dayalı santrallerin toplam kurulu güç içindeki paylarının 2018 yılında %30 merte-
besine düşeceği öngörülmektedir. Bu durumda, ya projeksiyonlar gerçekçi değildir ya da 
olumlu bağlantı görüşü verilen doğal gaz santral lisans başvurularının %40’ı ya lisans-
lanmayacak ya da lisanslansa bile yapılmayacaktır. Bu cümleden olmak üzere, genel bir 
sistem planlamasına ihtiyacın yanı sıra doğal gaz ve ithal kömür santrali lisans başvuru ve 
değerlendirme sürecinin, doğal gaz ve ithal kömür tedarik imkânları ve ülkemizin ithalat 
bağımlılığının azaltılmasına ilişkin stratejik hedefleri doğrultusunda yönetilmesi için ge-
rekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

139. Elektrik ve doğal gaz piyasalarının AB normları ekseninde liberalleştirilmesi 
sürecinin 10 uncu yılının tamamlandığı bu süreçte, geçen 10 yılın değerlendirilmesi ve 
başlangıçta konulan hedefler ile gerçekleşmelerin irdelenmesine ihtiyaç vardır. Bu süre 
zarfında dünyada ve özellikle AB’de çok sayıda kapsamlı gözden geçirmeler yapılmış ve 
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yeni düzenlemeler ihdas edilmiştir. Bu değişim de dikkate alınarak geliştirilebilecek yeni 
politika önerilerinin, istenmeyen ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmasının önüne geçi-
lebilmesi için, ülkemizin özgün koşullarının esas alınmasının yanında, diğer ülkelerdeki 
deneyimlerin, özellikle elektrik sistemleri ve elektrik enerjisi talep durumu bize benzeyen 
ülkelerin, yakından ve sürekli olarak izlenmesiyle oluşturulması ve güncellenmesinde ya-
rar bulunmaktadır. Karar verici mekanizmaların, dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri 
yakından takip etmesi, oluşabilecek en olumsuz koşulları dikkate alan senaryoları oluş-
turması, meydana gelebilecek darboğazları önceden saptayabilme yeteneğini arttıracak 
önlemleri alması, nihayetinde arz güvenliğinin güvence altına alınmasının ulusal güven-
liğin pekiştirilmesine de hizmet etmesi bakımından önemlidir.

140. Türkiye’de doğal gaz 1987 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Nere-
deyse tamamı ithal edilen doğal gaz için en son 2001 yılında Azerbaycan ile doğal gaz 
alım sözleşmesi yapılmıştır. Bugün itibarıyla Türkmenistan da dâhil edildiğinde sözleş-
meye bağlanmış doğal gaz miktarı 67,8 BCM’dir. Ancak görünür bir gelecekte Türk-
menistan’dan doğal gaz ithal edilmesi mümkün görünmemektedir. Bu durumda yapılan 
sözleşmeler kapsamında ithal edilebilecek doğal gaz miktarı 51,8 BCM’e düşmektedir. 
2012 yılı için 48,5 BCM olarak tahmin edilen yurt içi doğal gaz talebinin 2013 yılında var 
olan sözleşme değerlerinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. İran’a yönelik ABD ta-
rafından alınan kararların ülkemizi de etkileyebileceği dikkate alındığında, ivedilikle yeni 
doğal gaz alım sözleşmesi yapılmasına ve ancak 2014 yılındaki yurt içi talebi taşıyabilme 
kapasitesinde olan ulusal iletim altyapısının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, piyasanın özelleştirilmesi tartışmalarından azade olarak BOTAŞ’a gerektiğin-
de yeni alım sözleşmesi yapabilme imkânı tanınmalıdır.

141. Diğer taraftan, sözleşmesel koşullar, kompresör istasyonu yetersizliği, LNG 
kargosu tedarik sıklığı imkânları ve yerli üretim kısıtları nedeniyle iletim şebekesi üzerin-
den tüketicilerin kullanımına sunulabilecek toplam günlük doğal gaz miktarı hâlihazırda 
yaklaşık 178 milyon Sm3 olarak öngörülmektedir. Bu miktarın haricinde, arz kaynağı ve 
depo gazı vasfı olarak görülmemesi gereken iletim şebekesinin stok gazının da, yeterli 
arz girişinin olmadığı zor günlerde tüketiciler tarafından kullanılmasına müsaade edilme-
si halinde, bir veya ardı ardına en fazla iki güne mahsus olmak üzere 185 – 190 milyon 
Sm3/gün civarında gaz tedarik edilebileceği öngörülmektedir. Ancak bu tür zor günlerde, 
talebin karşılanmasına bağlı olarak iletim şebekesindeki basınç profili düşmekte ve şebe-
keden kullanılan doğal gazın makul bir sürede ikame edilememesi halinde, özellikle uç 
noktalarda bulunan bazı iletim şebekesi müşterilerine doğal gaz tedarik edilememektedir. 
Bu itibarla, iletim şebekesindeki stok gazının kullanılma koşullarını düzenleyen ayrıntılı 
kuralların geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, doğal gaz yer altı depolama kapa-
sitesini ulusal talebin asgari %10’una çıkarmak için başlatılan çalışmalar mümkün olan 
en kısa sürede tamamlanmalıdır. Benzer şekilde, mevcut giriş noktalarından iletim şebe-
kesine ilave gaz alımının gündeme gelmesi halinde, söz konusu noktaların kapasitelerinin 
yanı sıra yurt dışı boru hatlarının taşıma kapasitelerinin de arttırılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla iletim şebekesinin geliştirilmesi, imzalanacak sözleşmelerle birlikte değer-
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lendirilmeli ve yurt dışı boru hatlarının taşıma kapasitelerinin arttırılmasının yanı sıra 
mevcut LNG terminallerinden daha fazla gaz girişi hesaplamalara dâhil edilmelidir. 

142. Kullanıma sunulan doğal gazın, 2011 yılı verilerine göre yaklaşık %48’i 
elektrik üretimi amaçlı tüketilmiştir. Isınma ve sanayide kullanılan doğal gazın azımsan-
mayacak bir kısmının tüketimi ise elektrik enerjisinin varlığıyla mümkündür. Bir başka 
ifadeyle, elektrik ve doğal gaz sistemleri birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadırlar. 
Hal böyle olmakla birlikte elektrik ve doğal gaz sistem ve piyasalarının işleyişine iliş-
kin kurallar arasında ilişki kurulmamıştır. Özellikle zor gün koşullarında ciddi sıkıntılar 
yaratan bu kopukluğun giderilmesi için ilgili mevzuatın birbirini destekleyecek nitelikte 
oluşturulması sağlanmalıdır. Bu çerçevede, elektrik ve doğal gaz piyasasındaki planlama 
çalışmalarının daha sağlıklı oluşturulması için, saat 00:00’da başlayan elektrik günü ile 
08:00’da başlayan gaz günü arasındaki uyumsuzluk öncelikle giderilmelidir. 

143. Türkiye’de enerji politikasına ilişkin olarak geçtiğimiz plan döneminde çeşitli 
politika dokümanları yayımlanmıştır. Bu belgelerde, enerji sorunsalı; özelleştirmenin ta-
mamlanması, piyasa işleyişinin iyileştirilmesi, nükleer güç santral yapımına başlanması, 
doğal gaza aşırı bağımlılığın azaltılması ve buna bağlı olarak yerli ve yenilenebilir kay-
nakların kullanımının artırılması, Türkiye’nin petrol, doğal gaz, elektrik kaynaklarının 
uluslararası pazarlara ulaştırılmasında transit güzergâh ve terminal ülke olması bağlamın-
da ele alınmıştır. Bir başka ifadeyle, arz yönlü bir politika anlayışı öne çıkmıştır.

144. Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında konuya hem arz hem de talep cephe-
sinden yaklaşılması enerji maliyetleri ve enerji arzı açısından gereklidir. Enerji verim-
liliğini gözeten büyüme politikaları perspektifinde, orta ve uzun dönemde, enerji plan-
lamalarına daha etkin talep tarafı yönetim alternatiflerinin entegrasyonu sağlanmalıdır. 
Böylelikle, bir taraftan iklim değişikliğine ilişkin uluslararası müzakere sürecinin daha 
güçlü argümanlarla sürdürülmesi sağlanırken, diğer taraftan ithalat bağımlısı olan ülke-
mizde enerji fiyatlarındaki artışların ekonomi üzerindeki etkisinin azaltılması da müm-
kün olabilecektir.

145. Enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, 
çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin artırılmasının 
sağlanması ülkemizin enerjide ulusal stratejik hedefleri arasındadır. Bu stratejilerin kesi-
şim noktasını enerji verimliliği oluşturmaktadır. Son 30 yılda, 9 uncu Plan dönemine ka-
dar enerji verimliliği, birkaç küçük ölçekli uygulama dışında politik belgelerde genellikle 
kavramsal bir söylem olarak ifade edilmenin ötesine geçmemişken 2007 yılında çıkarılan 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile söylemden eyleme dönüşme istidadına girmiş-
tir. 10 uncu Plan dönemi, 5627 sayılı Kanun çerçevesinde ve 2012 yılında çıkarılan Enerji 
Verimliliği Strateji Belgesi doğrultusunda uygulamaların hayata geçirileceği bir dönem 
olmalıdır. 

146. Enerji verimliliği, iklim değişikliği ile mücadele stratejilerinin de olmazsa ol-
maz bir unsurudur. Nitekim Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, 
“iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliği-
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ni yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; ik-
lim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek 
yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir 
ülke olmak” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, enerji verimliliğinin arz güvenliğinin 
sağlanmasında ve ekonomik alanda rekabet üstünlüğü elde edilmesinde başat bir rol oy-
nayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

147. 14 Nisan 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasına 
sunulan envanter sonuçlarına göre Türkiye’nin 2010 yılı toplam sera gazı salımları 402 
milyon ton CO2 eşdeğeridir. 2010 yılı sera gazı salımlarının %70,9’u enerji, %13,4’ü 
endüstriyel işlemler, %8,9’u atık ve %6,8’i tarımsal faaliyetler kaynaklıdır. Buna göre 
Türkiye’nin 2010 yılı kişi başı sera gazı salım değeri 5,5 ton CO2 eşdeğerdir. Aynı dönem-
de bu değer OECD için ortalama 15,0 ton ve Avrupa Birliğine üye 27 ülke için ortalama 
10,2 tondur. Görüldüğü üzere, sera gazı salımlarının yaklaşık beşte dördü doğrudan ya da 
dolaylı olarak enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu durumda, uygulama süresi 2020 
yılına kadar uzatılan Kyoto Protokolü ve diğer uluslararası inisiyatifler bağlamında ülke-
mize yöneltilecek taleplerin karşılanmasında enerji sektörü kaynaklı salımların kontrol 
altına alınması belirleyici olacaktır. 

148. Birleşmiş Milletler Uzun Menzilli Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP) ge-
reğince 15 Şubat 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu sek-
retaryasına sunulan 1990-2010 yıllarına ait hava kirleticileri salımları envanterinde 2010 
yılında SO2 salımlarının %97’si ve NOx salımlarının ise %96’sının enerji sektörü kaynaklı 
olması, salım azaltım stratejilerinin enerji sektörü odaklı olacağını göstermektedir. 

149. 2011 yılında yaklaşık 87 MTEP olan nihai enerji tüketiminin yaklaşık %35’i 
sanayi ve bina sektörlerinde, %18’i ulaştırma sektöründe ve kalanı ise tarım ve diğer sek-
törlerde gerçekleşmiştir. Bu dağılımdan da anlaşılacağı üzere, en fazla tüketimin olduğu 
sanayi ve bina sektörleri enerji verimliliği açısından öncelikle değerlendirilmesi gereken 
sektörler olarak öne çıkmaktadır. 

150. Türkiye’nin 2000-2010 döneminde yıllık bazda birincil enerji yoğunluğu in-
deksi %1; nihai enerji yoğunluğu indeksi ise %1,2 oranında azalmıştır. Bir önceki yıla 
göre 2011 yılında birincil enerji yoğunluğu indeksinde %8,3, nihai enerji yoğunluğu in-
deksinde ise %10,2 oranında iyileşme görülmektedir. 2000 yılına göre bir karşılaştırma 
yapıldığında birincil enerji yoğunluğu indeksinde %14,5; nihai enerji yoğunluğu indek-
sinde ise %11,5 oranında iyileşme söz konusudur. 

151. Ülkemizin 2010 yılı sanayi enerji yoğunluğu satın alma gücü paritesine göre 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 0,07 düzeylerinde seyretmektedir. Bu haliyle sana-
yi enerji yoğunluğu AB üyesi ülkelerin enerji yoğunluğuna yakın düzeylerdedir; ancak 
yıllara sâri bir değerlendirme yapıldığında bu alanda belirgin bir iyileşmenin olmadığı 
görülmektedir. Ülkemiz sanayi sektörü ile AB üyesi ülkelerin sanayi sektörü arasında 
kıyaslama yapılarak alt sektörler bazında enerji tasarruf potansiyeli hesabına göre; sanayi 
sektörümüzde yaklaşık %15 civarında tasarruf yapılabilmesi mümkündür. Burada çarpıcı 
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olan ülkemiz sanayinde önemli yeri olan demir-çelik ve kâğıt sektörlerindeki kıyaslamalı 
durumumuzdur. Demir-çelik sektöründe AB’de 0,209 tep/ton olan birim üretim başına 
enerji tüketim değerinin ülkemizde 0,227 tep/ton; kâğıt sektöründe AB’de 0,168 tep/ton 
olan birim üretim başına enerji tüketim değerinin ülkemizde 0,191 tep/ton civarında ol-
masıdır. İstihdam yoğun bu sektörlerde ülkemizin rekabet üstünlüğünün sağlanması ve 
korunabilmesi, daha verimli enerji kullanımın sağlanamaması halinde işçilik maliyetleri 
gibi diğer girdilerin kısılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu durumun, toplumsal sorunlara 
ve tepkilere yol açabileceği gözlerden ırak tutulmamalıdır. 

152. ETKB Stratejik Planı (2010-2014)’e göre; sosyal ve ekonomik kalkınma 
hedeflerini etkilemeden enerji tüketiminde verimliliğin artırılması bağlamında, enerji 
üretimi, iletimi, dağıtımında kayıp ve kaçakların azaltılması suretiyle 2008 yılında 282 
kep/1000 ABD Doları seviyesinde olan enerji yoğunluğunun 2014 yılında 254 kep/1000 
ABD Doları seviyesine indirilmesi ve nihayetinde 2023 yılı itibarıyla %20 azaltılması 
hedeflenmektedir. 

153. Yapılan hesaplamalar bina sektöründe %30’un üzerinde enerji tasarrufu potan-
siyelinin bulunduğuna işaret etmektedir. Bu potansiyelin ülke ekonomisine geri kazandı-
rılması amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde, Enerji Verimliliği 
Stratejisi kapsamında bazı hedefler ve tedbirler öngörülmüştür. Ülkemizin enerji yoğun-
luğunun 2023 yılına kadar %20 oranında düşürülmesini hedefleyen Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi’nde “Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yeni-
lenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak” 
stratejik hedefi altında 2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte birinin 2023 yılına ka-
dar, sürdürülebilir yapı haline getirilmesi stratejik amaç olarak benimsenmiştir. Bu amaca 
ulaşılmasında, toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Bu kapsamda, geliştirilecek projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından, kojenerasyon 
veya mikrokojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma ve ısı pompası sistemle-
rinden yararlanılması öncelikle değerlendirilmelidir.

154. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, mevcut ve yeni binalar için enerji per-
formansını belirleyen Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu getirmiştir. Ancak Ka-
nunun Geçici 6 ncı maddesi, mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu-
luğunu 10 yıl süre ile ötelemektedir. Halen, yaklaşık 10 milyon civarında olduğu tahmin 
edilen mevcut bina stokunun 2010 yılı sonu itibarıyla ancak 4.000’i için Enerji Kimlik 
Belgesi düzenlendiği dikkate alındığında, 10 yıl muafiyet süresinin biteceği 2017 yılına 
kadar kapsamdaki tüm mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınmasının oldukça 
güç olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi alın-
ması sürecinin hızlandırılması için tapu işlemlerinde ya da resmi binalar ile belirli bir 
büyüklüğün üzerindeki binalar için Enerji Kimlik Belgesi aranmasını zorlayıcı tedbirler 
geliştirilmelidir.

155. Ülkemizde, inşaat sektöründe uygulanacak yöntem ve yaklaşımlar, enerji ve-
rimliliği hedeflerine ulaşılmasında belirleyici bir role sahip olacaktır. Bu nedenle, ülkenin 
gündemine giren kentsel dönüşüm projelerinin, enerji verimliliğini en çoklayacak şekil-
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de planlanması, tasarlanması ve uygulanması elzemdir. Bu sürecin ayrılmaz bir parçası 
olarak kentsel planlama yaklaşımlarının, yerleşim ve ulaşım planlaması da dâhil olmak 
üzere, enerji tüketimini azaltacak ve enerji verimliliğini sağlayacak bir anlayışa kavuş-
turulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan, ülke genelindeki ulaşım altyapısının, 
ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının mümkün olduğu ölçüde azaltılması bakış açısıy-
la gözden geçirilerek, toplumsal faydayı en çoklayacak bir yeni temele yönlendirilmesi 
bir diğer önemli ihtiyaçtır. Bu alan, ulaşım altyapısının yanı sıra sanayiye olan etkisi ve 
dolayısıyla bilimsel ve teknolojik gelişimleri tetiklemesi açısından da önemlidir. 

156. Yıllık 2,5 milyar ABD Doları tutarındaki ihracat büyüklüğü ile Türkiye sana-
yinde önemli yeri bulunan çimento sektörü, enerji verimliği açısından üzerinde durulma-
sı gereken bir diğer sektördür. Çimento fabrikalarında çimento üretim sürecinde ihtiyaç 
duyulan ısının atılması yerine bu ısıdan elektrik enerjisi üretilmesi mümkündür. Mevcut 
çimento fabrikalarımızda atık ısıdan elektrik üretimi potansiyelinin yıllık yaklaşık 2 mil-
yar kWh olduğu hesaplanmaktadır. Buna göre, halen 50 MW düzeyinde olan atık ısıdan 
elektrik üretim kapasitesinin kısa sürede 270 MW’a çıkarılabilmesi mümkündür. Bunun 
için cüzi teşvikler sağlanmasının yeterli olacağı düşünülmektedir. 

157. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynak kullanımıyla birlikte Türkiye’nin 
iklim değişikliği ile mücadele stratejisinin kilit unsurlarından birisi olması nedeniyle de 
önem kazanmaktadır. Bununla birlikte İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde belirlenen 
kısa vadeli hedeflerin kısa vadede gerçekleştirilebilme imkânı bulunmamaktadır. Kısa 
vadede, bu hedeflere erişim için ancak süreçler başlatılabilir. Bu nedenle, gecikmeksizin, 
enerji verimliliğiyle bağlantılı konulardaki hedeflere ulaşılabilmesinde kullanılacak araç-
ların ve finansman kaynaklarının nasıl, hangi çerçevede, yöntemlerle ve vadede harekete 
geçirileceğine ilişkin eylem planlarının ve somut kararların alınması ve uygulamaya ko-
nulmasına ihtiyaç vardır. 

158. Verimli enerji kullanımı, ancak topyekûn, ulusal bir hareketle içselleştirilebilir. 
Tüketicilerin, ekonomik faydalarını gözetmesine hizmet edecek ürünlerin ve finansman 
kolaylıklarının sağlanması kadar bu imkânlar ile verimli enerji kullanımının millet ve 
devlete olan katkısının kamuoyu bilincine çıkarılması, kapsamlı bir halk eğitimi süreci 
olarak ele alınmalıdır. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesinden beklenen faydaların artı-
rılmasında halkın bilinçlendirilmesi önemlidir. Enerji verimliliği envanterinin çıkarılma-
sı; sektörel, bölgesel ve hatta işletmesel, somut enerji verimliliği hedefleri belirlenmesi; 
akıllı şebekeye geçiş eylem planı hazırlanması ve kararlılıkla uygulanması ile etkin bir 
talep tarafı yönetimi yaklaşımının benimsenmesi Plan döneminde hayata geçirilmesi ge-
reken konulardır. Zira Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde tanımlanan hedeflerin kal-
dıraç etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, bu hedeflere ulaşılması için alınacak tedbirlere 
öncelik verilmesi, kendi başına bir enerji verimliliği örneği olacaktır.

159. Kayıp kaçak hedeflerinin revize edilmesinden de anlaşılacağı üzere, sistemde 
sağlıklı bir envanter bulunmamaktadır, dolayısıyla enerji verimliliği potansiyelinin tam 
olarak hesaplanması mümkün olamamaktadır. Enerji verimliliği envanterinin çıkarılması 
bu nedenle de önemlidir. Kayıp kaçağın azaltılmasıyla elde edilecek kazanımların gerçek 
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yatırımlarla sağlanması, hesapların/kayıpların geri kazanılmış gibi düzenlenmemesi, ka-
yıpların Hazine tarafından ödenen sokak aydınlatması gibi başka harcama kalemlerinde 
gösterilmemesi ve tüketicilerin üzerinde dolaylı şekilde yük oluşturulmaması için etkin 
bir denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi şarttır.

160. Resmi belge ve söylemlerde enerji verimliliğine sıklıkla atıf yapılmasına rağ-
men münhasıran bu alanda iştigal edecek bir kurumsal yapının bulunmaması tenakuz 
oluşturmaktadır. Üstelik bu konuda uzmanlaşma istidadında olan kuruluşların kapatılma-
sı resmi söylemlerin geçerliliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda ku-
rulduğu 1935 yılından itibaren Türkiye’nin elektrifikasyonu, yenilenebilir enerji kaynak-
larının geliştirilmesi ve son olarak enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin çalışmaları ile 
önemli işlevler görmüş olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2 Kasım 2011 tarihli ve 662 sayılı 
KHK ile lağvedilmiş ve görevleri, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana hizmet 
birimi olarak kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü altında tanımlanmıştır. Bu 
yapılanmayla, çok uzun yıllardır, özellikle enerji verimliliği alanında bir enstitü gibi ça-
lışan bir yapıdan ülke mahrum bırakılmıştır. Üniversitelerde, enerji verimliliğine ilişkin 
çalışmalar yürütülmekle birlikte, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde öngörülen amaç 
ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde, gerek koordinasyonun sağlanması gerekse kamu ve 
özel sektöre yol gösterici faaliyetlerde bulunulmasını teminen, ETKB bünyesinde enerji 
verimliliği alanında bir enstitü gibi çalışacak özerk bir yapının kurulmasına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 

161. Enerji verimliliğinin artırılması ile ekonomik büyüme arasında pozitif kore-
lasyon bulunmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği bir büyüme sorunsalı olarak ele alın-
malıdır. Bu çerçevede;

• ETKB’nin stratejik hedeflerinde tanımlanan unsurların hayata geçirilmesi için ge-
reken yasal ve idari tedbirler alınmalı,

• AB Enerji Verimliliği Müktesebatı’nın tam olarak uyarlanması sağlanmalı, 

• Alt sektörlerin verimlilik potansiyelleri belirlenmeli ve bu potansiyelin harekete 
geçirilmesine ilişkin eylemleri içeren yol haritaları hazırlanmalı,

• Kojenerasyon ve trijenerasyon ile bölgesel ısıtma teşvik edilmeli,

• Enerji verimliliği desteklerinden bina sektörünün faydalandırılması için gerekli dü-
zenlemeler yapılmalı ve bu amaçla bir fon oluşturulmalı, (Bu fon başlangıç yılında dev-
let kaynaklarının yanı sıra, Türkiye’de milyarlarca dolar tutarında kredi şeklinde fon satan 
uluslararası kalkınma kuruluşları ve onların işbirliği yaptığı yerel finansman kuruluşların-
dan sağlanacak hibe kaynaklardan da yararlanarak oluşturulmalı, çok düşük faizli kredi sis-
temi olarak veya bir kısmı hibe olan düşük faizli kredi sistemi gibi yapılandırılmalı ve şeffaf 
bir mekanizmayla yönetilmeli ve Fon baştan belirlenen hedefleri sağladıktan sonra 7-10 yıl 
gibi bir süre sonunda kendisini yok edecek şekilde kurgulanmalıdır. Bu fon aynı zamanda 
kredi garanti fonu olarak da işletilerek kredi maliyetleri düşürülmelidir.)

• Eski santrallerin rehabilitasyonları ivedilikle tamamlanmalıdır. 
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162. Türkiye, 2030 yılındaki elektrik enerjisi talebini karşılayacak miktarda yeni-
lenebilir enerji kaynak potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin tamamının teknik 
ve ekonomik olarak kullanılabilirliği tartışmalıdır. Bu nedenle, evvel emirde, verimli ve 
maliyet etkin olarak kullanılabilecek yenilenebilir enerji potansiyelinin belirlenmesi ve 
bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulması ge-
rekmektedir. Zira yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji politikasının bir 
unsuru olduğu kadar bilhassa ülkemiz açısından bilim, sanayi ve teknoloji ile kırsal kal-
kınma boyutlarıyla ele alınması gereken bir alandır. Hatta, arazi kullanımı ve biyoyakıtlar 
açısından gıda güvenliği, bu kaynakların ele alınmasında gıda ve tarım politikalarının 
da belirleyici etkiye sahip olduklarını göstermektedir Bu nedenle bahse konu alanlarla 
entegre edilmiş bir politika çerçevesinde hayata geçirilmesi kaydıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından azami fayda sağlanabileceği göz ardı edilmemelidir. 

163. Son yıllarda, verilen teşviklere ve petrol fiyatlarındaki oynaklığa bağlı olarak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasa penetrasyonunda çarpıcı artışlar görülmektedir. 
Bununla birlikte, Kuzey Amerika merkezli konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının piyasaya dâhil olmasıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabet edebi-
lirliğinin ancak teşviklerle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına yönelik politikaların, enerji verimliliği hedefleri ve küresel 
iklim değişikliğiyle mücadele yükümlülüklerinden bağımsız düşünülmemesi gerekir. 

164. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan oranlarda elektrik sistemine entegre 
edilmesi, bu kaynakların ölçekleri dikkate alındığından dağıtık üretim ya da gömülü üre-
tim olarak adlandırılan üretim tesislerinin yaygınlaştırılmasıyla mümkündür. Dağıtık üre-
timin yaygınlaştırılması ise şebekelerin bu tür üretimi bağlama, taşıma ve işletme kapa-
sitesine bağlıdır. Şebekelerin dağıtık üretim tesislerini taşıyabilmesi ise günümüzde daha 
ziyade akıllı şebeke mantığının hayata geçirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Akıllı şe-
bekeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının penetrasyonu kadar enerji verimliliğini artır-
maları ve piyasa işleyişine ilişkin güvenilir ve zamanlı bilgi vermeleri bakımından da öne 
çıkmaktadır. Bu itibarla, 10 uncu Plan döneminde Türkiye elektrik dağıtım şebekesinin 
tamamının akıllı şebeke dönüşümü gerçekleştirilmelidir. 

165. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından en zengin potansiyel güneş enerjisin-
dedir. Kamuoyunda güneş enerjisi üzerinden yürütülen tartışmalarda, Türkiye’nin güneş 
enerjisinden faydalanmadığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Oysa 
Türkiye, Avrupa’da ısıtma amaçlı olarak kullanılan en geniş güneş paneli alanına sahip 
ülkedir. Ülkemizde güneş ısıl uygulamalarının tamamına yakınının düşük sıcaklık uy-
gulamaları için kurulan sistemler olduğu söylenebilir. Bu uygulamalar içerisinde en bü-
yük payı ise, saydam örtülü-sulu düzlemsel toplayıcılar ile sıcak su üretimi almaktadır. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2009 yılı verilerine göre ülkemiz, camlı-sulu düzlemsel 
toplayıcılardan oluşan 8.424,5 MW kurulu kapasitesiyle Almanya’nın önünde ilk sırada 
yer almaktadır. Çarpıcı olan nokta, Türkiye’nin kurulu gücünün neredeyse tamamını sulu 
güneş kolektörlerinin oluşturmasıdır. Hal böyleyken, birincil enerji dengesi tablolarında 
güneşin birincil enerji arzına katkısının %0,5 ile sınırlı kalması izaha muhtaçtır. 
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166. Türkiye’nin yıllık ortalama güneşlenme süresi 2640 saat (günlük olarak or-
talama 7 saat) ve ortalama ışınım şiddeti 1.311 kWh/m2’dir. Türkiye’nin 2012 yılı talebi 
olan 240 milyar kWh’ın tamamının PV güneş enerjisinden karşılanması için yaklaşık 600 
km2’lik bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. İlk etapta Türkiye’nin yüzölçümü ile kıyaslandı-
ğında ihmal edilebilir gibi görünen bu alanın, uygulama imkanları ve arazi müsaitliğiy-
le birlikte değerlendirildiğinde onlarca kat mertebesine çıkması imkan dâhilindedir. Bu 
itibarla, 2023 hedefleri tahtında, elektrik üretiminde güneş enerjisinden azami faydanın 
elde edilebilmesi için tesislerin kurulacağı alanlar önceden belirlenerek yatırımcıların is-
tifadesine sunulmalı ve yatırımlar kümelenme çalışmaları ve teşviklerle desteklenmelidir. 

167. Güneş enerjisinin, birkaç yerel ve şebeke dışı uygulama dışında, elektrik ener-
jisi üretimi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılması süreci başlatılmış olmakla birlikte 
henüz ilk sonuçlar alınmamıştır. Bu noktada, güneş enerjisi potansiyelinin değerlendiril-
mesinde, sadece pazara üretim yapan tesislerden ziyade, bu potansiyelin enerji verimliliği 
politikalarıyla da ilişkisi kurulmak suretiyle, çatı üstü sistemler, aydınlatma ve sulama 
amaçlı kullanıma odaklanan küçük ölçekli yapılara ağırlık verilmesinin akıllı şebeke sis-
temlerine de yatırım yapılmasını gerektirdiği dikkate alındığında daha fazla toplumsal 
fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım önerisi, ısı pompası ve mikro rüz-
gâr türbinleri gibi uygulamaları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

168. Geçen Plan döneminde üzerinde en fazla tartışma yapılan yenilenebilir enerji 
kaynağı rüzgârdır. Türkiye, ETKB’nin resmi verilerine göre 48 GW üretim tesisini iş-
letebilecek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel ülke sathında 3 bölgede 
yoğunlaşmıştır: Çanakkale- Balıkesir Bölgesi, İzmir-Manisa Bölgesi ve Hatay Bölgesi. 
2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un sağlamış olduğu öngörülebilirlik fırsatı-
nın da değerlendirilmesi suretiyle 2007 yılından bu yana RES kurulu gücü hızlı bir artış 
göstermiş ve 2012 yılı sonu itibarıyla 2 GW düzeyinin üzerine çıkmıştır. Bu haliyle bile 
ülkemiz kurulu güç büyüklüğü olarak dünyadaki ilk 20 ülke içindedir. 2023’e yönelik 20 
GW hedefinin gerçekleştirilmesi halinde ülkemiz en büyük 5 inci RES pazarı haline gele-
cektir. Bu hedefin tutturulabilmesi için RES yatırımlarının sağlıklı bir zeminde yürütüle-
bilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda, en çok para verenin 
RES yapma hakkını elde ettiği sıradan bir yarışma yöntemi yerine santral verimliliğinin, 
arazi kullanım koşullarının, dışsal maliyetler ile sağlanacak dışsal faydaların birlikte de-
ğerlendirildiği yeni bir seçme-eleme kriterinin belirlenmesi öncelikle düşünülmelidir. 

169. Geçen üç yüz yılda dünya nüfusu 8 kat artarken, temiz su kaynaklarından 
çekilen su miktarı 35 kat artmıştır. Su tüketiminin bu denli yüksek artış hızı, suyun daha 
verimli kullanılması çabalarının ötelenemez bir gereklilik olarak ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu nedenle günümüzde su yapılarının; havza bazında bütüncül bir çerçevede, 
iyi bir planlama mantığı içerisinde gerçekçi ve ekonomik kriterlere dayalı olarak gelişti-
rilmesi ve diğer hak sahipleriyle ve toplumla mümkün olduğunca fikir birliği sağlanarak 
gerçekleştirilmesi ihtiyacı her geçen gün kendini daha yakıcı bir şekilde hissettirmektedir. 
Ülkemiz de bu tartışmalardan azade olmadığından, su kullanım rejiminin bir anlaşma çer-
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çevesinde ele alınmasından ziyade, suyun bir kamusal hak olduğu gerçeğinden hareketle, 
yasal bir zemine kavuşturulması elzemdir. 

170. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik su kaynakları geliştirme projelerinin 
beş bin yıllık bir geçmişi olmasına karşın, su tüketimindeki artış hızına bağlı olarak, 
HES’ler de dahil olmak üzere yeni projelerin hayata geçirilmesi daha sıkı kurallara tabi 
tutulmakta ve yakından izlenmektedir. Zira bütün okyanusların dolup boşalması 2.500 
yıl, kutuplardaki buz dağlarının yenilenmesi 10.000 yıl, derinlerde bulunan yeraltı su-
yunun ve dağlardaki buzulların ise 1.500 yılda doğal dönüşümünü tamamlaması; buna 
mukabil göl sularının 17 yıl ve nehir sularının ise sadece 16 günde yenilenebilmesi, nehir 
sularını daha yaşamsal bir konuma taşımaktadır. Bu itibarla, ülkemizde de kamuoyunda 
yoğun eleştirilere neden olan su yapılarına izin verilmesi sürecinin temel parametreleri, 
toplumun genel yararı ve doğanın korunması ilkeleri tahtında yeniden kurgulanmalı ve 
uygulama süreci çok yakından denetlenmelidir. 

171. Halen yılda 1,3 milyar TL gelir elde edilen ve önümüzdeki yılda daha da art-
ması beklenen, su kullanım hakkının elde edilmesi için ödenen HES katkı payları DSİ’nin 
tasarrufunda bulunmakta ve genel bütçe harcama ilkeleri çerçevesinde kullanılmaktadır. 
Oysa bu kaynaktan elde edilen gelirlerin daha etkin bir şekilde kullanılması mümkün-
dür. RES katkı payları ile birlikte düşünüldüğünde yıllık 2,5 milyar TL civarında olacağı 
tahmin edilen, bir nevi elektrik piyasasına giriş rüçhanı olarak değerlendirilebilecek bu 
gelirlerin bir fonda toplanarak, yenilenebilir enerji kaynakları ekipmanlarının yurt içinde 
üretilmesi amacıyla kullanılması düşünülmelidir. 

172. Özellikle yenilenebilir enerji alt sektöründe kalifiye eleman eksikliği nede-
niyle projelerin en önemli aşaması olan planlama ve fizibilite çalışmaları yüzeysel bir 
bakış açısıyla, adeta adet yerine bulsun mantığı içerisinde yerine getirilmiştir. Bu durum, 
hidroelektrik santral projeleri için yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır. Zira sağlıklı plan-
lama, projelendirme ve fizibilite çalışmasının eksikliği ve yasal boşluk nedeniyle inşaat-
ların yeterince denetlenmemesi nedeniyle, projelerin güvenilirlikleri tehlikeye atılmakta 
ve olası bir kaza anında can ve mal kaybına davetiye çıkarılmaktadır. Tüm bu zincirleme 
olumsuzluklar ve kötü uygulanmış projeler çevreyi, ekolojik dengeyi ve en önemlisi de 
ülke kaynaklarının iyi yönetilmesini olumsuz etkilemektedir. Bu itibarla, sektörde etkin 
bir denetim sisteminin oluşturulması için özel nitelikli bir yasa çıkarılmalıdır. 

173. Enerjinin depolanması, dünyada son yıllarda gelişen yeni liberal piyasa mode-
liyle birlikte, elektrik değer zincirinin kritik bileşenlerinden birisi haline gelmiştir. Enerji 
depolama sistemleri endüstrisi yeni, önemli ve tüm dünyada hızla gelişmekte olan bir en-
düstri seçeneğidir. Liberal piyasalarda sistem işletmecilerinin büyük ölçekte yenilenebilir 
enerji üretimini sisteme entegre edebilmeleri için enerjinin depolanmasına ihtiyaçları var-
dır. Teknik değerlendirmeler ve fizibilite çalışmaları enerji depolamanın sadece teknik bir 
gereklilik değil aynı zamanda maliyet avantajı sağladığını da göstermektedir. Ülkemizde 
bugüne kadar enerjinin depolanması konusuna belirgin bir ihtiyaç olmamıştır. Ancak ül-
kemizde kesintili karakterdeki enerji kaynaklarının ve/veya nükleer santrallerin enerji 
kompozisyonu içerisinde daha çok yer alacağı düşünüldüğünde, verimli ve daha sağlıklı 
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bir sistem için bunların enerji depolama sistemleri ile birlikte değerlendirilmesi faydalı 
olacaktır. Dünyada bu konuda en gelişmiş yöntem enerjinin su formunda depolandığı ve 
çok kısa süre içerisinde hızla devreye alınabilme özelliğine sahip olan Pompaj Depola-
malı Hidroelektrik Santrallerdir. Ülkemizde de bu anlamda ekonomik olarak birçok proje 
geliştirilmesi mümkündür.

174. Türkiye jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarında dünyanın üçüncü ülkesidir. 
Ülkemizde 260.000 konut eşdeğeri jeotermal ısıtma yapılmaktadır. Oysa potansiyel 7,5 
milyon konut eşdeğerini ısıtacak düzeydedir. Bu yıllık 60 BCM doğal gaz tüketimine 
karşılık gelmektedir. Halen elektrik üretimi amacıyla 114 MW düzeyinde olan jeotermal 
kurulu gücün 5346 sayılı Kanun kapsamında, yerli katkı payı ilavesiyle oluşacak fiyat dü-
zeyinde 2.000 MW’a çıkarılması mümkündür. 10 ncu Plan döneminde jeotermal potansi-
yelin değerlendirilmesi konusunda toplamı 5,5 milyar ABD Doları tutarındaki aşağıdaki 
hedefler öngörülmüştür: 

Tablo 17: Jeotermal Hedefleri ve Yatırım İhtiyacı

Jeotermal Uygulama 2018 Yılı Hedefi Yatırım Tutarı (ABD Doları)
Elektrik santrali 750 MWe 2 milyar
Bina ısıtma (500.000 konut eşdeğeri) 4 000 MWt 1,4 milyar
Sera ısıtma (6.000 dönüm) 2 040 MWt 300 milyon
Kurutma (500.000 ton/yıl) 500 MWt 180 milyon
Termal (400 kaplıca eşdeğeri) 1 100 MWt 1,2 milyar 
Soğutma (50.00 konut eşdeğeri) 300 MWt 300 milyon
Diğer 400 MWt 150 milyon

175. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için uzun mesafeli jeotermal enerji taşınmasını 
özendirecek ve bunu yapılabilir kılacak tedbirler alınmalı ve belediye özel şirket ortaklığı 
ile jeotermal ısıtma yaygınlaştırılmalıdır.

176. Türkiye, 50 yılı aşan nükleer tarihinde, santral kurmak amacıyla çeşitli yön-
temler denemiş ve son olarak bir milletlerarası antlaşma marifetiyle yap işlet modeliyle 
yeni bir deneyime başlamıştır. Bu modelde, nükleer santralin kurulması, işletilmesi, iş-
letmeden çıkarılmasının yanı sıra eğitim, insan kaynakları planlaması, kamuoyunun bil-
gilendirilmesi ve yurt içi üretim imkânlarının değerlendirilmesi de yüklenicinin sorumlu-
luğuna bırakılmıştır. 

177. Nükleer enerji, iyi planlanmadığı, iyi işletilmediği ve iyi denetlenmediği tak-
dirde pahalı bir iştir. Bu durum özellikle nükleer kazalar sonrasında daha yakıcı olarak 
görülebilmektedir. Zira kimi zaman nükleer kazalar sadece nükleer santralle sınırlı bir 
çerçevede kalmamaktadır. Fukuşima kazası sonrasında olduğu gibi santral sınırları öte-
sinde de mali sonuçlara yol açan etkiler doğurabilmektedir. Nitekim Fukuşima Santra-
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li’nin işleticisi TEPCO şirketinden kişiler ve şirketler tarafından 950 bin civarında taz-
minat talebinde bulunulmuş; başvuruların büyük bir bölümü anlaşma yoluyla çözülmüş 
ve Ekim 2012 itibarıyla yaklaşık 16,5 milyar ABD Doları tazminat ödenmiştir. TEPCO 
şirketi, mali kaynaklarının yetersiz kalması sonucu devletleştirilmiştir. Bu durumda göz 
önünde bulundurularak ülkemizde üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluk kuralları 
netleştirilmeli ve katastrofik bir kaza durumunda, insan sağlığı, çevrenin korunması, alı-
nacak idari ve mali tedbirler ile görev ve sorumlulukların belirlendiği acil durum planları 
oluşturulmalı ve gerektiğinde uygulanması için ihtiyaç duyulacak kaynaklar tahsis edil-
melidir. 

178. Fukuşima kazası sonrası hemen her ülkede nükleer politikalar gözden geçi-
rilmiştir. Bu çerçevede Almanya, nükleer santralleri, belirli bir vadede kapatma kararı 
almıştır. Bu karardan etkilenen Almanya’daki elektrik üreticileri 30 milyar ABD Doları 
civarındaki zararlarının karşılanması için Alman Hükümetine karşı tazminat davaları aç-
mıştır. Alman ekonomisinin hacmi ve Almanya’daki nükleer santrallerin yaşları dikkate 
alındığında, bu meblağın Almanya açısından tolore edilebileceği düşünülebilirse de, bu 
örnek nükleer enerjiyle ilgili kararların niteliğinin anlaşılabilmesi açısından ülkemizde de 
titizlikle irdelenmelidir. 

179. Benzer şekilde, 19 Eylül 2012’de Japon Hükümeti yeni nükleer santral kur-
mama ve mevcut santrallerin ömürlerini doldurduktan sonra kapanması ile 2040 yılından 
önce nükleer enerji kullanımını bırakma yönündeki planını açıklamış, ancak 24 Eylül 
2012’de geri adım atarak bu kararın sadece politikacılar tarafından verilmesinin doğru 
olmadığını belirterek nükleer enerji kullanımını bırakma kararından vazgeçmiştir.

180. Almanya ve Japonya’nın aksine Çin, Güney Kore ve Hindistan, Fukuşima 
kazası sonrasında nükleer enerji programlarını gözden geçirip bazı yeni güvenlik önlem-
leri ile nükleer enerji kullanımına devam etme kararı almışlardır. Rusya Federasyonu ise 
bazı reaktörlerinde güvenlik önlemlerinin arttırılmasına yönelik olarak 530 milyon ABD 
Doları tutarında bir proje başlatmıştır. 

181. Nükleer santral kurulmasından beklenen faydaların sağlanabilmesi için tez el-
den, kapsamında ulusal hedeflerin, nükleer güvenlik altyapısının, yönetim kurgusunun, 
finansman kolaylıklarının, mevcut ve öngörülen yasal çerçevenin, güvenlik denetimi ted-
birlerinin, düzenleyici çerçevenin, radyasyondan korunma tedbirlerinin, elektrik şebekesi 
performansının ve gelişim planlarının, insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesine 
ilişkin yöntemlerin, çevrenin korunması ile acil durum planlarının, yakıt çevrimi, atık 
yönetimi ve teknoloji transferi konusundaki politikaların yer aldığı bir nükleer enerji 
programı, mümkün olan geniş paydada mutabakat sağlamak suretiyle oluşturulmalıdır. 
Böylelikle, ülkemizin nükleer alandaki kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağ-
lanmalıdır.

182. Tarafı bulunduğumuz Nükleer Güvenlik Sözleşmesi ve taraf olmak için giri-
şimde bulunduğumuz Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güven-
liği Üzerine Birleşik Sözleşme gereği nükleer düzenleme kurumu olarak Türkiye Atom 
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Enerjisi Kurumu’nun işlevlerinin, nükleer enerjinin geliştirilmesi veya kullanımı ile ilgili 
diğer kurum veya kuruluşların işlevlerinden etkili bir şekilde ayrılması gerekmektedir. 
Ayrıca radyoaktif atık ve kullanılmış yakıt yönetimine dair mevzuatımız ve kurumsal 
yapımız istenen seviyede değildir. 

183. Benzer şekilde tarafı bulunduğumuz 1960 tarihli Nükleer Enerji Alanında 
Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi) 
ve bu sözleşmenin 1964 ve 1982 tarihli ek protokolleri yürürlüktedir. Paris Sözleşme-
si’nin önemli değişiklikler içeren 2004 ek protokolü ise imzalanmış olmasına rağmen 
henüz yürürlüğe konmamıştır. Paris Sözleşmesi bugüne kadar iç hukukumuza intikal et-
tirilmemiştir. Bu durum nükleer alandaki yatırımcılar için risk teşkil etmektedir. Diğer 
taraftan, bu durum, bir nükleer kaza durumunda mağduriyetlerin hızlı şekilde tazmin edil-
mesini sağlayacak bir sigorta sisteminin hayata geçirilmesini de engellemektedir. 

184. Fukuşima Kazası sonrası önemli eleştiri alanlarından birisinin de Japonya’da-
ki nükleer düzenleyici yapı olduğu hatırlandığında, düzenleyici yapının önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. Japonya’da Fukuşima Kazası öncesinde nükleer düzenleyici otoritenin 
önemli bir bölümünü oluşturan Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Kurumu (NISA) nük-
leer enerjinin geliştirilmesinden sorumlu Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı 
bir kuruluş olarak çalışmaktaydı. Kaza sonrasında devletin güvenlik önlemlerinin yeter-
siz ve verimsiz olduğu anlaşıldı. Uluslararası standartlarla uyumlu bağımsız bir nükleer 
düzenleyici yapıya geçiş için Bakanlar Kuruluna bağlı Nükleer Güvenlik Komisyonu ile 
NISA birleştirilerek 19 Eylül 2012’de Çevre Bakanlığının altında Nükleer Düzenleme 
Kurumu kurulmuştur. 

185. Bu çerçevede, nükleer alanda ülkemizdeki hukuki ve kurumsal altyapının, 
güvenlik, emniyet, sorumluluk, izin, sürekli kontrol, tazminat, sürdürülebilir kalkınma, 
uyumluluk, bağımsızlık, şeffaflık ve uluslararası işbirliği ilkeleri temelinde geliştirilmesi 
gerekmektedir. TAEK’in bağımsızlığı sağlanmalıdır. Radyoaktif atık ve işletmeden çı-
karma politikaları belirlenmelidir. Üçüncü taraflara karşı hukuki sorumluluk rejimi oluş-
turulmalıdır. Nükleer alanda eğitim altyapısı güçlendirilmelidir. Nükleer teknoloji geliş-
tirme kapasitesinin güçlendirilebilmesi için devletin NGS projelerine daha fazla dâhil 
olması mutlaka değerlendirilmelidir.

5.4.1. Mevzuat Düzenlemeleri

186. 2012 yılı birincil mevzuat düzenlemeleri bakımından hareketli geçmiştir. Yak-
laşık 3 yıldır hazırlıkları sürdürülen “Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı”, 18 Aralık 2012 
tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilmiş olup, söz konusu Tasarı 14 Mart 
2013 tarihinde 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” olarak kabul edilmiştir. 

187. 17 Ocak 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ancak bazı 
maddelerinin tekrar görüşülmesini teminen TBMM’ye geri gönderilen ve o tarihten beri 
üzerindeki çalışmaların devam ettiği “Türk Petrol Kanunu Tasarısı” da 21 Aralık 2012 
tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilmiştir. Söz konusu Tasarı, 30 Mayıs 
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2013 tarihinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu olarak TBMM`de kabul edilmiş ve 11 
Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

188. Diğer taraftan, reform ve yeniden yapılanma çalışmaları devam eden doğal 
gaz sektörüne ilişkin olarak 4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Bakanlık tarafından hazırlanarak Ekim ayı içerisinde 
görüşlerini almak üzere kamuoyuna sunulmuştur. Söz konusu Taslağın 2013 yılı birinci 
çeyreğinde TBMM’ye gönderilmesi öngörülmektedir.

189. Yapılacak düzenlemelerde AB 3 üncü Enerji Paketine uyum gözetilmeli ve 
değişen enerji oyununda güçlü bir oyuncu olarak masada yer alabilmek için gerekler mut-
laka dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan piyasalara ilişkin mevzuat, yatırımın büyüklüğü 
kadar ne ölçüde yerli teknolojiye dayandığı, ar-ge veya yenilik içerip içermediği ile dışsal 
maliyet ve faydaları da içeren daha sıkı seçme/eleme kriterleri temelinde güncellenmeli-
dir. Bu çerçevede elektrik ve doğal gaz piyasasının işleyişine ilişkin süreçler birbirleriyle 
uyumlaştırılmalıdır. 

190. Başta kaçak akaryakıtla mücadele olmak üzere birçok hususu içeren ve 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda değişiklik öngören taslağa iliş-
kin çalışmalar ilgili kurum/kuruluşlar arasında devam etmekte olup, bahse konu Taslak 
ile EPDK’nın petrol ve LPG piyasalarına ilişkin bazı görevlerinin Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılması öngörülmektedir. 

191. Önümüzdeki dönemde küresel ısınmadan kaynaklanan sorunların dünya gün-
deminde daha fazla yer alacağı tartışma götürmez bir gerçek olup, bu durumun yenilene-
bilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık verilmesini gerektireceği öngörülmektedir. Bu 
çerçevede ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, bu kaynaklardan 
azami ölçüde katma değer elde edilmesi açısından bir gereklilik ortaya çıkmaktadır. Ta-
raf olunan uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz de 
dikkate alınarak, yerli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamlı bir 
program dâhilinde desteklenmelidir. Bu amaçla, RES katkı payı ve HES su kullanım 
hakkı ihalelerinden elde edilen gelirlerin özel bir hesapta toplanarak teşvik için gerekli 
finansman kaynağının yaratılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır. 

192. Benzer şekilde, enerji verimliliği desteklerinden mevcut bina sektörünün de 
faydalandırılması için özel bir destekleme mekanizması geliştirilmelidir. Başlangıçta cüzi 
miktarda devlet kaynaklarının kullanılabileceği bu mekanizmaya Türkiye’de fon satan 
uluslararası kalkınma kuruluşları ve onların işbirliği yaptığı yerel finansman kuruluşla-
rından sağlanacak kaynaklar dâhil edilmelidir. Bu mekanizma aynı zamanda kredi garanti 
fonu olarak da işletilerek kredi maliyetleri düşürülmelidir. 

193. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımların, mal/işletme sahibinin ce-
binden para çıkmadan yapılan tasarruf ile ödenmesine imkan sağlayan Enerji Performans 
Sözleşmesi (EPS) olarak adlandırılan uygulama ile bu uygulamayı destekleyen ölç-
me-doğrulama yöntemleri ile sigorta mekanizmalarının teknik ve hukuki altyapısı oluş-
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turulmalıdır. Bu çerçevede, kamu ihale mevzuatı gözdene geçirilerek uzun dönemli olan 
EPS’lerin yapılmasına izin verilmelidir.

194. Elektrik ve doğal gaz kullanımının yaygınlaşması, bu tür enerjilerin nakli-
ni, sistem bütünlüğü açısından her geçen gün daha fazla etkilemektedir. Bu çerçevede, 
dünyada, verimlilik ve tüketici memnuniyetine ilişkin arayışların da zorlamasıyla, akıllı 
sayaç ve akıllı şebeke uygulamaları geliştirilmektedir. Türkiye’nin bu gelişim süreciyle 
uyumlu bir şekilde şebekelerini yenilemesi ihtiyacına binaen, mevcut sistemlerin karak-
teristikleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gecikmeksizin akıllı sayaç ve akıllı 
şebeke normları belirlenmelidir.

195. Başta Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa 
İlişkin Paris Sözleşmesi’ne uyum olmak üzere, bir nükleer enerji programının başarılı bir 
şekilde geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri gecikilmeksizin yapıl-
malıdır. Bu çerçevede, halen yürürlükte olan ve bir kısmı 30 yıl öncesinin bakış açısını 
yansıtan tüzük ve yönetmelikler gözden geçirilmelidir. Ayrıca radyoaktif atık ve kullanıl-
mış yakıt yönetimine dair mevzuatımız ivedilikle tekemmül ettirilmelidir. 

196. Su yapılarına izin verilmesi sürecinin temel parametreleri gözden geçirilmeli 
ve su kullanım rejimi yasal bir zemine kavuşturulmalıdır.

197. Sahip olunan yerli kömür potansiyelinin tamamının değerlendirilmesi pers-
pektifinde temiz kömür ve temiz kömür yakma teknolojilerini özendiren bir anlayış ile 
uygun destekleme yöntemlerine ilişkin mevzuat oluşturulmalıdır. 

5.4.2. Kurumsal Düzenlemeler

198. Elektrik ve doğal gaz piyasalarının etkin bir biçimde işlemesi, yatırımcılara 
güven vermesi, iletim altyapısının darboğaz yaratmaması açısından hayati öneme sahip 
olan iletim görevini üstlenmiş olan kamu kuruluşlarının etkin ve verimli bir çalışma orta-
mına kavuşturulması, kapasitelerinin artırılması, finansman kısıtlarının giderilmesi, poli-
tik etkilerden uzak tutulması elzemdir. Bu kuruluşların yatırım ve işletme fonksiyonlarını 
sistem ihtiyaçlarına uygun olarak yerine getirmeleri için özerk bir yapıya kavuşturulma-
ları sağlanmalıdır.

199. Enerji piyasasında referans fiyat oluşturulması amacını da karşılamak üze-
re enerji borsası kurulmasını da öngören TBMM’ye sunulan Elektrik Piyasası Kanunu 
Tasarısı’nda borsanın nasıl kurulacağı ayrıntılı bir şekilde tanımlanmamıştır. Asıl olanın 
bir borsaya sahip olmaktan ziyade ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde işleyen bir bor-
sanın kurulması olduğu göz ardı edilmeksizin, yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimler 
ve mevcut borsaların ülkenin genel refahı ve ekonomik gelişmişliği üzerindeki etkilerini 
dikkate alan bir anlayışın elektrik ve doğal gaz borsalarının kurulması sürecine hâkim 
kılınması olmalıdır. Bu çerçevede, borsanın sahipliği, kapsamı, işlem görecek araçların 
ve işlem yapabileceklerin tanımı, risk ve teminat ilişkisi, zamanlaması vb. tüm alanları 
kapsayan bir düzenleyici etki analizi yapılmalı ve sonuçları ilgili kamuoyuyla paylaşıla-
rak oluşturulacak yol haritası dâhilinde hareket edilmelidir.
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200. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde öngörülen amaç ve hedeflerin gerçek-
leştirilmesinde, gerek koordinasyonun sağlanması gerekse kamu ve özel sektöre yol gös-
terici faaliyetlerde bulunulmasını teminen enerji verimliliği alanında çalışacak bir enstitü 
kurulmalıdır. Kurulacak bu enstitüde, halen farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütü-
len üretim, iletim, dağıtım, endüstri, KOBİ’ler, ticari binalar, ev aletleri, ulaştırma, yerel 
yönetimler, tarım, ar-ge, standartlar, destekler, teşvikler, denetimler gibi konuların tek 
elden koordinasyonu sağlanmalıdır. 

201. Nükleer teknolojinin uygulamalarında çalışanların, halkın ve çevrenin iyon-
laştırıcı radyasyonun etkilerinden korunabilmesi için güvenliğin birinci derecede öneme 
sahip olması garanti altına alınmalıdır. Bu çerçevede, uluslararası yükümlülüklerimiz ile 
Çernobil, Fukuşima ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen radyoaktivite kazala-
rından çıkarılan dersler ve nükleer alandaki gelişmeler dikkate alınarak, nükleer güvenlik 
ve radyasyon güvenliği alanlarındaki faaliyetleri sürekli denetim altında tutabilecek ge-
rekli yetki ve yeteneklerle donatılmış çağdaş bir nükleer düzenleme rejimi oluşturulmalı 
ve bu rejimin sürdürülebilirliğini ve güvenirliliğini güvence altına almak üzere bağımsız 
bir düzenleme kurumu kurulmalıdır. Oluşturulacak hukuki sistem, düzenleyici kurumun 
nükleer enerjinin kullanımı ve geliştirilmesinden sorumlu organlardan bağımsız olduğu-
nu garanti altına almalıdır. 

5.4.3. Önemli Projeler

5.4.3.1. Elbistan Havzası Projesi

202. Ülkemizdeki linyit rezervinin çok büyük bir kısmını barındıran Afşin-Elbistan 
havzasında, mevcut Afşin-Elbistan A ve Afşin-Elbistan B termik santrallarının yanı sıra 
C, D, E ve F sahalarına da termik santral yapılmasını teminen “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Birleşik Arap Emirlikleri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Afşin Elbistan Bölgesinde 
Linyit Kömürü Madenciliği ve Elektrik Üretimi Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlera-
rası Anlaşma” ETKB ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanlığı arasında 16 
Kasım 2012 tarihinde imzalanmıştır.

203.  Yaklaşık 12 milyar ABD Doları tutarında bir büyüklüğe sahip projeye ilişkin 
olarak Anlaşma kapsamında, EÜAŞ ile TAQA ortaklığı ile kurulacak Proje Şirketi, Ev 
Sahibi Hükümet Anlaşmasında (ESHA) belirlenecek hüküm ve koşullara uygun olarak 
Afşin Elbistan B santralinin ve saha içerisinde inşa edilecek yeni elektrik santrallerinin 
(her biri yaklaşık 1.400 MW) sahibi ve işletmecisi olacak ve bu santrallerden üretilecek 
elektriğin de sahibi olacaktır. Afşin Elbistan B santralinin iktisap bedeli, ESHA’da belir-
lenen hüküm ve koşullara uygun olarak kararlaştırılacak ve TAQA tarafından EÜAŞ’a 
ödenecektir. Proje Şirketi, elektrik santrallerinde üreteceği elektriği serbest piyasada sa-
tacak ve EÜAŞ ile garanti edilmiş taban tarife ile garanti edilmiş tavan tarifenin de dâhil 
olduğu bir gelir garanti anlaşması akdedecektir. Proje Şirketi, ESHA’ya uygun olarak, 
Proje Şirketi’nin gelirinin belirli bir yüzdesini linyit kömürü rezervleri için kullanım be-
deli olarak tüm Proje süresince Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ödeyecektir. Gelinen 
aşamada muhatap şirket projeyi ertelediğini açıklamıştır.



61

5.4.3.2. Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri

204. 8 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de sınırları belirtilen alan, Bakanlar Kurulu 
Kararıyla “Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Aynı Kararda 
“Filyos Endüstri Bölgesi”nin de kurulduğu bilgisi yer almaktadır. Söz konusu işlemler-
le birlikte Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinden sonra, endüstri bölgelerinin sayısı 
üçe çıkmıştır. Ancak 2007’de ilan edilen Ceyhan’daki bölgeye ilişkin olarak bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş enerji ile ilgili herhangi bir proje bulunmamakta olup, konumu itibarıyla 
stratejik bir yerde bulunan bölgeye ilişkin kamulaştırma ve altyapı işlemlerinin bir an önce 
tamamlanarak yatırımcılara tahsis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Zira bu ihtisas 
bölgesi gerek ithal kömür santrali gerekse de rafineri/boru hattı yapımı için uygun bir coğ-
rafi konumda bulunmaktadır. Diğer taraftan Karapınar’da ilan edilen ihtisas bölgesi, güneş-
lenme süreleri ve radyasyon değerleri açısından yüksek potansiyele sahiptir. Ceyhan’daki 
gibi bir gecikmeye mahal vermeden söz konusu bölgedeki bu potansiyelin ekonomimize 
kazandırılmasını teminen gerekli işlemlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hızlı 
bir şekilde tamamlanması ve bölgenin yatırımcılara tahsis edilmesinde yarar görülmektedir.

5.4.3.3. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

205. Türkiye’nin ve Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını karşılanmasının yanı sıra böl-
gede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefleyen bu projede Şah Deniz Konsorsiyumu’nun 
üreteceği Faz II doğal gazından yıllık yaklaşık 10 milyar m³’ün BOTAŞ doğal gaz iletim 
sistemi ve/veya bağımsız bir boru hattı üzerinden Avrupa tüketim noktalarına transit ileti-
mi ve ayrıca 6 milyar m³ doğal gazın iç tüketimimizde kullanılmak üzere ülkemize nakli 
öngörülmüştür.

206. 24 Aralık 2011 tarihinde ETKB ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji 
Bakanlığı arasında “Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’n-
den Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması 
için Münhasır Boru Hattı (TANAP) Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve bunun 
ardından da 26 Haziran 2012 tarihinde TANAP Projesi’ne ilişkin Hükümetlerarası An-
laşma ve Ev Sahibi Hükümet Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalar, TBMM 
Genel Kurulu’nun 2 Ocak 2013 tarihli oturumunda kabul edilmiş ve 17 Ocak 2013 tarihli 
ve 28531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

207. 7 milyar ABD Doları civarında bir maliyete sahip olması beklenen TANAP 
Projesindeki 4 aşamadan ilkinin 2018’de ilk gaz akışıyla gerçekleşmesi, 2020’de yıllık 
16 milyar m³ olacak kapasitenin 2023’te 23 milyar m³’e ve 2026’da ise 31 milyar m³ se-
viyesine kadar ulaşması hedeflenmektedir. Şahdeniz Konsorsiyumu’nun Haziran 2013’e 
kadar alacağı karar ile Adriyatik Geçişli DGBH (TAP) ile Nabucco projelerinden birini 
nihai güzergâh olarak seçmesi beklenmektedir.

5.4.3.4. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi

208. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesinin yapım sözleşmesi BOTAŞ 
ile ihaleyi kazanan Çinli bir şirket ile 2011 yılında imzalanmıştır. Söz konusu proje, Tuz 
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Gölü’nün yaklaşık 40 km güneyinde, Aksaray ili Sultanhanı beldesi yakınlarında gerçek-
leştirilecektir. Proje kapsamında, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama 
1.500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık 1.100-1.500 metre arası derinliklerde açılacak 
kuyulara tatlı su basılıp tuzun erimesi sağlanarak yaklaşık 630.000 m3 fiziksel hacimde 
boşluklar oluşturulacaktır. Depoların oluşturulması için çözeltme işleminde kullanılacak su 
120 km’lik boru hattı ile Hirfanlı Barajı’ndan getirilecek olup, işlemden çıkan tuzlu su ise 
Tuz Gölü’ne aktarılacaktır. Projenin en önemli noktalarından biri olan tuzlu su deşarjı ile 
her geçen yıl kurumakta olan Tuz Gölü’ne de aynı zamanda hayat verilecektir.  

209. 8 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında 12 adet depo oluşturularak yaklaşık 
1 milyar Sm3 işletme gazı depolanması sağlanacaktır. İlk 6 deponun 2015-2016 döne-
minde, ikinci 6 deponun ise 2018-2019 döneminde devreye alınması planlanmaktadır. 
Projenin yaklaşık 1 milyar ABD Dolarına mal olması öngörülmektedir. 

5.4.3.5. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi

210. Mersin İli Akkuyu bölgesinde nükleer güç santralı kurulmasına yönelik “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde 
Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İliş-
kin Anlaşma” 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmış ve söz konusu Anlaşmanın 15 Temmuz 
2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. Yapılan anlaşma çer-
çevesinde projenin yürütülmesi için 13 Aralık 2010 tarihinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
Elektrik Üretim A.Ş. adı ile proje şirketi kurulmuş ve projeye ilişkin arazi tahsis işlemleri ta-
mamlanmıştır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş., EPDK’ya elektrik üretim 
lisansı başvurusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusunu yapmıştır. 

211. Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş. sermaye artırımı 
ile sermayesini 700 milyon ABD Dolarına çıkarmıştır. Diğer taraftan, Akkuyu sahasına 
ilişkin olarak zemin etüt çalışmaları sürdürülmektedir. İlgili kurumlardan izin, lisans ve 
ruhsatlar alındıktan sonra inşaat süreci başlayacak ve en geç yedi yıl içerisinde (2019–
2020) santralın birinci ünitesi ticari işletmeye alınacaktır. Projenin 20 milyar ABD Doları 
civarında bir mali büyüklüğe sahip olması öngörülmektedir.

212. Santralın gerek inşaatı gerek işletimi sırasında mümkün olduğunca Türk per-
sonelin eğitilmesi, çalıştırılması ve insan kaynakları potansiyelimizin geliştirilmesi, ay-
rıca en üst düzeyde yerli katkının kullanılması hedeflenmektedir. Türkiye’den 2011 yılı 
Eylül ayında 50 öğrenci, 2012’de ise 67 öğrenci Rusya’da MEPhI Üniversitesinde eğitim 
görmek üzere seçilmiş ve Moskova’ya gönderilmiştir. 

213. Ülkemizde yapılması öngörülen ikinci nükleer güç santralı için ise Japonya, 
Çin, Güney Kore ve Kanada ile teknik görüşmeler yapılmış ve Japonya seçilmiştir.

5.4.3.6. STAR Rafinerisi

214. STAR Rafineri A.Ş., Petkim’in hammadde ihtiyacının ve akaryakıt sektörün-
deki düşük kükürtlü dizel açığının karşılanması amacıyla İzmir Aliağa’da yılda 10 milyon 
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ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olarak rafinaj faaliyeti yapmak üzere kurul-
maktadır. Petkim petrokimya tesislerinin mevcut sahası içerisinde kurulması planlanan 
STAR; üreteceği LPG, Nafta ve Ksilen ürünleriyle Petkim’in ihtiyaçlarını karşılarken, 
mevcut yurt içi üretimin yetersiz kaldığı ve ithalat ile karşılanan motorin ve jet yakıtı 
açığını da giderecektir. Tesiste benzin ve fuel oil üretimi yapılması düşünülmemektedir. 

215. Planlanan yatırım ile bir yandan Petkim’in hammadde ikmal güvenliği sağla-
nırken, diğer taraftan gerek mevcut altyapının ortaklaşa kullanımı, gerekse üretilen yan 
akımların karşılıklı paylaşımı ile daha yüksek artı değere ulaşılan rafineri–petrokimya 
entegrasyonuyla sinerji yaratılması hedeflenmektedir. STAR Rafinerisi, ekonomik değeri 
düşük siyah ürünleri, mevcut ve gelecekte öngörülen Avrupa Birliği standartlarına uygun 
yüksek değerli beyaz ürünlere çevirme yeterliliğine sahip bir tesis olacaktır. 2016 yılında 
devreye alınması planlanan STAR Rafinerisi’nin yapım ve finansman maliyetinin yakla-
şık 5,5 milyar ABD Doları olması öngörülmektedir.

5.4.4. Mali Yükü ve Finansmanı

216. Bu raporun hazırlanması sürecinde resmi kurumlar tarafından alt sektörler kırı-
lımında talep, arz seçenekleri ve yatırımlara ilişkin hazırlanmış güncel herhangi bir çalışma 
bulunmadığından 10 uncu Plan dönemine yönelik enerji sektöründen kaynaklanacak mali 
yük ve finansmana ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır. Bakanlık tarafından yapılan 
bir iç çalışmada,  elektrik iletim ve dağıtım sektörlerinin yanı sıra kaynak bazında elektrik 
üretim sektörüne yönelik yapılması gereken yatırımlar ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, 
yatırımların devreye girdiği tarihteki yatırım büyüklüğü yerine  yatırımların inşaatlarına 
başlanılan yıldan itibaren harcanacak miktarlar dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, inşaat sü-
relerinin doğalgaz ve rüzgar santralları için 2 yıl, kömür ve hidroelektrik santralları için 3 
yıl, nükleer için ise 6 yıl süreceği varsayımı yapılmıştır. Söz konusu çalışmaya göre, plan 
döneminde yapılması öngörülen yatırımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 18: Plan Dönemi Yatırım Miktarı (milyar ABD Doları)

2014 2015 2016 2017 2018 Toplam
Doğalgaz 0,95 1,03 1,10 1,17 0,61 4,86
Hidrolik 2,84 2,98 3,14 3,29 3,45 15,70
Kömür 1,95 2,05 2,15 2,26 2,37 10,78
Rüzgar 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 8,96
Nükleer 0,70 1,40 2,80 2,80 3,50 11,20
İletim & Dağıtım 1,44 1,51 1,58 1,65 1,72 7,90
Toplam 9,67 10,76 12,56 12,97 13,44 59,40

217. Diğer taraftan, önemli projelerin hayata geçirilmesi için 38,5 milyar ABD Do-
ları tutarında yatırım yapılması gerektiği hesaplanmaktadır. 
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218. Nihai olarak yayımlanan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite 
Projeksiyonu (2012–2021)’na göre, 2014-2018 yıllarında yaklaşık 20 GW yeni elektrik 
üretim tesisinin işletmeye girmesi öngörülmektedir. EPDK’nin internet sitesinde yayım-
lanan birim yatırım fiyatları esas alındığında, bu büyüklükteki bir kapasitenin yatırım 
ihtiyacı asgarisinden 16,5 milyar ABD Doları olarak hesaplanmaktadır. 

5.4.5. İnsan Kaynakları

219. Enerji sektöründe yerli ve nitelikli insan kaynağı eksikliği bulunmaktadır. Bu-
nunla birlikte, ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve altyapısı, ihtiyaç duyulan insan kaynakla-
rını sağlayabilecek durumdadır. Bunun için sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü-
nün karşılanmasına yönelik ilave tedbirler alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; kalifiye 
eleman yetiştirmek üzere sanayi ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin sağlanması, ara 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere yüksek öğretim kapsamında iki yıllık programların 
açılması ve nitelikli eleman istihdamını temin için gerekli özendirici tedbirlerin alınması 
elzemdir. Bu çerçevede, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kalifiye eleman 
çalıştırmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

220. Enerji sektöründeki istihdama ilişkin kapsamlı bir envanter bulunmadığı gibi, 
sektörün uzun dönemli gelişim hedeflerinin gerektirdiği insan kaynakları niceliği ve ni-
teliğine ilişkin de bir referansa rastlanmamıştır. Bu itibarla, ivedilikle sektörel insan kay-
nakları envanteri oluşturulmalı ve gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağının sağlan-
masına yönelik eğitim programları uygulamaya sokulmalıdır. Bu durum, özellikle ileri 
teknoloji gerektiren alanlar için daha elzemdir. 

221. Eğitim, kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelikte ve sayıda in-
san kaynağının yetiştirilmesinde başlıca yoldur. Her basamakta yeterliliğe dayanan bir 
çalıştırma politikasıyla, değişikliklere açık olarak yetiştirilen insan kaynağının yerinde 
kullanılması ve böylelikle bir sosyal hareketlilik yaratılması hedeflenmelidir. 

5.5. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Gereken Araştırmalar

222. Araştırma, insan zekâ ve idrakinin yeni gerçeklere ve buluşlara ulaşma çabası 
olarak kabul edildiğinde, enerji sektörüne ilişkin olarak yapılacak araştırmaları, temel 
bilimler ve uygulama (teknoloji) olarak iki temel eksende sürdürülecek etkinlikler olarak 
ele almak gerekir. Günümüz dünyasında bilim ve teknoloji üretmek uzun ve meşakkatli 
çabalarla mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, enerji sektörüne ilişkin bilim ve teknoloji 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkenin genel gelişme eksenleriyle uyumlu olarak 
belirlenmesi ve desteklenmesi elzemdir. 

223. Ülkemizde enerji alanında çeşitli kuruluşlar ve üniversiteler tarafından belirli 
bir plan ve programa bağlı olmaksızın dağınık ve koordinasyonsuz olarak yürütülen ener-
ji araştırma-geliştirme çalışmalarının belli bir disipline bağlanması zorunludur. Hazırla-
nacak bir enerji master planı çerçevesinde, enerji sektörünün gelişim dinamikleri analiz 
edilerek ülkenin ihtiyaç duyduğu ve uluslararası arenada rekabet edebileceği alanlar sap-
tanmalı ve kıt olan ülke kaynakları bu çerçevede harekete geçirilmelidir. 



65

6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 
224. Türkiye’nin enerji ihtiyacı darboğazlar yaratılmayacak şekilde karşılanmalı-

dır. Enerji talebinin karşılanmasında darboğaz yaratmamak için önceliği yerli kaynaklara 
veren bir anlayış gözetilmelidir. Bu çerçevede üretim, iletim ve dağıtım altyapısı bütüncül 
bir anlayışla ele alınarak kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde geliştirilmelidir. 

225. Sektörde ekonomik olmak kaydıyla yerli veya ithal bütün enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi; yurt içi ve yurt dışı, kamu ve özel bütün yatırım ve finansman kesim-
lerinden ve imkânlarından istifade edilmesi esas alınmalıdır. 

226. Salt arz yönlü bir bakış açısı terk edilerek talep yönlü politikalar da uygulamaya 
konmalıdır. Bu bağlamda, bir kampanyayla enerji verimliliğine yönelik toplumsal farkında-
lık yaratılmalı ve orta ve uzun vadede enerji verimliliğinin artırılması mutlaka sağlanmalıdır. 

6.1. Temel Amaç, Politika ve Eylemlerin Dönüşüm Alanlarına Göre Tasnifi
227. 2004-2011 yılları arasındaki enflasyon oluşumunda enerji sektörünün payı 

%17,4 olarak kaydedilmiştir. 9 uncu Plan döneminde (2007-2011), 2003 yılı reel fiyat-
larıyla enerji ithalatı 75,3 milyar ABD Doları olmuş, fiyat etkisi de dikkate alındığında 
toplam 204,7 milyar ABD Doları ödenmiştir. Bu dönemde yıllar itibarıyla GSYİH’nin 
%2,2’si (2009) ile %9,9’u (2011) oranında cari açık verilmiştir. Cari açığın yaklaşık 
%80’i enerji faturasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 19: İthalat ve Cari Açık

Enerji İthalatı 
(milyar 

ABD Doları)

Toplam İthalat 
(milyar 

ABD Doları)

İthalatta 
Enerjinin Payı 

(%)

Cari Açık 
(milyar ABD 

Doları)
2006 28,9 139,6 20,7 32,2
2007 33,9 170,1 19,9 38,4
2008 48,3 202,0 23,9 41,5
2009 29,9 140,9 21,2 13,4
2010 38,5 185,5 20,8 46,6
2011 54,1 240,8 22,5 77,0

Kaynak: TÜİK, BUMKO

228. Orta Vadeli Programa göre 2015 yılına kadar 247,7 milyar ABD Doları cari 
açık verilmesi öngörülmektedir. 10 uncu Plan dönemi içerisinde enerji ithalatı faturası-
nın her bir 1 milyar ABD Doları azaltılmasının Orta Vadeli Program öngörüsü olan cari 
açığın %2 oranında azaltılmasına hizmet edeceği görülmektedir. Bu bağlamda yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını önceleyen arz politikaları ile enerji verimliliğini öncele-
yen talep politikalarının hayata geçirilmesinin makroekonomik ve mali istikrar açısından 
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 20: Makroekonomik Ve Mali İstikrara İlişkin Amaç, Politika Ve Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik 
verilmek sureti ile kaynak çeşitlendirmesini 
sağlamak
•	 Enerji verimliliğini artırmak
•	 İthalat bağımlılığını kontrol altına alma 
hedefinin altyapısını oluşturmak

121, 122, 127, 128, 129, 138, 145, 160, 172, 
178, 182

229. Yüksek enerji maliyetleri sanayinin, özellikle imalat sanayisinin rekabet 
edebilirliği üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Örneğin 34,1 milyon tonluk ham çelik ka-
pasitesiyle Avrupa’da ikinci ve dünyada ise 10 uncu büyük olan demir çelik sektörümüz 
2015 yılına kadar 55 milyon tonluk kapasiteye ulaşarak Avrupa’nın birinci, dünyanın 
ise yedinci büyük çelik üreticisi olmayı hedeflemektedir. Bu sektörde enerji harcamaları 
toplam harcamaların %20’sini oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, reel sektörün rekabet 
üstünlüğünü sağlamasında enerji başat bir konuma sahiptir. 

Tablo 21: Rekabet Gücü Yüksek Üretim Yapısına İlişkin Amaç, Politika Ve Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Enerji verimliliğini artırmak
•	 Jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak, 
enerji oyununda güçlü bir oyuncu olarak yer 
almak
•	 Enerji alanında bilimsel ve teknolojik 
çalışmaları desteklemek
•	 Enerji yönetiminde uzmanlaşmayı 
sağlamak; sektörün ihtiyaç duyduğu iş 
gücünün belirli nitelikte ve nicelikte 
hazırlanmasına yönelik eğitim imkânlarını 
geliştirmek

121, 123, 127, 128, 129, 133, 141, 150, 151, 
152, 154, 159, 161, 164, 171, 181

230. Bu rapor bizatihi enerji güvenliği ve verimliliğine dair olduğundan, rapor kap-
samındaki bütün değerlendirmeler bu temel dönüşüm alanına ilişkindir. 

231. Son iki yüzyıl içerisinde enerji tüketiminde giderek hızlanan bir trend gözlen-
miştir. Bu trendin oluşmasında en büyük faktörler nüfus artışı ve onunla ilgili şehirleşme, 
teknolojik gelişme ve refah düzeyinin yükselmesidir. Enerji tüketiminin artması, ener-
ji üretiminde fosil yakıtlara dayalı bir altyapı olduğundan, özelikle hava ve su kirliliği 
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olarak tezahür eden çevre kirliliği ve iklim üzerinde uzun dönemli dönüştürücü etkileri 
bulunan sera gazı salımlarının artmasına neden olmuştur. Bu cümleden olmak üzere, çev-
re kirliliği ve iklim değişikliği, bugün dünyada karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük 
çevre sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. İnsan kaynaklı sera gazı salımında 
ve hava kirleticileri salımında enerji sektörünün tüm diğer sektörlerden çok daha yüksek 
bir payının olması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği çerçevesinde alınacak ve uygula-
nacak önlemlerin de ağırlıklı olarak bu sektörde gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, dünyada hem iklim değişikliği hem de hava ve su kalitesi politikaları 
enerji politikaları ile entegre edilmiş, özellikle sera gazı ve hava kirleticileri salımlarının 
azaltımı yönünde taahhütte bulunan ülkeler tüm enerji politikalarını bu çerçevede şekil-
lendirmek durumunda kalmışlardır. Ülkemiz bu durumdan vareste değildir. 

Tablo 22: Çevre, Kentleşme Ve Afet Yönetimine İlişkin Amaç, Politika Ve Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik 
verilmek sureti ile kaynak çeşitlendirmesini 
sağlamak
•	 Enerji verimliliğini artırmak
•	 Enerji kaynaklı salımların ve enerji 
kaynaklı çevre sorunlarının azaltılmasını 
sağlamak 

121, 135, 144, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 
156, 157, 163, 165, 167, 169, 170

232. Ekonomik etkinlik ve belirli bir yaşam standardının daha az enerji tüketimiyle 
sağlanması mümkündür. Bunun için enerjinin verimli kullanılması gerekmektedir. Ener-
jinin verimli kullanılması, enerji kaynak ve sistemlerinin daha ekonomik tüketilmesi, 
çevreye olan etkisinin en az düzeye indirilmesi ve dolayısıyla ülkenin doğal kaynakla-
rının daha verimli kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu olgu, bölgesel 
ve küresel çevre sorunları, dünya ekolojisindeki değişimlerin denetlenebilmesi isteği ve 
ekonomik kalkınma arzusu nedenleriyle daha belirleyici bir hale gelmiştir. 

Tablo 23: Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasına İlişkin Amaç, Politika Ve 
Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik 
verilmek sureti ile kaynak çeşitlendirmesini 
sağlamak
•	 Enerji verimliliğini artırmak

121, 130, 135, 137, 153, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 170, 172, 173, 175, 181
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233. Nüfusumuzun yaklaşık üçte biri köylerde ya da kırsal alanlarda yaşamaktadır. 
Diğer taraftan, bölgeler arasında ciddi gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Sanayi altya-
pısının gelişmişliğine bağlı olarak bölgesel gelişmişlik artmaktadır. Sanayi altyapısının 
gelişmişliği daha fazla enerji talebini de beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, enerji 
üretiminde kullanılan doğal kaynakların önemli bir kısmı kırsal alanlarda bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın sağlan-
masında, başta yenilenebilir kaynaklar olmak üzere sahip olunan yerli doğal kaynakların 
enerji üretimi amacıyla kullanılması mümkündür. 

Tablo 24: Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarının Azaltılması Ve Kırsal Kalkınmaya 
İlişkin Amaç, Politika Ve Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik 
verilmek sureti ile kaynak çeşitlendirmesini 
sağlamak

121, 128, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
175

234. Kamu yönetiminde değişim uzun soluklu bir çalışmayla ve bu çalışmayı sür-
dürebilecek yetkin insan kaynağıyla mümkündür. Bu itibarla, liberalleşme süreci devam 
eden enerji sektöründe henüz kurumsal kapasitenin olgunlaşma aşamasında olduğu göz 
önünde bulundurularak, kamu yönetimi ve adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi ile beşeri 
sermayenin güçlendirilmesi dönüşüm alanları birlikte ele alınmıştır.

Tablo 25: Kamu Yönetimi Ve Adalet Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ile Beşeri 
Sermayenin Güçlendirilmesine İlişkin Amaç, Politika Ve Eylemler

Temel Amaç ve 
Politikalar

Eylemler ve Uygulama Stratejileri
(Paragraf Numarası)

•	 Piyasa işleyişinin şeffaflık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri ve ulusal çıkarları gözetir 
bir temelde işlerliliğini artırmak; bu suretle 
arz güvenliğinin sağlanması için gereken 
yeni kapasite yatırımlarının yapılabileceği 
sürdürülebilir ve öngörülebilir koşulları 
oluşturmak
•	 Enerji alanında bilimsel ve teknolojik 
çalışmaları desteklemek
•	 Enerji yönetiminde uzmanlaşmayı sağlamak; 
sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün belirli 
nitelikte ve belirli nicelikte hazırlanmasına 
yönelik eğitim imkânlarını geliştirmek

121, 122, 125, 128, 129, 131, 136, 137, 140, 
158, 160, 168, 170, 172, 177, 178, 181, 182, 
183, 185
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6.2. Sektörün Ülkemizin Gelişmesine Katkısının Değerlendirilmesi

235. Türkiye, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve yükselen hayat standartlarıyla her 
geçen gün daha fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Ülkenin enerji kaynakları 
açısından yeterli zenginliğe sahip olmaması, enerji sektörüne ilişkin stratejilerin gelişti-
rilmesi sürecinde uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yakından takip edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Diğer taraftan, dünya ölçeğinde rekabet edilebilmesi, sanayi ve bilgi üreti-
minin başat girdilerinden birisi olan enerjinin daha ekonomik olarak tedarik edilmesine 
bağlıdır. Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin gerektirdiği enerji ihtiyacının 
zamanında, kararlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması esastır. Bunun için uzun dönemli 
bir enerji politikasının varlığı zaruridir. 

236. Yerli ve yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesinin çevrenin korunması, 
kentleşme ve bölgesel gelişme ve istihdam üzerinde kaldıraç etkisi bulunmaktadır. Nü-
fusun üçte ikisinin şehirlerde yaşadığı günümüz Türkiye’sinde, enerjinin güvenilir bir 
şekilde nakledilmesi kadar şehirlerin artan atıklarının da bertarafı önemli sorun oluştur-
maya başlamıştır. Bu sorunların aşılmasında, yenilenebilir enerji kaynakları ile mikro ko-
jenerasyon uygulamaları başarılı sonuçlar vermektedir. Diğer taraftan, dağınık yerleşim 
yerlerinde şebeke maliyetlerinin azaltılması ve şebeke kayıplarının en aza indirilmesinde, 
şebeke dışı çözümler geliştirilmesi maliyet-etkin yöntem olarak kullanılabilmektedir. Kö-
mür gibi yerli kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve elektrik 
enerjisi üretimi amacıyla kullanılması, alternatiflerine kıyasla daha fazla istihdam ve kat-
ma değer yaratılmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların çoğunlukla kırsal alanlarda 
bulunması, bu kaynakların kırsal kalkınmada önemli bir unsur olarak değerlendirilmesini 
mümkün kılmaktadır. 

237. İşletme, tesis ve kaynak arama alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluşları-
nın yatırımlarının planlanan süre ve maliyette gerçekleşmesinin sağlanması, bir taraftan 
kamu finansmanı diğer taraftan özel sektör yatırımlarının yapılabilirliği ve denetlenebi-
lirliği açısından önemlidir. Bu çerçevede, enerji sektörüne yönelik kamu kuruluşlarının 
imkânlarının ortak bir havuzda değerlendirilmesi suretiyle mühendislik ve tasarım hiz-
metlerinin, mümkün olduğunca yurt içi imkânlardan temin edilmesinin, ilgili reel sektö-
rün gelişimine katkı sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. 

238. Türkiye’de enerji tüketimi henüz yeterli düzeyde bulunmamakla birlikte, ener-
jinin her alanda tasarruflu ve rasyonel kullanımı da sağlanamamıştır. Üretimden tüketime 
kadar bütün safhalarda enerji kaynaklarının uygun teknolojilerle, verimli şekilde kulla-
nılmasının sağlanması, bir taraftan enerjinin tasarruf edilmesine ve girdi maliyetlerinin 
azalmasına hizmet edeceği gibi diğer taraftan enerji verimliliği alanında iş ve teknoloji 
geliştirilmesine katkı sağlama potansiyelini barındırmaktadır. 

239. Ulusal enerji kaynaklarının bilinen rezervlerinin kamu ve özel sektörün kul-
lanımına sunulması, enerji için yurt dışına ödenen faturanın azaltılmasına ve yurt içinde 
daha fazla katma değer yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Bu imkândan daha fazla ya-
rarlanılması için yeni rezervlerin belirli programlar dâhilinde aranmasına, bulunmasına 
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ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için gerekli araştırmalara devam edilmesi, bir 
taraftan enerji envanterinin güncellenmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlarken diğer ta-
raftan ekonominin diğer sektörlerinde ihtiyaç duyulan minerallerin ortaya çıkarılmasına 
da hizmet etmektedir. 

240. Kısa vadede talebin yönetimini amaçlayan enerji tasarrufu ile uzun vadede 
üretim verimliliğinin artırılması ve dağıtım kayıplarının azaltılmasını amaçlayan rasyo-
nalizasyona gereken önem ve öncelik verilerek, tasarruf ve rasyonalizasyon, enerji kay-
naklarının etüd proje safhasından üretimine ve nihaî kullanımına kadar tüm aşamalarda 
ele alınması, tasarruf sağlayıcı yeni teknolojilerin uygulanması desteklenmelidir. Nihaî 
kullanım aşamasında enerji tasarrufu, kamuoyunun bilinçlenmesi, eğitim ve teşvik yo-
luyla sağlanacaktır.

241. Enerji sektöründe uzun vadeli yatırım planlaması yapılması, ihtiyaç duyulan 
yatırım mallarının üretimine yönelik sanayilerin gelişmesini ve sektör yatırımlarının daha 
büyük oranlarda ülke imkanlarıyla yapılabilmesini sağlamaktadır. 

242. Enerji sektöründe; özel ve kamu kesimin faaliyetlerinin düzenlenmesine, 
rekabetçi bir ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına ve gerekli yatırım-
ların yapılmasının sağlanmasına yönelik olarak, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım 
ve yatırım politikalarının, ülkenin temel stratejik hedefleri tahtında eşgüdüm içerisinde 
oluşturulması, ekonomik ve toplumsal hayatın bütün veçhelerini ilgilendirmektedir. Bu 
kapsamda alınacak tedbirler, çarpan etkisiyle ekonomik faaliyetlerin rekabetçiliği, çevre 
politikalarının etkinliği ve kalkınma politikalarının desteklenmesinde belirleyici etkiye 
sahiptir. Bu noktada enerji tedarikinin katlanılabilir fiyatlardan sunulmasının öneminin 
bir kez daha altının çizilmesi gerekir. 

243. Bugüne kadar ülkemizdeki enerji politikaları, artan talebin arz artışı ile kar-
şılanması esasına dayandırılmıştır. Oysa artan talebin belirli bir kısmının arz artışı ile 
karşılanması yerine en düşük maliyetli en temiz enerji kaynağı olarak tanımlanan enerji 
verimliliğinin artırılması suretiyle karşılanması mümkündür. Bu yaklaşım, arz güvenliği-
nin sağlanması açısından da son derece maliyet-etkin bir çözümdür. Enerjinin ve enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı ve israfın önlenmesi suretiyle enerji maliyetlerinin ekono-
mi üzerindeki yükünün hafifletilmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için enerjinin 
ve enerji kaynaklarının kullanımında verimlilik temel bir gerekliliktir.

244. Enerji kaynaklarının üretim ve temin maliyeti yüksektir. Enerji projeleri, uzun 
planlama, gelişim ve yatırım süreleri, yüksek finansman ve gelişmiş teknoloji gerektiren 
yatırımlardır. Sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde, ekonomik ve sosyal gelişimi 
destekleyecek, çevreyi en az düzeyde tahrip edecek, asgari miktar ve maliyette enerji tü-
ketimi ve dolayısıyla arzı hedef alınmak durumundadır. Artık kişi başına enerji tüketimi 
bir gelişmişlik göstergesi olmaktan çıkmıştır. Amaç, kişi başına enerji tüketimini artırmak 
değil, bir birim enerji tüketimi ile en fazla üretimi ve refahı yaratmak olarak görülmekte-
dir. Bu çerçevede, enerji verimliliği bütün sektörler itibarıyla bir yatay bileşen olarak ele 
alınmalıdır. 
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245. Enerji verimliliği, enerji üretim yatırımlarıyla karşılaştırıldığında daha kısa sü-
rede gerçekleştirilebilen, daha fazla yerli kaynak kullanma imkânı sunan ve yatay kesen 
niteliği nedeniyle daha fazla katma değer yaratma potansiyeli bulunan bir alandır. Bu alana 
yapılacak yatırımlar, mühendislik, mimarlık, proje ve müteahhitlik sektörünün gelişimine 
katkı sağlayacağı gibi elektro-mekanik üretimi ile bunların alt sektörlerinin ve ar-ge çalış-
malarının gelişimine ve istihdama da katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Özetle, enerji 
verimliliğinin dış enerji ödemelerinin azaltılması, dolayısıyla finansman ihtiyacının düşü-
rülmesi, sektörlerin uluslararası rekabet avantajının artırılması ile enerji sektörü kaynaklı 
salımların ve kirleticilerin azaltılması gibi son derece önemli etkileri bulunmaktadır. 

246. Yakın coğrafyamızdaki siyasi hareketlilikler, diğer alanların yanı sıra ülkemi-
zin enerji güvenliğini de yakından ilgilendirmektedir. Bir başka ifadeyle, dünyada bilinen 
hidrokarbon rezervlerinin üçte ikisinin yakınında bulunan Türkiye için dış siyasi gelişme-
ler ve buna ilişkin oluşturulacak politikalar, ekonomik ve toplumsal yaşamın ihtiyaç duy-
duğu enerjinin temini bağlamında belirleyicidir. Bu itibarla, önümüzdeki süreçte enerji ve 
dış siyaset politikalarının eşgüdüm içerisinde ele alınması önemlidir. 

247. Son olarak, enerjinin bütün sektörlerin temel girdilerinden birisi olduğu unu-
tulmamalıdır. Bu bağlamda, doğal enerji kaynakları yetersiz olan Türkiye açısından ener-
jinin ekonomik büyümede ancak destekleyici bir konumda olacağı açıktır. 


