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ÖZ 

 

Enerji gerekliliği 21. Yüzyılda tüm dünya ekonomilerini en fazla meĢgul 

edecek konuların baĢında gelmektedir. Gittikçe azalan fosil kaynaklar, özellikle 

Uzakdoğu menĢeli ve Çin baĢta olmak üzere geliĢmiĢ ülkelerin artan enerji talebi, 

geliĢen teknoloji ve insanların giderek enerjiye daha fazla bağımlı olmaya baĢlaması 

dünya enerji ihtiyacının hızla artmasına neden olmaktadır.  

Bazı ülkeler enerji kaynakları konusunda Ģanslı konumda iken aralarında 

ülkemizin de yer aldığı ve çoğunluğu oluĢturan diğer gruptakiler bu Ģanstan 

yoksundur. Ülkemiz enerji üretim potansiyeli konusunda rüzgar ve güneĢ enerjisi 

açısından Ģanslı olmakla birlikte bu iki kaynağın toplam içindeki payı neredeyse yok 

denecek kadar azdır. Enerjide mutlak dıĢa bağımlı olan Türkiye, özellikle 200o yılı 

sonrasında stratejik bir karar alarak, enerji konusundaki konumunu güçlendirmek 

amacıyla kendi topraklarından geçen enerji transfer projelerine ev sahipliği yapmayı 

yeğlemiĢ ve bu konuda da oldukça baĢarılı olmuĢtur. Bu tez Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarından itibaren ülkede zaten kıt kat olan sermayenin bu sektöre nasıl 

yönlendirildiğini, enerji yatırımların ne Ģekilde yapıldığını, Türkiye‟nin mevcut 

enerji kaynakları potansiyelini, kullandığı enerjinin enerji kaynaklarına göre 

dağılımını, bunun gelecekte nasıl bir Ģekil alacağını, uzun süre devlet eliyle yapılan 

enerji üretim ve dağıtım konularının özel sektöre geçiĢ sürecini, enerji koridoru 

olmanın Türkiye‟ye sağlayacağı stratejik ve maddi avantajları ele almaktadır.  
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ABSTRACT 

Energy requirement 21th Century is one of the topics that will engage in most 

economies of the world. Gradually diminishing fossil resources, particularly originating 

in the Far East and growing energy demand in China, especially the developed countries, 

developing technology, and people begin to become increasingly more dependent on 

energy is caused by the rapid increase in world energy demand.  

Some countries, including energy resources, while in the lucky position to make 

up the majority of our country's and the other group are devoid of the luck. Our country 

is fortunate in terms of wind and solar power for energy production potential, but almost 

no share in this total is less than two sources. Turkey is absolutely dependent on foreign 

energy, especially after the year 200o taking a strategic decision, in order to strengthen 

its position in energy projects, energy transfer to host their own territory yeğlemiĢ and 

has been highly successful in this regard. This thesis is already scarce in the country 

since the first years of the Republic of times how the capital is directed to this sector, the 

energy investment made in what way, Turkey's current energy resource potential, 

according to the energy used by the distribution of energy resources, it would take a 

shape like in the future, long-time state -made the transition to the private sector, energy 

production and distribution issues, provided strategic and financial advantages to Turkey 

being an energy corridor tackles. 
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ÖNSÖZ  

Dünya ekonomisi ile hızlı bir entegrasyon sürecinde olan ülkemiz, altyapısını 

tamamlama, kalkınma hedeflerini gerçekleĢtirme, toplumsal refah‟ı arttırma ve 

sanayi sektörünü uluslararası alanda rakabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası 

içindedir. Bu tezde Türkiye‟nin uzun vadeli sanayi strateji‟lerinin oluĢturulmasında 

enerji politikaları strateji‟lerinin önemi vurgulanmıĢtır. Tez‟im toplam üç bölümden 

oluĢmaktadır.  

Tez‟in birinci bölümünde Türkiye‟de sermaye birikim süreçleri bağlamında 

enerji ve sanayi politikaları arasındaki iliĢkiler ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

SanayileĢmenin temel bir dinamiği olarak enerji sektörünün önemi vurgulanmıĢtır.  

Ġkinci bölümde Türkiye‟deki enerji sektörü enerji kaynakları ve Türkiye‟de 

sanayileĢme enerji ve büyüme iliĢkisi incelenmiĢtir.  

Son bölümde ise Türkiye‟nin enerji geçiĢ ve üretim merkezi olması üzerinde 

durulmuĢ enerji taĢıma projeleri ve Türkiye ekonomisine etkileri incelenmiĢtir. 

Türkiye sanayisinin ucuz enerji kullanmasını ve enerjiyi batı pazarlarına taĢıyarak 

döviz kazanmasını sağlayıcı projeler, Dünya ekonomisi içinde Türkiye‟nin bölgesel 

kalkınması ve böylelikle milli gelirinin yükselmesini sağlayacağına etkisi olduğunu 

göstermektedir. 

ÇalıĢmamda yardımcı olan danıĢmanım ve hocam Doç.Dr. Dündar Murat 

DEMĠRÖZ „e , etkin yönlendirmeleri ile hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hakan 

SAĞLAM‟a ve manevi desteğini eksik etmeyen eĢim Serkan KILIÇARSLAN‟a 

teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

 Türkiye sanayisinin AB içinde rekabet edebilir duzeye çıkaram ve dunya 

ticaretinde daha fazla pay sahibi olabilme gayreti içerisindedir. Ülke sanayinin 

rekabet edebilirliğinde enerji fiyatlarının daha ucuz ve pahalıya temini belirleyici 

olmaktadır. 

 Dünya ile hızlı bir entegrasyon sürecinde olan Türkiye ekonomisi hem 

sanayisini Avrupa birliği içerisinde rekabet edebilir duzeye çıkarma hemde dünya 

ticaretinde daha fazla pay sahibi olabilme gayreti içerisindedir. Bu durum enerji 

talebinde hızlı bir artıĢı beraberinde getirmekte üretimin dolayısıyla sanayinin en 

önemli girdilerinden olan enerjinin temini ve fiyatlandırılmasını önemli kılmaktadır.  

 DıĢa açık ekonomilerin rekabet gücü büyük ölçüde maliyet farklılıklarına 

dayanmaktadır. Maliyetlerdeki ufak dalgalanma büyük değiĢikliklere yol 

açabilmektedir. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde kar marjı düĢmekte ve girdi 

maliyetleri önem kazanmaktadır. Bu yüzden ülke sanayisinin rekabet edebilirliğinde 

enerji fiyatlarının diğer ülkelere oranla daha ucuz veya pahalı olmasına bağlıdır.   

Türk sanayinin enerji yoğun sanayiden katma değeri fazla, ürünün Pazar hacmi 

geniĢ, istihdam kabiliyeti yüksek, hafif sanayiye doğru yapılandırılması önem 

taĢımaktadır. Bunun için ek kısa zamanda sanayi planlaması yapılarak tesvikler ve 

tesis kurma izinleri buna göre verilmelidir. Ulusal sanayi planlaması yapılırken 

Türkiye‟nin birincil enerji kaynakları açısından buyuk oranlarla dıĢa bağımlılığı 

olduğu bununda ilerleyen yıllarda artacağı öngörüldiğü, dolayısıyle sanayi 

üretiminde önemli maliyet kalemlerinden birisi olan enerjinin daima pahalı olacağı 

bilinmektedir.  

Uzun vadede ulusal sanayi planı yapılırken ham madde, istihdam, yatırım 

maliyeti gibi enerji yoğunluğu ve enerji tüketim miktarı gözönüne alınmalıdır.  

21. Yüzyıl daha daha büyük hedeflere ve daha geliĢmiĢ bir ekonomik düzen 

kurmaya çalıĢan Türkiye için yatırım-üretim-ihracat zincirini kuracak ve çok daha 

geliĢmiĢ bir üretim yapısı ile yüksek düzeyde ihracat potansiyeline sahip olacak bir 

ekonomik yapı oluĢturmalı. Bu amaç içerisinde sanayinin önemli bir girdisi olan 

enerji yatırımlarına önem verilmelidir. Önümüzdeki yıllarda enerji açığının 
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karĢılanması açısından öncelikle enerji ile ilgili  politikaların zamanında belirlenmesi 

ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM I 

TÜRKĠYE’DE SERMAYE BĠRĠKĠM SÜREÇLERĠ BAĞLAMINDA 

SANAYĠ VE ENERJĠ 

1.1  Türkiye’de SanayileĢme ve SanayileĢme Politikaları Ve Enerji   

I. Dünya SavaĢı dünya ekonomik sistemini sarsan ve uzun yıllar devam edecek 

buhran ve ekonomik krizlere neden olacak ekonomik dengesizlikleri de beraberinde 

getirmiĢtir. 1929 yılı, etkileri II. Dünya SavaĢı‟na kadar görülecek ekonomik krizin 

baĢlangıç yılıdır. 1929 Krizi‟nin ortaya çıkardığı etkiler, o döneme kadar uygulanan 

iktisat politikalarında değiĢikliklere gidilmesini gerektirmiĢtir. 1929 yılını baĢlangıç 

kabul etmemizin nedeni; Türkiye ekonomisinde önemli iktisadi değiĢikliklerin 

baĢladığı bir yıl oluĢudur. 

Sanayi Devrimi‟nden sonra, ülkeler arasındaki geliĢmiĢlik düzeyi farklılıkları 

büyük boyutlara ulaĢarak, merkez ve çevre ülkeler ayrımı ortaya çıkmıĢtır. 20. 

yüzyıla gelindiğinde; Batı Avrupa ülkeleri sanayileĢme sürecini tamamlayarak 

ekonomik durumlarını güçlendirmiĢlerdi. Türkiye ise ileri teknoloji ve sanayi 

seviyesine ulaĢan ve dünya ekonomik sistemini kontrol edebilen Ġngiltere ve ABD 

gibi merkez ülke olarak tabir ettiğimiz ülkelerin hammadde ve tarımsal ürün 

ihtiyacını karĢılayan bir çevre ülkesi konumundaydı. Ülke; yabancı sermayenin açık 

pazarı konumunda, yerli sanayinin son derece geri olduğu, tarıma dayalı bir yapı arz 

etmekteydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında amaç; ekonomik anlamda hızlı bir 

kalkınmanın sağlanmasıydı. Bu bağlamda alınan kararlar ve uygulamalar ülkenin 

kalkınma modelinde belirleyici olmuĢtur. 

Cumhuriyet dönemi, Türkiye‟de sanayileĢme ve kalkınma yolunda yaĢamsal 

öneme sahip bir dönemdir. Kalkınmanın, sanayileĢme ile sağlanabileceği görüĢü 

dönemin iktisat politikalarına hâkim olmuĢtur. Lozan AntlaĢması‟nın 1929 yılına 

kadar devam edecek olan gümrük tarifeleri nedeniyle sınai ithalata kota 

konulamaması, millî sanayinin geliĢmesi yönünde önemli bir engel teĢkil ediyordu. 

1930‟a kadar Osmanlı Devleti‟nden intikal etmiĢ bulunan teknolojik altyapı ve 

sanayi tesislerine kayda değer bir ilave yapılamamıĢtır. Millî sanayi yok denecek 

kadar azdı. Mevcut tesis ve iĢletmelerin, özellikle altyapı yatırımlarının önemli bir 
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bölümü yabancıların elindeydi. Bu dönemde özel teĢebbüs, gerek liberal politikalar, 

gerekse teĢvik tedbirleri ile desteklense de önemli bir geliĢme kaydedilememiĢtir. 

Özellikle 1926-1927 yıllarında dünya ekonomisinde hızlı bir geliĢme 

gözlenmiĢ, kriz 1929 yılının sonbaharında beklenmeyen bir dönemde ortaya 

çıkmıĢtır. Etkileri 1932 yılına kadar artarak devam eden krize karĢı alınan önlem ve 

uygulanan politikaların çoğu etkili olamamıĢtır. Geleneksel iktisat politikalarıyla 

çözüm arayıĢlarının baĢarılı olamaması, ülkeleri daha çok siyasal niteliği ağır basan 

önlemler almaya itmiĢtir. Özellikle 1933 yılından sonra, birçok ülkede rejim 

değiĢiklikleri görülmüĢtür. Kriz sonrası devletin öncülüğünde “sanayiye dayalı 

ekonomi modeli” benimsenmiĢtir. Devletçilik; Cumhuriyet Türkiye‟sinde kapitalist 

sermaye birikiminin özel bir yolu olarak, kapitalizmin geliĢiminde etkili olmuĢtur. 

Devletçilik kavramı kimi zaman liberalizmin karĢıtı olarak, devlet iĢletmeciliğini de 

zorunlu kılan müdahaleci bir iktisat politikası anlamında kullanılmıĢtır. Her ne kadar 

devlet, iktisadi faaliyetlerde bulunacak olsa da özel sektör yatırımlarını teĢvik etmeye 

devam etmiĢtir. 

Ġktisadi politika araçları sanayileĢme hamlesinin gerçekleĢtirilmesi yönünde 

düzenlemeye tabi tutulmuĢtur. Özellikle Sovyetler Birliği‟nin etkisiyle, planlı model 

benimsenmiĢ ve bu doğrultuda Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planları 

hazırlanmıĢtır. Gümrük tarifelerinin kısıtlayıcı etkilerinin ortadan kalkmasıyla, yerli 

sanayinin korunması ve geliĢimi yönünde dıĢ ticaret politikaları benimsenmiĢtir. Bu 

doğrultuda; gereken sermaye birikiminin sağlanması ve sermayenin yatırıma 

dönüĢtürülmesi için millî bankaların kurulmasına ağırlık verilmiĢtir. Ülkede para 

politikalarının uygulanması için temel kurum olan Merkez Bankası kurulmuĢtur. 

KuruluĢ yıllarında ekonominin önde gelen sektörleri “ticaret” ve “bankacılık” iken, 

1929‟dan sonra ticaretin yerini “sanayi” almıĢtır. 1930 yılına gelindiğinde özel 

giriĢimcilikte de geliĢme sağlanmıĢ; devlet, ekonomide ilk örgütlenme adımlarını 

atmıĢtır. 1933-1939 döneminde izlenen devletçi politikalar neticesinde, sanayi ve 

buna bağlı olarak, bankacılık ve ulaĢım sektörlerinde önemli geliĢmeler 

sağlanabilmiĢtir. 

Cumhuriyet hükümetinin genel iktisadi hedefi; maddi koĢulların iyileĢtirilerek, 

nüfusun daha geniĢ kesimlerinin söz konusu iyileĢmeden faydalanmasını sağlamak 

olarak ifade edilebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisat politikaları belirlenirken dıĢ 
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ekonomik iliĢkilerle birlikte; Osmanlı‟dan devralınan yapı ve ülkenin içinde 

bulunduğu durum esas alınarak hareket edilmiĢtir. 

1923-1931 dönemi, özel teĢebbüs üzerinde devlet müdahalelerinin ve devlet 

iĢletmeciliğinin asgari düzeyde tutulması itibarıyla “liberal dönem” olarak 

adlandırılır. Ancak devletin, TeĢvik-i Sanayi Kanunu, ihale ve sözleĢmeler yolu ile 

ekonomiye müdahaleleri söz konusu olduğundan, dönemin iktisat politikalarının salt 

bir liberalizm olarak nitelendirilmesi doğru bir yaklaĢım değildir.
1
 Devlet; 

yönlendirici ve teĢvik edici politikalarla ekonomiye müdahalelerde bulunmuĢ, 

millileĢtirme faaliyetleri yine bu dönemde baĢlamıĢtır. Ayrıca tuz, Ģeker, kibrit gibi 

maddelerin üretim ve ithalatı devlet tekeline alınmıĢtır.
2
 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, uygulanan liberal politikalar ve teĢvik edici 

tedbirlere rağmen sanayi beklenen ölçüde geliĢme gösterememiĢtir. Bu dönemde; 

özel kuruluĢlar, küçük imalathaneler olarak nitelendirebileceğimiz teknolojik açıdan 

yetersiz daha çok tarım ürünlerinin birinci derecede değerlendirildiği bir yapı arz 

etmekteydi.
3
 SavaĢ sonrası ekonomik durum, dıĢ borçlar, Osmanlı Devleti‟nden 

devralınan ekonomik yapı, ayrıca tasarrufları yatırıma yönlendirecek bir banka 

sisteminin geliĢmemiĢ olması, 1929 krizinin patlak vermesiyle birlikte sınai geliĢme 

ve kalkınmayı engelleyici etkide bulunmuĢtur.
4
 

1923-1931 döneminde izlenen iktisat politikasının oluĢmasına etki eden baĢlıca 

geliĢmeler; Türkiye Ġktisat Kongresi, TeĢvik-i Sanayi Kanunu, Milli Türk Ticaret 

Birliği ile yeni kurulan ĠĢ Bankası, Sümerbank, Sanayi ve Maadin Bankası gibi milli 

bankalardır. Krize kadar olan süreçte gerek liberal politikalar gerekse teĢvik 

tedbirleri ile özel teĢebbüs desteklense de, sermaye, tasarruf ve teknik bilginin yeterli 

olmayıĢı nedeniyle baĢarılı olunamamıĢtır. Ġstenen sonuç alınamadığı gibi, devlet de 

sanayi alanında atılım yapamamıĢtır.
5
 

Atatürk; mevcut ekonomik durumu ortaya koymak ve yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla Ġzmir‟de bir Ġktisat Kongresi 

                                                             
1  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 7-8. 
2  Yalçın Acar, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), 

Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 29. 
3  Koray BaĢol, Türkiye Ekonomisi, Ġzmir, DEÜ ĠĠBF Yayın No: 2, Ġzmir, 1983, s. 61. 
4  Memduh YaĢa v.d., Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul, Akbank Kültür Yayını, 

1980, s.181. 
5  Bahar ġanlı, Sanayileşme Stratejileri ve Türk Dış Ticareti: Sanayileşme Stratejilerinin Türk 

Dış Ticaretinin Yapısı Üzerinde Etkileri, Ġstanbul, IĢıklı Yayın-Tanıtım, 1997, s. 64. 



 

 

 9 

düzenlenmesini talep etmiĢtir. Kongrede hâkim ekonomik güçler tarafından 

belirlenen esaslar, 1931 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti‟nin izlediği iktisat 

politikasının temelini teĢkil eder. Kongrede; ülkenin iktisat politikalarının 

belirlenebilmesi için, yerli sanayiyi koruyucu ve özendirici önlemler tartıĢılmıĢtır.
6
 

Kongre kararlarına göre, özel teĢebbüse dayanan, himayeci bir kalkınma politikası 

belirlenmiĢtir. Alınan kararların himayeci ve devletçi kararlar olduğu söylenebilir.  

Millî Ġktisat; devlet ve özel giriĢimi birbirine bağlayan bir kavram olarak ortaya 

çıkmıĢtır.
7
 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, banka sistemi içinde yabancı bankaların hâkim 

konumu ülkenin dıĢa bağımlılığını ifade ediyordu.
8
 Dolayısıyla para politikaları, 

hükümetin belirlediği esaslardan çok, yabancı mali çevrelere bağımlı hâlde 

yürütülüyordu.
9
 SanayileĢme yönünde gerekli finansman desteği sağlanması için 

millî bankalara ihtiyaç duyulmaktaydı. Ülkede sanayi kesiminin finansmanı için 

uzun vadeli kredi sağlayan bir yatırım bankası bulunmamaktaydı. Devletçilik, 1939‟a 

kadar ĠĢ Bankası grubunun yönetimi altında yürütülmüĢtür.
10

 SanayileĢme yolunda 

hazırlanan beĢ yıllık sanayi planlarının uygulanması ve yatırım projelerinin 

yürütülmesi Sümerbank ile birlikte ĠĢ Bankası tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Özel 

sermayenin yetersizliği nedeniyle devlet eliyle sanayi kurulmasında, bankacılığı 

sanayi kurmaya yönelten bu model baĢarılı olamamıĢtır.
11

 

1929 Dünya Ekonomik Krizi iktisadi politikalar açısından yalnızca 

sanayileĢmiĢ batı ülkeleri için değil, Türkiye için de bir dönüm noktası olmuĢtur. 

Kriz, o döneme kadar uygulanan iktisat politikalarının yetersiz olduğunu ortaya 

koymuĢtur.
12

 Krizin etkileri, her ülkeyi kendi yapılarına göre yeni iktisat politikaları 

belirleme yoluna itmiĢtir.
13

 1929 sonrasında; liberal politikalara olan güven sarsılmıĢ, 

sanayinin geliĢebilmesi için koruyucu politikalarla desteklenmesi gerektiği daha 

                                                             
6  Halil Seyidoğlu, Türkiye’de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikası, Ankara, Turhan Kitabevi 

Yayınları, s. 6. 
7  Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, C. I. 1929-1932, Ankara, A.Ü.S.B.F. 
Yayınları, No: 569, 1. Bölüm, 1929-1939, 1988, s. XXXVI. 
8  Ġlhan Tekeli, Selim Ġlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, 

Ankara, ODTÜ Ġdari Ġlimler Fakültesi Yayın No:30, 1977, s. 52. 
9  Tekeli, Ġlkin, a.g.e., s. 53. 
10  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 118. 
11 Kuruç, a.g.e., s. XXXIX. 
12 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 52. 
13 Yusuf Tuna, Sanayileşme Stratejileri ve Türkiye, Ġstanbul, TC DzKK. Deniz Harp Okulu 

Komutanlığı, 1990, s.65. 
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rasyonel bir görüĢ olarak ortaya çıkmıĢtır. Krize karĢı politikalar belirlenirken, 

ülkede yaĢanan krizin dünya krizine bağımlı olarak mı, yoksa kendi içinde bağımsız 

bir olgu olarak mı ortaya çıktığı tartıĢılmıĢtır. Liberal ve dıĢa açık politikaların 

uygulandığı Türkiye ekonomisinin, dıĢa bağımlılık derecesinde krizden etkileneceği 

bir gerçektir. Krizi, ülkenin Batı kontrolünden çıkması için bir fırsat olarak 

değerlendiren görüĢler de dile getirilmiĢtir.
14

 

Krize karĢı iktisadî politika arayıĢlarında, diğer ülkelerin uyguladıkları 

politikaların etkisiyle; liberal ekonomi yerini devletçiliğe bırakmıĢtır. Devletçi 

politikalara yönelmede 1929 Dünya Ekonomik Krizi, özel teĢebbüse olan güvenin 

sarsılmasına neden olmuĢ ve tarımsal ürün fiyatlarındaki hızlı düĢüĢ liberal 

politikaları sarsarak devletleri önlemler almaya itmiĢtir. Krizin en önemli sonucu, 

uluslararası ekonomik iĢbirliğinin bozularak dünya ekonomisinin küçülmesidir. 

Bununla birlikte; parasal değiĢimin iĢlememesi ve reel ücretlerin düĢmesiyle daralan 

ticaret hacmi dünya ekonomisi kavramını tehlikeye düĢürecek boyuta ulaĢmıĢtır.
15

 

1929 krizi; Batı kapitalizmini ve hammadde ihracatçısı birçok geri kalmıĢ 

ülkeyi etkilerken, Türkiye Cumhuriyeti olabildiğince dıĢa kapalı, devletçi iktisat 

politikaları ve sanayi planları sayesinde krizin önemli ölçüde dıĢında kalabilmiĢtir.
16

 

1929‟da himayecilikle baĢlayan iktisat politikaları, 1932‟de devletçiliğe ulaĢtı.
17

 

Türkiye Cumhuriyeti‟nde kapitalist sermaye birikiminin özel yolu olan devletçilik 

liberalizme tepki olarak ortaya çıkmıĢtır.
18

 Bu yıllarda geliĢen devletçilik olgusu; 

içinde bulunulan ekonomik durumun sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, herhangi bir 

doktriner kaynaktan doğmamıĢtır.
19

 1933-1950 yıllarını kapsayan dönem, ülkemizde 

devletçi iktisat politikalarının hâkim olduğu yıllar olarak ifade edilir.
20

 Bir kalkınma 

modeli olarak devletçilik ilkesi ile devlet, pazar ekonomisine geçiĢ sürecinde öncü ve 

destekleyici olarak yer almıĢtır.
21

 

                                                             
14  Tekeli, Ġlkin, a.g.e., s. 30. 
15  Tekeli, Ġlkin, a.g.e., s. 6. 
16  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s.113. 
17  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 100. 
18  Korkut Boratav, 100 Soruda Türkiye’de Devletçilik, Ġstanbul, Gerçek Yayınevi, 1974, s.11. 
19  Bilge Aloba Köksal, A. Rasih Ġlkin, Türkiye’de İktisadi Politikanın Gelişimi, y.y. Yapı ve 

Kredi Bankası A.ġ. Yayınları, 1973, s. 6. 
20  Yalçın Acar, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), 

Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 43. 
21  Hasar Sabır, “Atatürk‟ün Ġktisat Zihniyeti” (Çevrimiçi): http://www.dtm.gov.tr/ead/ 

DTDERGI/ nisan2003/Ataturk.htm, 30 Mart 2005. 

http://www.dtm.gov.tr/ead/%20DTDERGI/
http://www.dtm.gov.tr/ead/%20DTDERGI/


 

 

 11 

Atatürk, devletçiliği belirlerken devlet tekelini gerektiren yatırımlar hariç 

iktisadi devlet teĢebbüslerinin özel teĢebbüse devredilebileceğinin altını çizmiĢtir. 

SanayileĢme çabasında; devletin öncülük ederek doğrudan yatırımlar yapması ve 

devlet teĢekküllerinin kurulması ile ilgili hususlar, ayrıca 1938 yılı Ġktisadi Devlet 

TeĢekkülleri Kanunu‟nda belirtilmiĢtir. Kanunda, devletin yatırım yapacağı alanların 

aynı zamanda özel teĢebbüse de açık olduğu ifade edilmiĢtir. Devletçilik uygulaması 

diğer sektörlerden ziyade sanayileĢmeye yönelik olarak uygulanmıĢtır.
22

 

1932-1939 yıllarının iktisat politikası olan devletçilik, 1939‟dan sonra resmî 

iktisat politikası olmaktan çıkmıĢtır. 1940-1945 yılları devletçilik uygulamalarının 

tarihî misyonunu tamamladığı ve özel birikimin hızlandığı bir dönemi temsil eder. 

Zira devletin, kontrol ve müdahalelerini arttırmadan savaĢ ekonomisinin gereklerini 

yerine getirmesi mümkün olamayacaktı. Nihayet 1946-1950 yılları, bir iktisat 

politikası olarak devletçiliğin tasfiye edildiği yıllardır.
23

 

Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarında yabancı sermayenin ekonomiyi canlandıracağı 

düĢünülerek, yabancı sermayeye karĢı hiçbir zaman olumsuz bir tavır oluĢmamıĢ, 

ancak ihtiyatlı bir tavır sergilenmiĢtir. 1930‟lu yıllara gelindiğinde iktisadi 

kalkınmada en doğru yolun iç kaynaklara yönelmek olduğu görüĢü, yabancı 

sermayeye karĢı ihtiyatlı tutumu pekiĢtirmiĢtir.
24

 Devletçi politikalara geçiĢ ile 

birlikte; Batı sermayesine umut bağlayan sanayileĢme çabaları bu dönemde terk 

edilerek, imtiyazlı yabancı Ģirketler tasfiye edilmiĢtir.
25

  

Devletçi politikaların egemen olduğu yıllarda Cumhuriyet‟in ilk kuruluĢ 

yıllarından farklı olarak, belirlenen politikalar programlara bağlı olarak yürütüldü. 

Ayrıca, kalkınma yolunda hızlı bir sanayileĢme ile birlikte, sanayi sektörünün ve 

altyapı sermayesinin geliĢmesine katkıda bulunması için tarımsal üretim ve verimin 

artmasını sağlamak hedeflendi.
26

 Devletçi iktisadi politikaların bir özelliği olarak bu 

dönemde millîleĢtirmelere hız verildi.
27

 MillîleĢtirme hareketleri Cumhuriyet‟in ilk 

                                                             
22  Yalçın Acar, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), 

Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 46. 
23  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 3. 
24  Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, C.I. 1929-1932, s. LII. 
25  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 114. 
26  S. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, 3. bsk., Ġstanbul, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, 1994, s. 141. 
27  Memduh YaĢa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923–1978), Ġstanbul: Apa 

Basımevi, 1980, s.84. 
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yıllarında baĢlasa da, devletçi politikaların hâkim olduğu 1933 yılından itibaren 

yoğunluk kazandı.
28

 MillîleĢtirmeleri; stratejik bir görev alanı olarak kabul eden 

hükümet, Osmanlı dıĢ borç ödemelerini zaman zaman ertelemek durumunda kalsa 

da, millîleĢtirme ile ilgili ödemelere öncelik tanıdı.
29

 Devlet; yabancı sermayenin 

elinde bulunan altyapı iĢletmelerini satın alarak devletleĢtirmeye yöneldi.
30

 Yabancı 

sermayeye ait bazı Ģirketlerin devlet teĢekkülleri kurularak millileĢtirilmesi suretiyle 

aynı zamanda siyasi bağımsızlığın kazanılması da amaçlandı.
31

 

SanayileĢme, geliĢme açığının kapatılarak kalkınmanın sağlanmasının ön 

koĢulu olarak ortaya çıkmıĢtır. 1923-1931 döneminin iktisadi yapısı ve 1929 krizinin 

de etkisiyle bir dönüm noktasına girilmiĢtir. Ġktisadi bağımsızlık ve hızlı kalkınmanın 

özel ve yabancı sermayeyi desteklemekle olamayacağı görülmüĢtür. Devletin bizzat 

kendi sanayisini kurması ve ekonomik hayatın diğer alanlarında da kontrolünü 

arttırmasına karar verilmiĢtir.
32

 Atatürk; sanayi yatırımlarından verim elde 

edilebilmesinin ancak plan yoluyla olabileceğini belirtmiĢtir. Buna göre; maliyet ve 

verimlilik analizlerini içeren sanayi planları oluĢturulması benimsenmiĢtir.
33

 Devlet 

sanayii kurulurken beĢ yıllık sanayi planları esas alınmıĢtır. BeĢ Yıllık Sanayi Planı; 

kamu kesimine ait yatırım programları olarak da nitelendirilebilir.
34

 

Birinci beĢ yıllık sanayi planı, Cumhuriyet döneminin ilk büyük sanayi 

atılımını ifade eder. Birinci beĢ yıllık plan, ekonomik kaynakların düzene girmesi, 

devletçilik ilkelerinin uygulanması ve aynı zamanda devletçi politikaların ilk somut 

örneği olması bakımından önem taĢır.
35

 1934‟te birinci beĢ yıllık plan açıklanırken 

planın özel teĢebbüs ve yatırımları harekete geçireceği vurgulanarak, devletçi 

politikaların özel teĢebbüse katkı sağlayacağı belirtilmiĢtir.
36

 1933 yılında 

                                                             
28  Yalçın Acar, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), 

Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 56. 
29  Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, C.I 1929-1932, s. LVI. 
30  Koray BaĢol, Türkiye Ekonomisi, Ġzmir, DEÜ ĠĠBF Yayın No: 2, Ġzmir, 1983, s. 62. 
31  Bilge Aloba Köksal, A. Rasih Ġlkin, Türkiye‟de Ġktisadi Politikanın GeliĢimi, y.y. Yapı ve Kredi 

Bankası A.ġ. Yayınları, 1973, s. 65. 
32  Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 2. bs., Ankara, SavaĢ Yayınevi, 1982, s. 23. 
33  Yılmaz Karakoyunlu, Türk Ekonomisinde Çağdaşlaşma Süreci, Ġstanbul, Diyalog Yayınları, 

1997, s. 201. 
34  Memduh YaĢa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923–1978), Ġstanbul: Apa 

Basımevi, 1980, s. 83. 
35  Yalçın Acar, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), 

Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 46. 
36  Orhan Türkdoğan, Sanayi Sosyolojisi Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün- Bugün-Yarın, Ankara 

Töre Devlet Yayınları No:54, 1981, s. 465. 
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uygulanmaya baĢlanan, ancak 1934 yılında ilan edilen bu planla özellikle imalat 

sanayi ve madencilik alanında kamu yatırımlarının yapılması hedeflenmiĢtir. Planda, 

ara malları ve yatırım mallarının üretimine öncelik verilmiĢtir. BaĢlıca sanayi dalları: 

dokuma sanayi (pamuk, kendir, yün), selüloz sanayi, maden sanayi, seramik sanayi 

ve kimya sanayiidir.
37

 

Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı‟nda; iktisadi yapı ve Ģartlara uygun; yoğun 

sermaye ve teknoloji gerektiren ve hammaddesi ülkede yer alan endüstriler esas 

alınmıĢtır. Birinci BYSP‟nda olduğu gibi maden kaynaklarına ağırlık verilerek; 

madenlerimizi hammadde ya da yarı mamul olarak iĢlenerek kıymet ve ihracat 

hacminin arttırılması yönünde fabrikalar kurulması hedeflenmiĢtir.
38

 Birinci 

BYSP‟ndan farklı olarak tüketim malları talebine yönelik üretimden ziyade 

madencilik alanında üretimi arttırmak ve denizyolları ve demiryolları ulaĢımında 

talebi canlandırmak ön görülmüĢtür.
39

 

Sanayi planları hazırlanırken kurulacak fabrikaların enerji ihtiyacının 

olabildiğince yerli kaynaklardan karĢılanması gerekliliği üzerinde durulmuĢ; olası 

talep ihtiyacının hangi kaynaklardan temin edileceğinin tespitine çalıĢılmıĢtır.
40

 Zira 

sanayileĢmeyle birlikte enerji talebi artacaktı. Ülkenin bilinen en önemli enerji 

kaynağının taĢ kömürü olduğu için, taĢkömürü üreten yabancı Ģirketlerin 

millileĢtirilmesi yoluna gidilmiĢtir.
41

 SanayileĢmeyle beraber artan enerji ihtiyacı 

doğrultusunda özellikle elektrik enerjisi üretiminde geliĢme sağlanmıĢtır. 

SanayileĢme atılımları ile birlikte artan yatırımların enerji ihtiyacının yerli kaynaklar 

kullanılarak karĢılanması için özellikle beĢer yıllık sanayi planlarında maden ve 

yeraltı kaynaklarıyla birlikte elektrik enerji üretimine önem verilmiĢ, madencilik en 

fazla geliĢen sektörlerden biri olmuĢtur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm sanayi ürünleri için dıĢa bağımlı olunması da 

ithal ikamesi sanayileĢme stratejilerinin tercihinde önemli rol oynamıĢtır.
42

 Ġthal 

                                                             
37  Memduh YaĢa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923–1978), Ġstanbul: Apa 
Basımevi, 1980, s. 184. 
38  Ġnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı, 1933, s. 17. 
39  S. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, 3. bsk., Ġstanbul, Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, 1994, s. 303. 
40  Koray BaĢol, Türkiye Ekonomisi, Ġzmir, DEÜ ĠĠBF Yayın No: 2, Ġzmir, 1983, s. 155. 
41  Memduh YaĢa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923–1978), Ġstanbul: Apa 

Basımevi, 1980, s. 250-251. 
42  Bahar ġanlı, Sanayileşme Stratejileri ve Türk Dış Ticareti: Sanayileşme Stratejilerinin Türk 

Dış Ticaretinin Yapısı Üzerinde Etkileri, Ġstanbul, IĢıklı Yayın-Tanıtım, 1997, s. 61. 
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ikamesine yönelik sanayi politikaları ile sanayi planları ekonomiye yön veren en 

önemli iki unsur olmuĢtur. SanayileĢmenin ancak plan dâhilinde sağlanabileceği 

görüĢüyle, yatırım hedef ve analizlerinin belirlendiği sanayi planları oluĢturulmuĢtur. 

Ġthal ikamesine dönük sanayileĢme politikaları, uygulandığı dönemden itibaren, 

yarım yüzyıl boyunca içe dönük sanayileĢme modelinin temel geliĢme stratejisi 

olarak varlığını sürdürmüĢtür. Ġthal ikamesine dönük sanayi politikaları ile birlikte 

gümrük tarifeleri, kambiyo denetimi, ikili ticaret anlaĢmaları yoluyla millî sanayinin 

geliĢimini desteklese de, mamul mal ithal edip, hammadde ihraç eden yapısını 

değiĢtirememiĢtir. 

SanayileĢmiĢ ve sanayileĢmekte olan ülkelerin taarruzlarıyla yıkılan Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun yerine 1923‟te kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

köhnemiĢ Osmanlı Devleti‟nin yerine geçerken harap bir ülkeyi de devralmıĢtı. Ülke 

geri kalmıĢ, fakir ve sermayeden yoksundu. Esasen yetersiz olan altyapı tesisleri de 

uzun savaĢ yılları boyunca harap olmuĢtu. Ülkede sanayi denecek tesisler ve 

sanayileĢmek için de gerekli tasarruf sermayesi mevcut değildi. SanayileĢmek için 

yabancı sermayeye ihtiyaç vardı. Ancak Osmanlı Ġmparatorluğu devrinde yabancı 

devletlere ve onların vatandaĢlarına sağlanan özel imtiyazlar (ayrıcalıklar) devletin 

bağımsızlığını da zedelediğinden, memlekette bu tür ayrıcalıklara karĢı çok ciddi 

tepkiler mevcuttu. Bu Ģartlar altında da, yabancı sermayeden faydalanmak da 

mümkün olmamıĢtır. Yabancı sermaye özel imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanmak 

istiyordu. 

Peki yeni devlet, sermaye, teknik bilgi ve bunun yanında zamanın gerektirdiği 

teknoloji eksikliği ile diğer devletlerle nasıl rekabet edecek ve halkını refaha nasıl 

kavuĢturacaktı? Bu eksiklikleri nasıl giderecekti? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

kuruluĢundan itibaren hatta kurulmadan önce dahi bu sorunu tespit etmiĢ, ekonomik 

kalkınmanın temeli olan sanayileĢmenin sağlanması için ihtiyaç duyulan planlama 

faaliyetlerine yaptığı toplantı ve kongreler ile baĢlamıĢtır. 

1951 Sanayi Kongresi bunlardan biridir. Türkiye‟de kongrelerin genelde ya bir 

gerileme ya da kalkınma dönemlerinde gerçekleĢtiği göz önüne alınırsa 1951 sonrası 

Türkiye ekonomisini ve sanayi geliĢimini algılamada 1951 Sanayi Kongresi‟nin çok 

önemli bir yere sahip olduğu anlaĢılabilir. Hükümet - sanayici iliĢkilerinin 

boyutlarını, 1948‟den beri kongre dilini kullanarak “liberalleĢmeden” bahseden ve 
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belki de bu amaçla Demokrat Parti‟nin iktidara geliĢini destekleyen sanayicilerin 

yeni hükümetten beklentileri ve ileriye yönelik açılımları bu kongrenin her anında 

görülebilir. 

Kendisinden sonra yapılacak kongrelerin baĢlangıcı olarak, Cumhuriyetin 

ilanından önce, 17 ġubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan “Ġzmir Ġktisat 

Kongresi”ni göstermek mümkündür. “Hammaddesi yurt içinde yetiĢen veya 

yetiĢtirilebilen sanayi dallarının kurulması, el iĢçiliğinden veya küçük imalattan 

süratle fabrikaya veya büyük iĢletmeye geçilmesi, devletin yavaĢ yavaĢ iktisadi 

görevleri de olan bir organ haline gelmesi ve özel sektör tarafından kurulamayan 

teĢebbüslerin devletçe ele alınması, özel teĢebbüse kredi sağlayacak bir devlet 

bankasının kurulması, dıĢ rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün 

olarak kurulması, sanayinin teĢviki ve milli bankaların kurulması” hususları Ġzmir 

Ġktisat Kongresi‟nin sanayi konusunda aldığı kararların en önemlileri olarak 

sıralamak mümkündür.
43

 

Ġzmir iktisat Kongresi‟nden sonra ülke sanayisini ilgilendiren ilk toplantı, Milli 

Ġktisat ve Tasarruf Cemiyeti‟nin daveti ile 22 Nisan 1930 tarihinde Ankara‟da 

toplanan “Birinci Sanayi Kongresi” dir. Kongre gündemini “hammadde, sermaye ve 

kredi, vergi ve harçlar, TeĢvik-i Sanayi Kanunu ve uygulaması, standart meseleleri, 

rasyonalizasyon meseleleri, ticaret ve sanayi odalarında sanayicilerin temsili, sanayi 

eğitimi, nakliyat tarifeleri” konularında toplamıĢtır.
44

 1936 yılının Ocak ayında 

Ankara‟da hedefi ikinci beĢ yıllık kalkınma planı ile devletin yapacağı iĢleri 

programlaĢtırmak olan ve yalnız devlet memurları ile devlet teĢekküllerinin 

mensuplarını kapsayan „‟Endüstri Kongresi‟‟ adıyla bir toplantı daha yapılmıĢsa da, 

bu kongrede 1930 yılındaki Birinci Sanayi Kongresinin kimliğini bulmak mümkün 

değildir. Sanayi konularına değinen bir baĢka kongre de 23 Kasım 1948 tarihinde 

meslek ve bilim kuruluĢlarının ortak hareketi ile Ġstanbul‟da toplanan “Ġktisat 

Kongresi‟‟ dir. 1948 kongresi ile Türkiye “liberal” söylemlerle tanıĢmıĢtır. Bu 

kongre “devletçi” yaklaĢımın karĢısında bir konum almıĢtır. Buradan çıkan kararlar, 

Türkiye‟nin dünya ekonomisiyle yeni bir takım iliĢkiler kurmak üzere olduğu bir 

                                                             
43  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50. Yılda Türk Sanayi, Ankara, 1973, s. 23-25. 
44  Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Elli Yılı, Bursa: Bursa Ġktisadi ve Ticari Ġlimler 

Akademisi, 1973, “s.s.49–61”. 
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döneme denk düĢmüĢ ve takındığı “liberal” söylem böylesi bir ortamda daha da 

önemli hale gelmiĢtir.
45

 

1923 Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nden sonra devletin modern bir sanayinin oluĢması 

için öngördüğü ana mekanizma, devletin bireyleri zenginleĢtirecek ortamı ve desteği 

sağlaması; böylece oluĢacak ve kısmen de siyasi kadrolardan kaynaklanacak yeni 

burjuvazinin yabancı sermayeyle “eĢit koĢullarda” iĢbirliği ve ortaklık iliĢkileri içine 

girerek geliĢmeyi ve sanayileĢmeyi gerçekleĢtirmesiydi. Devlet bu devrede direkt 

sanayi yatırımlarına hemen hemen hiç önem vermemiĢ, faaliyetini daha çok insan 

yetiĢmesine, eğitimine ve alt yapı yatırımlarına yöneltmiĢ, sanayinin, özel teĢebbüs 

tarafından yaratılabileceğini farz etmiĢtir. Bunun için de özel sermaye yatırımlarını 

teĢvik edici tedbirlere baĢvurmuĢtur. Sanayi KuruluĢlarını teĢvik ve koruma amacıyla 

çıkarılan TeĢvik-i Sanayi Kanunu, bir taraftan sanayinin tanımını yapmakta ve 

sınıflara ayırmakta, her grup kanunun getirdiği muafiyetlerden taĢıdığı önem 

derecesinde faydalanmaktadır. TeĢvik-i Sanayi Kanunu‟ndan faydalanılarak ülkede 

bazı sanayi iĢletmeleri kurulmuĢtur. 

Korkut Boratav‟ın Korumacı-Devletçi SanayileĢme olarak adlandırdığı 1930-

1939 döneminde, iktisat politikaları bakımından iki belirleyici özellik vardır: 

Korumacılık ve Devletçilik. Ġktisat politikalarının yöneldiği amaç ve elde edilen 

sonuçlar bakımından ise bu yıllar bir ilk sanayileĢme dönemi olarak nitelendirilebilir. 

Kısacası bu yıllarda dünya ekonomisi büyük buhranın içinde sürüklenirken Türkiye 

ekonomisi dıĢa kapanarak ve devlet eliyle bir milli sanayileĢme denemesi içine 

girmiĢtir.
46

 

1930‟a kadar gözlenen iktisadi geliĢmelerin sanayileĢme doğrultusunda baĢarılı 

olamamasının algılanması, 1929‟da ortaya çıkan “para buhranı” ile 1930‟da Serbest 

Fırka‟da örgütlenen muhalefetin halk yığınları içinde büyük baĢarı kazanması gibi 

etkenler, bu yıllara egemen olan sanayi politikalarının siyasi iktidar tarafından 

değiĢtirilmesine sebep olmuĢtur. 1930 yılının sonuna gelindiğinde, siyasi iktidarı bu 

türden bir değerlendirme yapmaya zorlayan olayların hepsinin üstünde ve pek çok 

Ģeyin belirleyicisi olarak dünya kapitalizminin merkezlerinde 1929‟da patlak veren 

büyük buhrandır. 

                                                             
45  Memduh YaĢa, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923–1978), Ġstanbul: Apa 

Basımevi, 1980,  s.80-81” 
46  Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908–2002), Ankara: Ġmge Kitabevi, 2004, s. 59. 



 

 

 17 

Türkiye‟de devletçiliğin, kapitalist bir geliĢme modelinin parçası olduğu da 

söylenebilir. Devletçi bir geliĢmenin dinamizmiyle buhran koĢullarında liberalizmin 

zorunlu refakatçisi olacak olan durağanlık burjuvazinin kısa ve uzun dönem çıkarları 

açısından karĢılaĢtırılırsa, birinci seçeneğin Türkiye‟de kapitalizmin geliĢmesi 

bakımından çok daha elveriĢli bir ortam yarattığı açıkça ortaya çıkar. Kapitalist 

dünya sisteminin merkezini derinden sarsan 1929 buhranı, bu sistemin bağımlı ve 

azgeliĢmiĢ çevresini oluĢturan Türkiye gibi ülkelerde ilk kez kendi öz dinamikleriyle, 

ulusal bir sanayileĢmeye yönelme fırsatı yaratmıĢtır. Devletçilik döneminde 

sanayileĢme sürecinde atılan büyük adımların somut göstergesi Birinci BeĢ Yıllık 

Sanayi Planı‟dır. 1933-38 yıllarını kapsayan bu planda öngörülen yatırımların 

gerçekleĢme düzeyi bu dönemde uygulanan ve kısa zamanda sonuç almaya yönelik 

olarak planlanan modelin baĢarısının adeta bir sonucudur.
47

 Türkiye‟deki devletçilik 

uygulamasının en büyük baĢarısı, kendi kendine yeterli olma koĢulunu sağlayacak 

nitelikteki bir sanayileĢme sürecinde son derece elveriĢsiz koĢulların varlığına 

rağmen, kısa sürede büyük adımlar atabilmeyi gerçekleĢtirebilmesi olmuĢtur.
48

 

Dünya ölçeğinde yaĢanan kriz, 1935‟ten itibaren Ģiddetini kaybetmeye 

baĢlayınca, devletçilik uygulaması da yumuĢamaya baĢlamıĢ, dünya ölçeğinde ticaret 

akımlarının yeniden canlanmaya baĢladığı 1937 yılından itibaren de, aynı yıl kabul 

edilen ikinci beĢ yıllık planda ithal ikameci sanayileĢmenin en ileri aĢamasına geçme 

hedefi koyulmasına rağmen, sanayileĢme hedefinin geri plana itilmesi süreci 

baĢlamıĢtır. Büyük kriz konjonktürünün yarattığı elveriĢli koĢullar altında 

sanayileĢme sürecini baĢlatan Türkiye, azgeliĢmiĢlik konumunu aĢma ile 

sonuçlanacak yolda bir süre oldukça hızlı ilerlemiĢse de, özellikle dünya 

ekonomisinin normal iĢleyiĢ mekanizmalarının kurulmaya baĢlandığı 1930‟ların 

sonuna doğru, bu fırsatı elinden kaçırmaya baĢlamıĢtır. Ancak her ne kadar ülkeyi 

azgeliĢmiĢlik konumundan kurtarıcı nitelikteki bir sanayileĢme yolundan kısa sürede 

çıkılmıĢsa da, devletçilik döneminde sanayi sektöründe önemli bir yatırım hamlesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Türkiye II. Dünya SavaĢı‟na girmemesine rağmen cephelerde fiilen 

savaĢmanın dıĢında savaĢ ekonomisinin koĢullarını bütün ağırlığıyla yaĢamıĢtır. 

                                                             
47  Erdinç Tokgöz, Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi, Ġstanbul: Ağaç Yayınları, 1981, s.45. 
48  Ġlhan Tekeli, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: ODTÜ 

Yayınları, 1982, ”s.s. 107–114” 
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1930‟lu yılların politikaları sonucu esasen bir hayli daralmıĢ bulunan ithalat iki yıl 

içerisinde yarı yarıya düĢmüĢtür. YetiĢkin nüfusun büyük bir bölümünün askere 

alınması üretimde büyük düĢmelere yol açmıĢtır. SavaĢ öncesinde baĢlayan planlama 

çalıĢmaları ve sanayi yatırım programları, savunma harcamalarının bütçeye hâkim 

olması yüzünden tümüyle ertelenmiĢtir. Bunlar, savaĢ yıllarının bir iktisadi gerileme 

dönemi olmasına yol açan nesnel etkenleridir ve 1940–1945 dönemini bu anlamda, 

yani sanayinin geliĢme sürecinin durması anlamında, “bir kesinti” olarak 

nitelendirilebilir.
49

 

Cumhuriyet Türkiye‟sinde 1946 yılı, ülke tarihinde hem siyasi hem iktisadi 

bakımdan yeni bir dönüm noktası olmuĢtur. Siyasi bakımdan 1946 yılı, tek partili 

rejimden çok partili parlamenter rejime geçiĢin baĢlangıç tarihidir. 1946 yılına 

iktisadi bakımdan da bir dönüm noktası niteliği kazandıran özellik, 16 yıldır 

kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dıĢ dengeye dayalı ve içe dönük iktisat 

politikalarının adım adım gevĢetildiği; ithalatın serbestleĢtirilerek büyük ölçüde 

arttırıldığı; dıĢ açıkların kronikleĢmeye baĢladığı; dolayısıyla dıĢ yardım, kredi ve 

yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir ekonomik yapının yerleĢmesi 

olmuĢtur. Bu dönemde, serbestleĢmeye yönelen bir dıĢ ticaret rejiminin sonucu 

olarak, iç pazara dayalı bir sanayileĢme programı değil, dıĢ pazara dönük ve tarıma, 

madenciliğe, alt yapı yatırımlarına ve inĢaat sektörüne öncelik veren bir kalkınma 

anlayıĢı gündemdedir. Liberal dıĢ ticaret politikaları bu dönemin bitiminde çok uzun 

bir süre için terk edilecektir. Ancak kronik dıĢ açıklar kanalıyla dıĢa bağımlı hale 

gelen ekonomik yapı, bu dönemin bir armağanı olarak Türkiye ekonomisinin kalıcı 

bir özelliği olma niteliğini kazanacaktır. Korkut Boratav‟ın 1923–1929 yıllarının 

serbest ticaretçi açık özelliklerini farklı bir ortamda yeniden gündeme getiren 1946–

1953 dönemini, “dünya ekonomisiyle farklı bir eklemlenme dengesi” olarak 

nitelendirmesinin ana gerekçeleri bunlardır.
50

 

Devletçilik döneminde çok hızlı bir sanayileĢmeyi gerçekleĢtirdiği açık olan 

Türkiye‟de savaĢın hemen sonrasında çok özgün bir geliĢme yaĢanmıĢ, ülkemiz 

iĢleyiĢ mekanizmaları yeni ilkeler doğrultusunda ve yeni bir iĢ bölümü temelinde 

yeniden tanımlanan kapitalist dünya sistemine 1930 dönemi öncesindeki konumuna 

benzeyen bir biçimde, yani temelde tarım ürünleri ve hammadde ihraç edip, mamul 

                                                             
49  Haluk Cillov, Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul: Arıkan yayınevi, 1972, s.175. 
50  Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908–2002), “s.s.93-106” 
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mallar ithal etme biçiminde eklemlenmiĢ, Türkiye‟nin bu konumu bir süre yeniden 

üstlenmesi, egemen devlet ABD tarafından ısrarla istenmiĢtir.
51

 Bu dönemde özel 

sanayi üretiminin özendirilmesine iliĢkin hiçbir yasal düzenleme olmaması, sanayi 

burjuvazisi yaratılması hedefinin gerçekleĢme Ģansı hakkında duyulan karamsarlığı 

yansıtmaktadır. 1927 yılında yürürlüğe giren TeĢvik-i sanayi Yasası‟nın 1942 yılında 

süresini tamamlamasından sonra, 1963 yılına kadar özel sektöre yasal düzenleme ile 

hiçbir özendirme verilmemiĢtir. Devletçilik döneminde bir sanayi burjuvazisi 

yaratılması amacı hep gündemde olduğu ve 1930–46 yılları arasında sanayi 

sektöründeki özel giriĢimci sayısında önemli artıĢlar gerçekleĢtirildiği halde savaĢ 

sonrası yeni döneme girildiğinde sanayi burjuvazisi ülke ekonomisi içinde yeterli 

ağırlığa sahip olmadığından, devletin iktisadi politika kararını doğrudan 

etkileyebilmek için gereken güce eriĢilememiĢtir. SavaĢ sonrasında dünya 

ekonomisinin büyüme sürecine girmesi tarıma ve dıĢ ticarete ağırlık veren bir 

geliĢme stratejisini Türkiye için çekici hale getirmiĢtir. Ülke ekonomisi içinde güçlü 

konumda olan sınıfların bu tür bir geliĢme stratejisinin uygulanması önünde bir engel 

oluĢturmamaları ve ithal ikameci sanayileĢme politikasının geri plana itilmesinden en 

çok zarar görecek sınıf olan sanayi burjuvazisinin ise yeterince güçlü olmaması 

Türkiye‟nin savaĢ sonrası yıllarda egemen devletin istekleri doğrultusunda kapitalist 

dünya sistemiyle bütünleĢmesinin, kısa dönemde ülke ekonomisi üzerine sarsıcı bir 

etki olmadan gerçekleĢebilmesinin baĢlıca nedenleriydi. 

Hemen hemen ülkenin bütün sanayi kuruluĢlarının temsilcilerini ve 

sanayicilerini bir araya toplayan 1951 Sanayi Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

sanayi konusunda yaptığı esaslı kongrelerden ikincisi olma özelliği ile ülkenin sanayi 

konularını gözden geçirmiĢ, gelecek yıllarda izlenmesi gereken sanayi politikalarını 

kararlaĢtırmıĢ, sanayinin ülke menfaatlerine uygun gereksinmelerini tespit etmiĢ, 

kısaca sanayinin ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu her türlü konuyu görüĢmüĢ ve 

mevcut hükümete tekliflerde bulunmuĢtur. Ticaret ve sanayi odalarına daha bağımsız 

bir kimlik verilmesi, sanayi odalarının kurulması, sanayinin kurulması, iĢletilmesi ve 

denetimini merkezden sağlamak maksadıyla bir sanayi bakanlığının kurulması, 

devletin sanayiyi ve sanayiciyi mevcut durumdakinden daha çok teĢvik ve himaye 

etmesi, muamele vergisinin kaldırılması, mevcut vergi ve harçlarda indirime 

                                                             
51  Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, GeliĢtirilmiĢ 7. Basım, Ankara: Remzi Kitabevi, 1995, 
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gidilmesi, sanayinin planlanmasında ve ilerletilmesinde sanayileĢmiĢ ülkelerin 

uyguladığı bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanılması, devletin özel sektöre rakip 

konumda olduğu sanayiden bir an önce çekilerek kontrol ve denetim faaliyetlerine 

ağırlık verecek Ģekilde yapılanması, sanayiciye kredi kolaylıkları sağlanması, daha 

ucuz kredi verilmesi için Merkez Bankası ve milli bankaların mevzuatında gerekli 

değiĢikliklerin yapılması, mevcut kredi faizlerinin indirilmesi, gümrük tarifelerinin 

sanayicinin lehine olacak Ģekilde tespit edilmesi konularında kararlar alınmıĢtır. 

Kalkınmanın ancak planlı ve programlı bir sanayileĢme ile olacağı, sanayileĢme 

hareketinin de devlet kontrol ve desteğinde olması gerektiği fikri kabul edilirken, 

devletin sanayi bilinci ve eğitimini ülke çapında yaygınlaĢtırması ve 

kurumsallaĢtırması gerektiği vurgulanarak gerekli oluĢumların sağlanması 

istenmiĢtir. SanayileĢmenin öncelikle sermaye ile olacağı, bu sermayenin henüz 

ülkede ve sanayicide yeteri kadar mevcut olmadığı, bu nedenle özellikle yabancı 

sermayeye karĢı olumsuz bakıĢ açısının ortadan kaldırılarak yabancı sermayenin 

ülkeye geliĢ ve kalıĢ imkânlarının süratle çıkarılacak olan kanun ve mevzuatlar ile 

hayata geçirilmesi talep edilmiĢtir. 

Mevcut sanayi kuruluĢlarının teminde güçlük çektiği ana unsurlardan birinin de 

enerji konusu olduğu, özellikle Ģiddetli kıĢ aylarında sık sık kömür üretiminin ve 

naklinin sekteye uğradığını ve kömürsüzlük yüzünden birçok fabrikanın haftalarca 

kapanmak zorunda kaldığını hatırlatan 1951 Sanayi Kongresi‟nde, fabrikaların 

sürekli ve muntazam çalıĢabilmeleri için ihtiyaç duydukları yakıt ve elektrik 

enerjisinin yurdun en elveriĢli kaynaklarından bol ve ucuz ve süratle temini için 

lüzumlu tedbirlerin alınmasında acele edilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. KurulmuĢ 

ve kurulacak olan sanayi müesseselerinin bol ve ucuz elektrik kullanmaları için 

Bayındırlık Bakanlığı ve Elektrik Etüt Ġdaresi ve diğer makamlar tarafından 

hazırlanan bölge elektrik santrallerinin etütlerinin bir an önce uygulamaya 

geçirilmesi istenmiĢtir. Ülkenin geliĢimine en büyük katkıyı sağlayacak olan elektrik 

enerjisini layık olduğu düzeyde kullanımını engelleyen elektrik enerjisi ve havagazı 

tüketim vergilerinin indirilmesi talep edilmiĢtir. Tükettikleri her kilowat saat için 

hem devlete hem de belediyelere vergi ödeyen sanayi kuruluĢlarının, aĢırı yekûn 

tutan elektrik masraflarını maliyet hesaplamalarına yansıttıklarından, anti-elektrik 

zihniyeti taĢıyan ve elektrik sanayinin geliĢiminde önemli bir engel oluĢturan mevcut  

hükümlerin hazırlanmakta olan Belediye Gelirleri Kanunu‟nda normal sınırlara 
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çekilmesi teklif edilmiĢtir. Elektrik enerjisinin üretim, dağıtım ve tüketim konularıyla 

birçok makamın ve mercinin görevlendirilmiĢ olduğunu ve aynı Ģehir içinde adedi 

elliyi bulan muhtelif bağımsız küçük santrallerin faaliyette bulunduğunu, bunlara 

yakıt temininde büyük güçlük çekildiğini iĢaret eden komisyon; elektrik enerjisi 

iĢletme iĢlerini, yurdun doğal kaynaklarını en verimli Ģekilde değerlendirecek ve en 

az zayiatla tüketiciye ulaĢtıracak bir teĢkilatın yine devlet bünyesi içinde 

kurulmasının ülkenin en büyük yakıt ve elektrik tüketicisi olan sanayi sektörünün 

geleceği bakımından önemli olduğunu belirtmiĢ, diğer yandan özel teĢebbüsün 

elektrik üretimi alanında finansman bakımından devletle iĢbirliği yapmasının faydalı 

olacağı kanaatini iletmiĢtir. 

1.2 Türkiye’de Krizler Çerçevesinde SanayileĢme  

1923-1929 yıllarını kapsayan bu dönemde izlenen ekonomi politikası 1923 

Ġzmir Ġktisat Kongresinde belirlenmiĢ olup, kökenini liberal görüĢ oluĢturmaktadır. 

Her ne kadar devletin ekonomik görevleri olan bir organ haline gelmesi Kongrede 

benimsenmiĢ ise de, bu görev özellikle özel sektörün geliĢmesini teĢvik edici yönde 

olacağı belirtilmiĢtir. Yine, kongrede ulusal sanayinin gümrük duvarlarıyla 

korunması ilke olarak kabul edilmiĢ ise de Lozan anlaĢmasının bu konudaki önleyici 

hükümlerinin 1929 yılına dek devam etmesi nedeniyle uygulamaya geçilememiĢtir. 

Ekonomisi içeriden ve dıĢarıdan etkilenen Türkiye kalkınmasını devlet 

sektörüyle yürütmek ve özel sektörü kontrol altına alacak bir ekonomik planlamaya 

doğru gitmiĢtir. Devletçi görüĢ çerçevesinde hazırlanan ve dünyada kapitalist sistem 

içinde ilk uygulanan plan olarak gösterilen Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı (BBYSP), 

tüm ağırlığını ithal ikamesi uygulamasında tüketim malları üretimine vermekte, 

ancak bu aĢamayı tamamladıktan sonra ara ve yatırım malları aĢamalarına geçmeyi 

amaçlamıĢtır.  

BBYSP‟nın baĢarılı olduğu görülünce, 1936 yılında ikinci beĢ yıllık sanayi 

planının (ĠBYSP) hazırlanmasına karar verilmiĢtir. Bu plan ise, bir önceki planın 

aksine ağırlığını ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye vermiĢtir. Ayrıca 

maden ve hammaddelerin ihracı yerine, fabrikasyondan geçirilerek, kısmen de olsa 

iĢlenmiĢ olarak ihracı amaçlamıĢ madencilik ve elektrik enerjisi üretimine öncelik 

verilmiĢtir.  
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Bununla beraber, II. Dünya SavaĢı, ĠBYSP‟nın hedeflerine ulaĢmasını 

engellediği gibi, savaĢ sonrası Türkiye‟sinde, savaĢ sırasında ihracatın artıĢlar 

göstermesi ve enflasyon hızının artması, dolayısıyla sermaye birikimine gidilmiĢ 

olması yanında bastırılmıĢ ithal isteklerinin gerçekleĢtirilmesi, dıĢ yardım ve kredi 

imkânlarının giderek artması gibi nedenlerle, ekonomik gündeme liberalizm ve 

yeniden dıĢa açılma görüĢünü getirmiĢtir. Bu görüĢler en açık ifadesini 1947 

Kalkınma Planında bulacaktır. 1947 Kalkınma Planı ile baĢlatılan bu dönemde ithal 

ikamesi yerine ihracatı teĢvik politikası, sanayi yerine tarım, kamu kesimi yerine özel 

kesim tercih edilmiĢtir. 1950 yılında iktidara gelen parti de, sanayileĢme hareketini 

özel sektör önceliği ve egemenliğiyle gerçekleĢtirilmesi ilkesini kabul ederek 

devletçiliği reddetmiĢtir. 

1953‟e kadar yüksek büyüme hızına liberalizm altında eriĢen Türkiye, tarıma 

açılabilir arazinin sınırlarına varmıĢ olması, tarımsal üretimdeki büyümeye set 

çekerken, Kore savaĢı konjonktürünün sona ermesi de tarımsal ihracatta 

duraklamaya, giderek de azalmaya yol açmıĢtır. 1950‟li yılların ikinci yarısına kadar 

sürdürülen “dıĢa açılma ve ihracatı teĢvik‟ modelinin yarattığı olumsuz sonuçlar 

üzerine bu model son bulmuĢ ve “içe dönük ikame” modeli 1958 “Ġstikrar önlemleri 

paketi” ile tekrar yaĢama geçirilmiĢtir. 

1950-60 arasındaki tecrübelerden sonra, iktisat politikasının uzun vadeli, 

disiplinli, tutarlı ve bilimsel bir Ģema içinde ele alınması gereği önem kazanmıĢtır. 

Bu “planlama” fikrinin ve gereğinin kabulü yolunda ilk adım olmuĢtur. Buna bağlı 

olarak da yerli üretimin geliĢmesi için birtakım çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

1963 yılında yürürlüğe giren birinci beĢ yıllık kalkınma planının (BBYKP) 

vurgulanacak en önemli stratejik tercihi, kalkınmanın sanayileĢme ile 

sağlanabileceğini kabul etmesidir. Nitekim bu amacın elde edilebilmesi için, sermaye 

malları üretimi ile ihraç olanaklarını geniĢletecek sanayilere yatırım önceliği 

tanınmıĢtır. Bu öncelik, bir baĢka deyiĢle, ithal ikamesi ile ihracatı arttırmaya yönelik 

politikaların birlikte uygulanacağı demektir. ĠBYKP‟na göre “sanayileĢme, bu 

dönemde de hızlı bir kalkınmayı gerçekleĢtirebilmek ve bu hızı arttırarak devam 

ettirebilmek için zorunlu” bir model olarak kabul edilmiĢtir. Birinci planın yalnızca 

“tüketim malları sanayini” bıraktığı özel kesime, ikinci plan tüm yapım sanayisini 

bırakmayı amaçlamaktadır. ÜBYKP, 1973-77 dönemi için saptanmıĢ, 15 yıllık uzun 
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dönemli planın son dilimini, fakat ayrıca 1973-95 yıllarını içeren 22 yıllık yeni 

“Kalkınma Stratejisi”nin ilk dilimini oluĢturmaktadır. Bu plan özü itibariyle ağır 

sanayilere öncelik veren bir politika uygulamayı hedeflemiĢtir. 

1980 öncesi ithal ikamesine dayalı sanayileĢme politikası, 1980 istikrar 

tedbirleri ile ihracata teĢvik politikalarına yerini bırakmıĢtır. Böylece dıĢ rekabete 

açık bir sanayileĢme modelinin esaslarını uygulamaya baĢlamıĢtır. Ġthalattaki 

yasakların azaltılarak gümrük duvarlarının aĢağıya çekilmesi, ihracatın çeĢitli 

tedbirlerle teĢviki ve kolaylaĢtırılması, kambiyo rejiminin liberalleĢtirilmesi ve Türk 

parasının gerçekçi bir Ģekilde değerlendirilmesi, bu politikaların temel unsurlarını 

teĢkil etmektedir. Bu politikalara ilave olarak, yabancı sermaye yatırımlarının 

kolaylaĢtırılması ve teĢvik edilmesi sonucu, özellikle turizm yatırımlarında yabancı 

sermaye konusunda geliĢmeler görülmüĢtür.  

1.3 Türkiye SanayileĢmesinin Temel Bir Dinamiği Olarak Enerji  

Türkiye‟nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik 

büyümeyi gerçekleĢtirecek, sosyal kalkınmayı destekleyecek ve yönlendirecek 

Ģekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koĢullarda ve çevresel etki de göz 

önüne alınarak sağlanması olarak belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda yerli kaynaklarımızın 

mümkün olabildiğince hızlı bir Ģekilde devreye girebilmesi için devlet ve özel sektör 

ile yabancı sermayenin enerji alanında yatırımlarının arttırılmasına dönük yoğun bir 

çaba harcanmaktadır.
52

 Türkiye‟nin enerji politikasının çarpıklığı Osmanlı‟nın kesim 

düzenine geçiĢi ile baĢlar. Bu derebeyliğe geçiĢ teknik yaratıcılığa engel olduğu için, 

enerji teknolojisini yaratma gücünü kendinde bulamamıĢtır.
53

 

Osmanlı Ġmparatorluğunun son döneminde yer altı kaynakları ve enerji 

kaynaklarımız yabancılara ve özel iĢletmelere bırakılmıĢtır. Linyit iĢletmeciliği 

Almanlar tarafından, taĢkömürü iĢletmeciliği ise Mondros Mütarekesinden sonra 

Fransızlar tarafından baĢlatılmıĢtır. Elektrikte ise 1902 yılıyla baĢlayan serüvenimiz 

1910 yılında Macarlara tanınan bir ayrıcalıkla Ġstanbul‟a elektrik verilmesiyle devam 

etmiĢtir. Sermaye yokluğu ve yetersizliği ayrıcalıklı ortaklar düzeninin 

yerleĢmesinde bu dönemde baĢlıca etkendi. Ayrıcalıklar merkezî yönetim tarafından 

veriliyor, denetleniyor ya da değiĢtiriliyordu. Bu durumda yerel yönetimlerin iĢlevi 
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sözleĢmelere göre ayrıcalıklı ortaklıkların kârından ya da yıllık gelirlerinden belirli 

oranlarda pay almak ve bu payların azalmamasını gözetmekten ibaret kalıyordu.
54

 

KurtuluĢ savaĢından sonra ülkemizin karĢı karĢıya bulunduğu ekonomik ve 

sosyal problemlerin anlaĢılması ve bunlara çözüm aranması amacı ile Ġzmir‟de 1923 

yılında Ġzmir Ġktisat Kongresi olarak bilinen toplantı düzenlenmiĢtir. Kongrede çeĢitli 

konulara yer verilmesine rağmen enerji konusu bir politika oluĢturacak Ģekilde ele 

alınmamıĢtır. Yine de bu dönemde uygulanan politikanın ana hatlarını bu kongre 

belirlemiĢtir. Kongrede benimsenen sistem liberal ekonomi olmuĢtur. TaĢkömürü 

alanında Fransız sermayeli Ereğli Ģirketinin yanı sıra, ulusal özel sektör kuruluĢu ĠĢ 

Bankası da iĢletmeciliğe girmiĢtir. Ancak, Ġktisat Vekâleti‟ne bağlı Havza Ġktisat 

Müdürlüğü taĢkömürü ocaklarının iĢletilmesini kontrol altına almıĢtır. Linyitte özel 

sektör iĢletmeciliği sürmüĢtür. 1926 yılında çıkarılan özel bir yasa ile ulusal sınırlar 

içerisindeki tüm petrol arama ve iĢletme yetkileri hükümete bırakılmıĢtır. Bu 

dönemde herhangi bir petrol bulgusuyla karĢılaĢılmadığı gibi, yabancı Ģirketlerin de 

arama yapma talepleri de olmamıĢtır. Petrol ürünleri pazarlamasında ise yabancı 

sermayeli Ģirketler varlıklarını sürdürmüĢlerdir.
55

 Elektrik konusunda yabancı 

ayrıcalıklı ortaklıklar politikası değiĢtirilmemiĢtir. Bir Alman kuruluĢunca 1925 

yılında Ankara elektriğe kavuĢturulmuĢtur. Bu dönemde elektrik sektörü Alman, 

Belçika, Ġtalyan ve Macar yabancı ortaklıklarının elinde kalmıĢtır. 

Ġzmir Ġktisat Kongresinde ekonomik alanda alınması ve uygulanması 

kararlaĢtırılan önlemlerin beklenen sonuçları vermemesi üzerine 1930 yılında liberal 

ekonomi terk edilerek Mutedil Devletçilik de denebilecek Devletçilik modeli 

geliĢtirilmiĢ ve uygulanmasına geçilmiĢtir. Devletçiliğin temel ilkelerinden birisi, 

özel sektörün gücünün yetmediği ve yapamadığı iĢlerin Devletçe yapılmasıdır. Bu 

prensip dâhilinde 1930 yılında Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıĢ ve 1933 

yılında uygulamaya konmuĢtur. Bu planın uygulanmasında Sovyetler‟in mali 

kaynaklarından yararlanılmıĢtır. Ġkinci sanayi planı ise 1938 yılında tamamlanmıĢ 

fakat 1939 yılında baĢlayan Ġkinci Dünya SavaĢı nedeni ile uygulanamamıĢtır. Bu 

planda özellikle madencilik, petrol, sentetik yakıt ve elektrik santrallerine önem 

verilmiĢ olup Sovyet yardımı yerine Ġngiliz yardımına yönelinmiĢtir. Bu planlarda 
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ülkenin enerji kaynakları hakkında gerekli bilgilere sahip olunmadığından tam bir 

enerji politikası veya modeli hazırlanamamıĢtır.
56

 

Bu dönemde madenler, özellikle kömür, Etibank‟a bırakılmak üzere satın 

alınırken, elektrik iĢletmeleri de aynı Ģekilde belediyelere bırakılmıĢtır. Elektrik ĠĢleri 

Etüt Ġdaresine akarsu kaynaklarının ülke çapında incelenmesi ve üretim imkânlarının 

araĢtırılması, Maden Tetkik Arama Kurumu‟na da yeraltı kaynaklarının meydana 

çıkarılması ve değerlendirilme yöntemlerinin saptanması görevleri verilmiĢtir.
57

 

1930‟larda baĢlayan sanayi atılımı Ġkinci Dünya SavaĢı etkisi ile yavaĢlamıĢtır. 

Bu durum ulaĢım sektöründe kendini göstermiĢ, petrol darboğazı nedeni ile ulaĢım 

araçları çalıĢtırılamamıĢtır. 1940 yılında MTA tarafından Siirt-Raman‟da petrol 

yatağı bulunması en önemli olaydır. 1948 yılında Raman petrolleri ekonomik olarak 

iĢletilir duruma sokulmuĢtur. 1945 yılında Garzan alanında baĢlayan çalıĢmalarla, 

1951 yılında bu yörede de üretime baĢlanmıĢtır.
58

 1941 yılında, ülke düzeyinde 

akaryakıt dağıtımını sağlamak üzere Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.
59

 

1938-1944 yıllarında ülkedeki tüm yabancı sermayeli ve ayrıcalıklı elektrik 

ortaklıkları devletleĢtirilmiĢtir. 

Ġkinci Dünya SavaĢının ardından 1954 yılında Harp Sonrası Kalkınma Plan ve 

Programı hazırlanmasına giriĢilmiĢ, planda Etibank‟ın projelerine daha çok ağırlık 

verilmiĢtir. Bu plana dayalı olarak Avrupa Kalkınma Programı‟na alınması istemiyle 

Amerika‟ya sunulan sanayileĢme ve enerji projeleri, istenen kredileri verilmeyerek 

geri çevrilmiĢtir. Sonradan adı Dünya Bankası olan o dönemin Ġmar ve Kalkınma 

Bankası da, Türkiye‟ye büyük baraj ve hidroelektrik santralleri yerine küçük tesisler 

kurulmasını önermiĢtir.
60

 

Ġkinci Dünya SavaĢı ile duraklayan kurumlaĢma çalıĢmaları savaĢtan sonra 

hızlanmıĢtır. Nitekim 1953 yılında, su ile ilgili faaliyetleri yanında suya dayalı enerji 

üretimi tesisleri yapma ve iĢletme göreviyle Devlet Su ĠĢleri (DSĠ); 1954 yılında, 

petrol arama, çıkarma, arıtma ve dağıtma iĢlerini yapmak üzere Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı (TPAO); 1957 yılında katı yakıt rezervlerinin araĢtırılması ve 
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iĢletmesini yapacak Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu (TKĠ); 1963 yılında ülkenin 

enerji, maden, su ve toprak gibi en önemli doğal kaynaklarının ulusal ekonominin 

geliĢmesi ve güçlenmesi doğrultusunda geliĢtirilmesini sağlayacak politikaları tespit 

ve uygulamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 1970 yılında yurt düzeyinde 

elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak üzere Türkiye Elektrik 

Kurumu (TEK) kurulmuĢtur.
61

 

Ġkinci Dünya SavaĢı ile aksayan kalkınma çabaları 1950‟li yılların baĢlarında 

gerçekleĢen çok partili demokratik rejimle birlikte canlanmıĢtır. Enerji sektöründe 

büyük projeler hazırlanarak uygulamaya geçilmiĢtir. Bu projelerle yerli kaynaklara 

dayalı hidrolik ve termik santraller tesis edip bunları enterkonnekte Ģebekeye 

bağlayarak güvenilir bir iletim sistemi geliĢtirilmesi öngörülmüĢtür. Bu dönemde 

enerji politikasında bir değiĢiklik olmuĢ ve imtiyazlı elektrik iĢletmeciliğine 

dönülmüĢtür. Ekonomi politikası, karma ekonomik yapı içerisinde özel sektöre 

ağırlık vermek ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek ilkesine dayandırılmıĢtır. 

Enerji politikası da bu ilke ile biçimlendirilmiĢtir. 

1960‟lı yıllara kadar enerji tüketimi dıĢa bağımsız bir durumda iken, bu 

yıllarda petrol tüketiminin giderek artması ve ihtiyacın büyük kısmının ithalat 

yoluyla karĢılanması nedeniyle dıĢa bağımlı bir yapı arz etmeye baĢlamıĢtır. Petrol 

kaynaklarının özel giriĢim ve yabancı sermaye yardımıyla geliĢtirilip 

değerlendirilmesini amaçlayan 1954 tarihli petrol yasası, ulusal petrol tartıĢmasını da 

baĢlatmıĢtır. Hükümetin petrol politikasını düzenlemek ve yasayı uygulamak için 

Petrol Dairesi Reisliği kurulmuĢtur. 1957 yılında yapılan bir değiĢiklikle, özel ve 

yabancı sermayeli Ģirketlere rafineri kurma hakkı da tanınmıĢtır.
62

 

1961 anayasasının kalkınmayı plana bağlamıĢ olması nedeniyle beĢer yıllık 

planlar hazırlanmıĢtır. Planların ana hedefi ulusal tasarrufu arttırmak, yatırımları 

toplum yararına öncelikle yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

demokratik yollarla gerçekleĢtirmektir. Enerji kesiminde devletçilik yanı ağır basan 

koruma ekonomisi uygulanmaya çalıĢılmaktadır. Planlı dönem süresince enerji 

sektöründeki geliĢme ekonomik kalkınmanın ihtiyaç duyduğu miktar ve nitelikte 

olamamıĢtır. Bu dönemde finansman kaynaklarının yerli enerji kaynaklarını 
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geliĢtirmek yerine ithal enerjiye tahsis edilmesi sonucu, enerji sektörü ülke 

ekonomisinde darboğaz yaratan bir sektör durumuna gelmiĢtir.
63

 

Birinci BeĢ Yıllık Planda elektrik üretimi, iletim ve dağıtım iĢlerinin tek elden 

yürütülmesi için TEK‟in zaman geçirmeden kurulması önerilmiĢtir. Ġkinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planında da bu öneri desteklenerek 1970 yılında TEK Genel Müdürlüğü 

KĠT olarak kurulmuĢtur. Bu dönemde elektrik santralleri ile ilgili mega projeler 

geliĢtirilmiĢ olmakla beraber, santraller gecikmelerle tamamlanmıĢtır.
64

 1972 yılında 

petrol tüketimi hedeflenenin üzerinde olarak toplam enerji tüketiminin neredeyse 

yarısını teĢkil etmiĢtir. Dolayısıyla enerji sektörünün dıĢa bağımlılığı artmıĢ ve 

ihracat gelirlerinin %17‟si petrol ithalatına ödenmiĢtir.
65

 Bu dönemde hidrolik 

tesislere daha çok önem verilmiĢ ve hidrolik üretim kapasitesi 2,7 kat arttırılmıĢtır. 

Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planları döneminde ticari olmayan enerji 

kaynaklarının toplam birincil enerji kaynakları içindeki oranının istenilen derecede 

azaltılması sağlanamamıĢtır. Ham petrol üretiminde Birinci Plan dönemindeki artıĢa 

rağmen, Ġkinci Plan dönemindeki duraklama nedeni ile talebin karĢılanmasında dıĢ 

enerji kaynaklarına bağımlılık artmıĢtır. 

Üçüncü Plan döneminde nükleer enerjiden faydalanılması hedeflenmiĢtir. Bu 

dönemde, uzun dönemde nükleer teknolojiye giriĢi sağlamak için nükleer enerji 

santrallerinin planlama, projelendirme ve tesisinde yararlar sağlayacağı, ayrıca 

elektrik enerjisi üreteceği düĢünülerek eğitim amaçlı prototip bir nükleer santral 

kurulması öngörülmüĢtür. Bu proje gerçekleĢtirilememiĢtir. 1978, 1979 yıllarındaki 

Ġkinci Petrol Krizinden Türkiye büyük ölçüde etkilenmiĢ ve 1979 yılında petrol 

tüketimi, dolayısıyla da toplam enerji tüketimi azalmıĢtır. Tüketimin kısıtlanmasının 

yanı sıra petrol fiyatındaki yükselmeler ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemiĢ 

ve Türkiye‟nin 1980 yılında petrol ithalatına ödediği para ihracat gelirlerinin %24 

üzerinde olmuĢtur. 1983 yılındaki petrol tüketim miktarı 1978 yılı seviyesine 

ulaĢamamıĢtır. Bu yıllarda toplam birincil enerji tüketiminde ithalatın payı %60 

civarında olup, bunun da çok büyük bir kısmını petrol teĢkil etmektedir. Daha sonra 

yapılan ekonomik reformlar, ihracattaki geliĢmeler ve petrol fiyatındaki düĢüĢler 
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yüzünden 1983 yılında petrol ithalatına ödenen para ihracat gelirlerinin %60‟ına 

düĢmüĢtür.
66

 

Kömür, petrol, hidrolik enerji ve elektrik politikaları gibi klasik enerji 

politikalarının yanı sıra,  nükleer enerji politikası, alternatif enerji kaynakları 

politikası gibi yeni politikalar da oluĢturmaya baĢlanmıĢtır. TEK bünyesinde 1971‟de 

baĢlatılan çalıĢmalar sonucunda 600 MW‟lık ilk nükleer santralin 1983-1984 

döneminde iĢletmeye girmesi öngörülmüĢ, 1976 yılında Mersin-Silifke-Akkuyu 

kuruluĢ yeri olarak seçilmiĢ, ancak gerekli kredi bulunamamıĢ ve ihale 

yapılamamıĢtır. Oysa bunu diğer kurulacak ve kurulması gerekli hatta gecikmiĢ diğer 

nükleer santrallerin izlemesi tasarlanmaktaydı.
67

 

Planlı dönem süresince enerji sektöründeki geliĢme, kalkınmanın gereksinim 

duyduğu ölçü ve kalitede enerjiyi zamanında sağlamada yetersiz kalmıĢtır. Planlarda 

öngörülen fiziki hedeflere ulaĢılamamıĢ, baĢta elektrik enerjisi olmak üzere enerji 

sektörü giderek ülke ekonomisinde darboğaz yaratan bir sektör durumuna gelmiĢtir.
68

 

Bu dönemde nükleer enerjinin dıĢında tükenmez yeni kaynaklardan jeotermal ve 

güneĢ enerjisiyle ilgili çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Adı planlı olan bu dönemde bile 

kaynaklarla ilgili master planlar ve tüm ülke kaynaklarını içeren uzun dönemli genel 

enerji planlamasının yapıldığı söylenemez. Kalkınma planlarının enerji ile ilgili 

bölümleri ise genel enerji planlaması olarak kabul edilemez içeriktedirler. 

1980‟li yıllara gelinceye kadar enerji kesiminde Devletin ağırlığı önde 

gelirken, bu dönemden sonra hükümetler kamu finansman yükünün azaltılması 

amacıyla özel kesimin payının artırılması, kamu ve özel kesim firmalarının bir arada 

faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılanmaya gitmeye karar vermiĢlerdir. Daha kısa 

bir ifadeyle, enerji kesiminde özelleĢtirmeye yönelen bir yapılaĢma baĢlamıĢtır.
69

 

Dördüncü plan döneminde petrol araĢtırmalarının hızlandırılması ve bunun 

yanında alternatif kaynakların ve güneĢ enerjisinin kullanımı için araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarına önem verilmesi öngörülmüĢtür. Dördüncü plan döneminde 

linyit üretiminde büyük bir atılım yapılması hedeflenmiĢtir.
70

 Bu dönemde köy 

                                                             
66  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1985 Enerji Politikaları, s.97 
67  Abut vd, Türkiye’nin 2000’li Yıllarda Enerji Politikası, s.12 
68  Doğan Öner, Nükleer Enerji Raporu, s.1-5 
69  F. Behçet Yücel, Enerji Ekonomisi, s.824 
70  Ibid, Nükleer Enerji Raporu, s.1-7 



 

 

 29 

elektrifikasyonuna önem verilmiĢ ve özellikle Doğu illerindeki köyler 

elektriklendirilmiĢtir. Toplam elektrikli köy sayısı 1978‟de 12994 iken 1984‟te 

26167 olmuĢtur.
71

 Bu dönemde genel hatlarıyla: Petrol politikasının o güne dek 

yapıldığı gibi sloganlar politikası olmaktan çıkartılmaya ve özel giriĢimin 

karĢısındaki engellerin kaldırılmaya çalıĢıldığı politikalar üretilmiĢtir. Yabancıların 

petrol aramalarına izin verilerek tabii gaz ithaline gidilmiĢtir. Çünkü ithal 

edilebilecek en ucuz Ģeyin enerji olduğu görüĢü savunulmuĢtur. TEK monopolünün 

kaldırılması da bu dönemin belirgin politikalarından biridir. 1983-1985 yıllarında 

yasal düzenlemelerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeniden örgütlenmiĢ, 1991 

yılında bağlı kuruluĢlarında bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır.
72

 Bu sayılan kuruluĢlar 

zaman içinde büyüyüp geliĢtikçe, iĢletme güçlüklerini azaltmak ve uzmanlaĢmayı 

yoğunlaĢtırmak için kendi içlerinde yeni iĢletmeler oluĢturmuĢlardır. Bunların 

baĢlıcaları, tüm rafinerilerin iĢletilmesinde sorumlu TÜPRAġ, petrol ve doğalgaz 

boru hatlarının yapımı ve iĢletilmesiyle görevli BOTAġ ve Türkiye TaĢkömürü 

ĠĢletmeleri (TTK) Kurumlarıdır. Petrol aranması amacıyla ham petrol arama ve 

üretiminde özel sektöre ve dıĢ kaynaklara ağırlık verilmesine ve bu alandaki 

faaliyetlerin teĢvik edilmesine karar verilmiĢtir. Yeni ve özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarından (güneĢ, jeotermal, biyogaz) kısa sürede yararlanılmak üzere gerekli 

giriĢimlerin desteklenip, her türlü yerli geliĢmiĢ mamulün satın alınmasının 

sağlanması öngörülmüĢtür.
73

 

Bir baĢka politika da „petrolü olmayan Türkiye‟yi petrol ülkesi yapacağız‟ 

Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Orta Asya ve Kafkas petrollerini, hem de 

baĢkalarının petrollerini, ülkemizden Akdeniz‟e ve oradan da kendi petrol 

ihtiyaçlarını giderdikten sonra diğer ihraç pazarlarına aktarmak baĢlıca 

hedeflerimizden biri haline gelmiĢtir. Bunun yanı sıra asıl amaç ileride daha iyi 

ufuklara açılarak komĢu ülkelerin petrolünün yanında doğalgazının da taĢımacılığına 

ve ihraç pazarlarına ulaĢtırılmasına talip olarak Türkiye‟yi bölgede bir nevi enerji 

istasyonu haline getirmektir.
74

 

Kömür, petrol ve doğalgaz alanında özel sektör ve yabancı sermaye 

olabildiğince desteklenmiĢ, ancak görünür bir durum değiĢikliği olmamıĢtır. 1984 
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yılında çıkartılan ve TEK dıĢındaki kuruluĢların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve 

ticareti yapmalarına olanak tanıyan yasayla, TEK dıĢındaki kuruluĢların elektrik 

üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapmalarına olanak tanıyan yasayla, TEK‟in 

elektrik tekeli kaldırılmıĢtır. Enerji yatırımlarındaki darboğazın aĢılabilmesi için özel 

sektörün enerji alanına çekilmesinin yanı sıra, yabancı sermayeye yap-iĢlet-devlet 

modeli getirilmesi, enerji dıĢı amaçlarla oluĢturulmuĢ özel mali fonlardan enerji 

sektörüne finansman aktarılması gibi uygulamalar baĢlatılmıĢtır. 

Altıncı BeĢ Yıllık Planda ilk defa özelleĢtirme kavramından söz edilerek bu 

kapsamda, özellikle kamu finansman yükünün azaltılması amacıyla yatırımlarda özel 

sektör payını artırıcı giriĢimlerin özendirileceği belirtilmiĢ ve elektrik sektöründe 

kamu ve özel sektörün bir arada faaliyet gösterecekleri yeni bir yapının oluĢturulması 

gerektiği ifade edilmiĢtir. Ayrıca, AT ile entegrasyon sürecinde sektör politikalarına 

uyum sağlaması yönündeki çalıĢmalara yoğunluk kazandırılması öngörülmüĢtür.
75

 

Yedinci Planda talebin kesintisiz ve ucuz olarak karĢılanabilmesi için 

yatırımların planlı ve sürekli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

Diğer taraftan, bu amaçla, kamu yatırımlarının istikrarlı bir Ģekilde sürdürülebilmesi 

ile birlikte yatırım ve iĢletme faaliyetlerinde özel sektör payının yükseltilmesi, 

iĢletmeciler için cazip ve uygun bir ortamın yaratılması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

GeçmiĢ plan dönemlerinde sektörde kamu ve özel kesim firmalarının birlikte faaliyet 

gösterecekleri bir yapının oluĢturulamadığı belirtilen Yedinci Planda, mevcut 

mevzuatlar arasında özelleĢtirme uygulamaları açısından uyumsuzlukların bulunduğu 

ve bunların Plan döneminde oluĢturulacak olan bir karar mekanizması ve kurumsal 

yapı ile çözümlenebileceği görüĢüne yer verilmektedir. 

Ülkemizde geçmiĢte uygulanan hatalı politikalar, dünya standartlarının çok 

üzerindeki kayıp ve kaçaklar elektrik enerjisinin maliyetini oldukça artırmıĢ; 

dolayısıyla elektrik enerjisi fiyatlarını yükseltmiĢtir. Bu durum, üretimin önünde en 

büyük engel olarak karĢımıza çıkmakta, enerji tüketimini caydıran, büyümeyi 

yavaĢlatan, yerli sanayimizin rekabet gücünü azaltan ve yabancı sermaye 

yatırımlarını engelleyen sonuçlar doğurmaktadır.
76

 Yapılan arz ve talep 

projeksiyonları, artan enerji talebimizin mevcut bilinen yerli kaynaklarımız ile 
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karĢılanamayacağını açık Ģekilde ortaya koymaktadır. Ġthal kaynaklara 

bağımlılığımız oldukça yüksektir. Mevcut bilinen kaynaklara göre ülkemizde 43 

milyon ton petrol ve 8 milyar m3 doğalgaz rezervi, 11 milyar ton kömür rezervi 

bulunmaktadır. Bunun yanında, 10 bin MW rüzgar ve 510 MW jeotermal enerji 

kapasitesi bulunmaktadır. GüneĢ enerjisinin potansiyel değeri ise, 76 Mtep (Milyon 

ton eĢdeğeri petrol)‟dir. GeliĢmiĢ ülkelerde enerji sistemlerinin baĢlıca 5 ana kaynak 

(petrol, doğalgaz, nükleer, kömür, hidrolik dâhil yenilenebilir) üzerine oturtulması 

hedeflenmektedir. Ülkemizde ise toplam enerji tüketiminin yaklaĢık %90‟ı petrol, 

doğalgaz ve kömürden sağlanmakta ve büyük ölçüde ithalata (%72) dayanmaktadır. 

Bu bağlamda ülkemizde; yerli kaynaklara ağırlık vererek, ithal bağımlılığının 

düĢürüldüğü, kaynak ve ülke çeĢitliliğinin artırıldığı, enerjinin verimli kullanıldığı, 

çevre ile uyumlu, sanayimizin rekabet gücünü artıracak seviyede enerji fiyatını 

sağlayacak Ģeffaf ve rekabete dayalı pazarın oluĢturulduğu, dünya enerji sistemi ile 

entegre bir enerji sistemi ve sektör yapısının kurulması hedeflenmektedir.
77

 

2000‟li yılların baĢından itibaren çok sayıda kanun hem daha temiz enerjiye 

sahip olabilmek amacıyla hem de sektörleri yeniden yapılandırmak amaçlanarak 

meclisten geçirilmiĢtir. Bu yasalarla birlikte Avrupa Birliği normlarına entegrasyon, 

enerji sektöründe rekabeti öngören yeni bir yapılanma, elektrik ve doğalgaz 

sektörlerinde liberasyon amaçlanmıĢtır. Fakat bu kanunların birbiri içerisinde 

çeliĢmesi ve bağımsız bir enerji politikasına herhangi bir katkı yapmaması etkin bir 

sonucun alınamamasına neden olmaktadır. 
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BÖLÜM II 

TÜRKĠYE’NĠN SANAYĠLEġMESĠNDE ENERJĠ SEKTÖRÜ 

2.1 Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Enerji Arzı 

Ġçinde bulunduğumuz dönemde dünyada enerji talebinin karĢılanması 

açısından kaynak yetersizliği sorunu bulunmamaktadır. 1998 yılında yapılan 17. 

Dünya Enerji Kongresi‟nde açıklanan verilere göre 2050 yılına kadar olan dönem 

için böyle bir sıkıntı görülmemektedir. Dünyanın enerji tüketimi büyük ölçüde 

hidrokarbon türü fosil kaynaklara dayandırılmıĢ olmasına karĢın, arz olanaklarının 

çokluğundan enerji fiyatları düĢük seyretmektedir.  

2025 yılına kadar olan dönemde petrol ve doğal gaz talebinde artıĢın sürmesi, 

dünya enerji talebinin ana parçasının fosil yakıtlardan sağlanması beklenmektedir. 

Global ısınma ve çevre sorunu üzerinde kitleler bilinçlendikçe, fosil olmayan enerji 

kaynaklarına talebin artacağı vurgulanmaktadır. Nükleer enerjinin sınırsız potansiyeli 

nedeni ile enerji bütçelerinde payının artması, yeni ve yenilenebilir kaynaklardan, 

yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması üzerinde durulmaktadır. 
78

 

Türkiye‟de 1970-1997 yılları arasında, birincil enerji tüketimi 3,8 kat artıĢ 

göstererek, 18849 Btep‟den 71367 Btep‟e yükselmiĢtir. Aynı dönemde yerli birincil 

enerji üretimi 1,9 kat artarak, 14493 Btep‟den 27687 Btep‟e çıkabilmiĢtir. Türkiye‟de 

son yıllarda talebi hızlı artıĢ gösteren kaynak doğal gaz olmuĢtur. Türkiye‟de enerji 

tüketimine sektörler bazında bakıldığında, nihai enerji tüketiminden % 36,4 ile en 

büyük payı sanayi sektörü almaktadır. Buna karĢın toplam birincil enerji tüketiminde 

sanayi ile konut ve hizmet sektörlerinin payları yaklaĢık eĢittir. Sanayi sektörünün 

geliĢmesinin bir sonucu olarak, GSMH ile toplam enerji tüketimi arasında belirgin 

bir etkileĢim saptanmıĢtır. 
79

  

Türkiye‟de elektrik enerjisi tüketimi 1970-1997 döneminde yıllık ortalama 

olarak % 9,9 artıĢ göstermiĢtir. Elektriksel kurulu güç 1970 yılındaki 2234,9 

MW‟dan 1997 yılında 21889,4 MW‟a çıkarılmıĢ olmakla birlikte, özellikle puant 

talebi karĢılamada yetersiz kalmaktadır. Kurulu gücün 1986 MW‟ı özel sektör elinde 
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olup, bunun 940 MW‟ı özel sektör otoprodüktörlerine aittir. Kamu sektörünün 

elektrik üretimine gereken ölçüde yatırım yapamadığı ve artık yapmasının olanaksız-

laĢtığı bu dönemde, özelleĢtirme ve liberalleĢme akımlarına karĢın, yerli ve yabancı 

özel sermayenin elektrik üretim yatırımlarına çekilememesi, Türkiye‟de kurulu 

gücün gerektiği gibi artırılamamasının temel nedenidir.  

Türkiye bilindiği kadarı ile fosil yakıt rezervleri bakımından zengin bir ülke 

değildir. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit ve bitümlü Ģistlerin görünür, muhtemel ve 

mümkün rezervlerinin toplamı 2454 Mtep kadardır. Bilinen bitümlü Ģist, toryum ve 

uranyum yatakları potansiyel rezervler olarak beklemektedir. Türkiye, tükenebilir 

konvansiyonel fosil yakıt rezervlerinin aksine, tükenmez doğal kaynakların 

potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizde kullanılabilir ve/veya eko-

nomik boyutları ile 124,5 TWh/yıl hidrolik, 1,8 Mtep/yıl jeotermal, 25 Mtep/yıl 

güneĢ, 50 TWh/yıl rüzgar ve 32 Mtep/yıl biomas enerji potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu nedenle Türkiye, yenilenebilir enerjiler üzerinde atılım yapan bir ülke olmak 

zorundadır. 
80

 

Geleceğe yönelik enerji talep ve üretim kapasitesi ile ilgili senaryolar, geliĢme 

trendlerine bağlı biçimde, simülasyon ve optimizasyon modelleri ile 

hesaplanabilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye‟nin birincil 

enerji talebini 2000 yılı için 91030 Btep, 2020 yılı için 314353 Btep olarak 

hesaplamıĢtır. Bu trend 2023 yılına uzatıldığında talep 367780 Btep bulunmaktadır. 

Buna göre 2000 yılında 1382 kep/kiĢi olacak kiĢi baĢına enerji tüketimi, 2023 yılında 

4350 kep/kiĢi değerine ulaĢacaktır. Yeni teknolojilere, enerji maliyeti düĢük sanayiye 

ve enerjinin rasyonel kullanımına bağlı kriterlerle söz konusu talebin, 2000 yılında 

90800 Btep, 2020 yılında 306612 Btep ve 2023 yılında 359526 Btep olacağı, bu 

çalıĢmada kullanılan özel bir simülasyon modeli ile saptanmıĢtır. Bu senaryoya göre 

kiĢi baĢına birincil enerji tüketimi 2000 yılında 1379 kep/kiĢi ve 2023 yılında 4252 

kep/kiĢi olacaktır. Söz konusu 2000-2023 döneminde kiĢi baĢına düĢen GSYiH cari 

ABD $‟ı ile 2000 yılındaki 3615 ABD $/kiĢi düzeyinden, 2023 yılında 15047 ABD 

$/kiĢi düzeyine çıkacaktır. Böylece, genel enerji tüketimi ve GSYiH kriterleri ile 

geliĢmiĢ ülkeler standardı yakalanmıĢ olacaktır.  
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye‟nin yerli birincil enerji üretiminin 

2000 yılında 31091 Btep‟den 2020 yılında 79399 Btep‟e çıkabileceğini öngörmüĢtür. 

Söz konusu trend ile 2023 yılında 91408 Btep yerli enerji üretimi yapılabilecektir. 

Verimi yüksek üretim teknolojilerini kullanmak, yenilenebilir kaynaklara ağırlık 

vermek, ekonomik sınırlar içerisinde alternatif enerji teknolojilerinden yararlanmakla 

sağlanabilecek yerli birincil enerji üretimine iliĢkin olarak, bu rapor için yapılan 

optimizasyon çalıĢması, birincil enerji üretiminin 2000 yılında 33434 Btep ve 2023 

yılında 109495 Btep olabileceğini göstermiĢtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

planlamasına göre, 2000-2020 arasında yerli enerji üretiminin tüketimi karĢılama 

oranı % 34.2‟den % 25.3‟e düĢerken, bu rapor için ortaya konulan özgün talep ve 

üretim trendlerine göre, yerli üretimin tüketimi karĢılama oranı aynı dönemde % 

38.1‟den % 30.9‟a düĢebilecektir. Bakanlığın planlaması 2000 yılında 59940 Btep ve 

2020 yılında 234953 Btep enerji ithali öngörmektedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı planlamasına bağlı olarak, Türkiye 

Elektrik Üretim - Ġletim A.ġ. (TEAġ) planlamasına göre; 2000 yılında 134307 GWh 

elektrik talebinin karĢılanması için gerekli kurulu güç 30395 MW ve 2020 yılında 

547060 GWh elektrik talebinin karĢılanması için gerekli kurulu güç 108999 MW‟dır. 

Aynı trendle 2023 yılının talebi 639045 GWh‟a ve gereken kurulu gücü 124235 

MW‟a ulaĢmaktadır. TEAġ planlamasında ithal doğal gaz, ithal taĢkömürü ve linyit 

santralları önemli yer almaktadır. Söz konusu santralların yapımı önemli olmakla 

birlikte, hidrolik enerjinin ve nükleer enerjinin payı artırılmalı, yeni ve yenilenebilir 

kaynaklardan elektrik üretimi de geliĢtirilmelidir. 
81

 

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında bugünkü ekonomik hidroelektrik 

potansiyelinin tamamını kullanılır duruma getirmeyi ilke edinmelidir. 2023 yılında, 

bugünkü ekonomik hidroelektrik potansiyelin tamamının kullanılır duruma 

gelebilmesi için, hidroelektrik kurulu gücün; 2005 yılında 20824 MW, 2010 yılında 

25565 MW, 2015 yılında 30628 MW, 2020 yılında 33186 MW ve 2023 yılında 

35635 MW olması gerekmektedir. Böylece 2023 yılında üretim 124721 GWh‟a 

çıkabilecektir. 
82
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Türkiye‟de hem artan enerji ithal yükünün azaltılması, hem de enerji ve çevre 

sorununa sürdürülebilirlik ilkesi ile yaklaĢılması açısından, yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynakları, yeni bir atılımla kullanıma sokulmalıdır. Jeotermal enerji, güneĢ 

enerjisi, rüzgar enerjisi ve modern biomas enerji kullanımı geliĢtirilmelidir. Oysa, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı planlamasında alternatif enerji kaynaklarına 

gereken yer verilmemektedir.  

Türkiye de jeotermal enerji özellikle ısıtma için önemlidir. Bugün jeotermal 

enerji ile 50000 konut eĢdeğeri 350 MW
t 
kapasitede ısıtma yapılmaktadır. Oysa, bu 

değerin kanıtlanmıĢ kullanılabilir potansiyelle 350000 konut eĢdeğeri 2250 MW
t 

düzeyine ulaĢtırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Enerji planlaması ile 

hedeflenmesi gereken ısıtma gücü 1200000 konut eĢdeğeri 7500 MW
t 

olmalıdır. 

Türkiye‟de jeotermal elektrik potansiyeli, günümüz teknolojisi ile sınırlıdır. Ģu anda 

20,4 MW
e 

kurulu gücünde olsa da, 12-15 MW
e 

güçle çalıĢtırılan bir santral vardır. 

Türkiye‟nin kanıtlanmıĢ jeotermal elektrik potansiyeli 200 MW
e 

düzeyinde 

belirtilmekle birlikte, bunun kısa zamanda 350 MW
e 

düzeyine çıkarılabileceği 

beklenmektedir. Saptanan potansiyelle kurulacak santrallar küçük olsa bile, 

potansiyelin kullanılması için gerekli iĢlemler yapılmalıdır. 
83

 

GüneĢ enerjisi Türkiye‟nin en görkemli doğal kaynağıdır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ısıl uygulamalarla güneĢ enerjisinden yapılacak üretimi, 2000 

yılı için 121 Btep, 2020 yılı için de 745 Btep gibi yokumsanacak düzeyde 

öngörmektedir. Oysa, ekonomiklik sınırlarındaki teknolojik uygulamalarla, güneĢ 

enerjisinden yapılabilecek üretimin 2000 yılında 287 Btep, 2010 yılında 1458 Btep, 

2020 yılında 3882 Btep ve 2023 yılında da 4854 Btep düzeyine çıkarılması 

olanaklıdır. En geç önümüzdeki 10 yıl içinde, Türkiye‟nin gündemine güneĢ-doğal 

gaz hibrid termik elektrik santralları da alınmalıdır.
84

  

Son yıllarda dünyada rüzgar santrallarının kurulu gücü hızlı bir artıĢ göstermiĢ, 

Türkiye de bu geliĢimden etkilenmiĢ ve kurulu güçleri toplamı en az 645,42 MW 

olacak 30 rüzgar santralı baĢvurusu yapılmıĢtır. Buna karĢın, Enerji ve Tabii 
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Kaynaklar Bakanlığı‟nın enerji planlaması ile TEAĢ elektrik planlamasında rüzgar 

enerjisi yer almamaktadır. Yapılan model çalıĢması, rüzgar santralları kurulu 

gücünün 2000 yılında 300 MW‟dan baĢlayarak, 2010 yılında 2979 MW‟a, 2020 

yılında 7849 MW‟a ve 2023 yılında 9733 MW‟a çıkarılmasının olanaklı olduğunu 

göstermiĢtir. Rüzgardan elde olunacak elektrik 2000 yılında 675 GWh, 2023 yılında 

21900 GWh olacaktır. Toplam elektrik arzındaki payı ise % 0,5‟den % 3,5‟a 

çıkmaktadır. 
85

 

Türkiye‟nin enerji bütçesinde odun ile hayvan ve bitki artıkları biçiminde ticari 

sayılmaması gereken klasik biomas önemli bir yer tutmaktadır. 1997 yılı verilerine 

göre toplam birincil enerji üretiminin % 25,5‟i klasik biomasdan sağlanmıĢtır. Klasik 

biomas kullanımı giderek kaldırılmalı, onun yerine modern biomas enerji 

yerleĢtirilmelidir. Enerji ormanlarına, enerji tarımına ve çeĢitli atıklara dayalı 

biçimde, ancak yüksek kaliteli yakıt üretmeyi içeren modern biomasın, tüm dünyada 

güneĢ ve rüzgar enerjilerinden daha fazla katkı sağlaması beklenmektedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı planlamasına göre, Türkiye‟nin enerji 

bütçesinde klasik biomasın 2000 yılında 6963 Btep ve 2020 yılında da 7381 Btep ile 

yer alması öngörülmüĢtür. Oysa, klasik biomasın 2000 yılındaki 6963 Btep‟den 2020 

yılında 3980 Btep‟e düĢürülmesi, buna karĢın 2000 yılında 17 Btep ile baĢlayacak 

modern biomas üretiminin, 2020 yılında 3515 Btep ve 2023 yılında 4049 Btep‟e 

çıkarılması olanaklıdır.  

Türkiye daha fazla zaman kaybetmeksizin nükleer enerjiye ve nükleer 

teknolojiye kavuĢturulmalıdır. Nükleer enerji güvenli ve ucuz elektrik üretiminin 

yanısıra, çağdaĢ bir teknoloji kazandıracaktır. Nükleer santrallar, gerçekte en fazla ve 

sürekli kontrol edilen santrallardır. Türkiye‟nin bilinen birincil kaynak rezerv ve 

potansiyelleri, enerji teknolojisinin ulaĢtığı boyutlar ve beklenen açıklar gözönünde 

tutularak yapılan ciddi inceleme ve planlama çalıĢmaları, 2020 yılına doğru ortaya 

çıkacak büyük elektriksel kurulu güç talebinin karĢılanması için nükleer enerjiden 

yararlanılması gerektiğini göstermektedir.  

Türkiye‟nin 1998 yılında revize edilen elektrik planlamasına göre, 1000 MW 

gücündeki ilk nükleer santral 2007 yılında devreye girecektir. Yine 1000 MW 
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gücünde ikinci nükleer santralın ise 2010 yılında devreye girmesi öngörülmektedir. 

Türkiye 2010 yılına kadar nükleer teknolojiyi kazanma ve elektrik üretiminde 

kaynak çeĢitlemesi yapmak amaçları ile nükleer santral alanına girmek istemektedir. 

2010-2020 yılları arasında nükleer santrallara 8 ünite daha eklenerek, kurulu gücün 

10000 MW‟a çıkarılması planlanmıĢtır. Bu trendle nükleer kurulu güç, 

Cumhuriyet‟imizin 100. yılını dolduracağı 2023 yılında 15000 MW olabilecektir.
86

  

Türkiye‟de bugün kullanılan uluslararası boru hatları olarak, Irak-Türkiye Ham 

Petrol Boru Hattı ve Rusya Federasyonu-Avrupa-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 

vardır. Irak‟dan uzanan ham petrol boru hattının çalıĢması kesintilidir. Buradan 

Türkiye petrol ithal edebildiği gibi, Irak‟ın diğer ülkelere yaptığı ihracatta terminal 

olarak da kullanılmaktadır. Rusya Federasyonu-Avrupa-Türkiye Doğal Gaz Boru 

Hattı ise, yalnızca Türkiye‟nin doğal gaz ithali için yapılmıĢtır. Bugün için bu hattan 

gerçekleĢtirilen ithalat, artan talep karĢısında yeterli olamamaktadır. Hattın kapasitesi 

artırılmaya çalıĢılmaktadır. Ayrıca, LNG biçiminde ithalat da yapılmaktadır.  

Türkiye‟nin coğrafi konumu kendisine, tarihteki ipek Yolu‟na benzer biçimde 

21. yüzyılın enerji yolunda, Enerji Terminali olma Ģansını tanımaktadır. Böyle bir 

geliĢme, Türkiye‟nin gerek duyduğu enerji arzı için güvence oluĢturacağı gibi, 

ekonomik kazanç sağlayıcı bir araç da olacaktır. Uluslararası petrol ve doğal gaz 

boru hatları ile uluslararası elektrik enterkonneksiyonu bu açıdan önem taĢımaktadır. 

En son Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı diye isimlendirilerek güzergahı kesinleĢtirilen 

Hazar-Akdeniz Ham Petrol Boru Hattı, baĢlangıçta 11,5 milyon tonğyıl kapasite ile 

çalıĢmaya baĢlayacak, 6 yılda 45 milyon ton/yıl kapasiteye ulaĢacaktır. Hattın 

yapımında karĢılaĢılacak zorlukların mutlaka aĢılması gerekmektedir. 
87

 

Türkiye‟de doğal gaz teminini güvenceye almak ve Türkiye üzerinden Avrupa 

ülkelerine doğal gaz göndermek üzere geliĢtirilmiĢ; Rusya Federasyonu-Karadeniz-

Türkiye (Mavi Akıntı) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Türkmenistan-Türkiye-Avrupa 

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, iran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Irak-

Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Transbalkan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, 

Mısır-Akdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi sıralanmaktadır. Bu hatlardan 
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Ġran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı‟nın 1999 yılında iĢletmeye girmesi planlanmıĢsa 

da, gerçekleĢmemesi olasılığı vardır.  

Yukarıda sıralanan hatlara karĢın, bugün anlaĢmalı doğal gaz temini için Rusya 

anlaĢması ve ek anlaĢması, LNG ithal olanağı, Ġran AnlaĢması, Rusya Mavi Akıntı 

anlaĢması bulunmaktadır. Ancak, bu kaynaklardan sağlanacak temin miktarları ile 

toplam talep karĢılaĢtırıldığında, açıklar görülmektedir. Türkiye‟nin doğal gaz açığı 

1998 yılında 963 milyon m
3

, 1999 yılında 3406 milyon m
3

, 2000 yılında 957 milyon 

m
3

, 2005 yılında 4 671 milyon m
3

, 2010 yılında 9151 milyon m
3

, 2015 yılında 20400 

milyon m
3 

ve 2020 yılında 35598 milyon m
3 

düzeyindedir. Henüz bir termin prog-

ramı bulunmayan Türkmenistan doğal gaz hattının olabilecek en kısa zamanda 

gerçekleĢtirilmesi bu açıdan önem taĢımaktadır.  

ÇağdaĢ geliĢim enerji teknolojilerinde yenilikler oluĢturmaktadır. Örneğin, 

kömürlerin akıĢkan yatakta yakılması, kömür gazifikasyonu ile entegre elektrik 

üretimi, kombine çevrim ve kojenerasyon santralları önem kazanmıĢtır. Türkiye‟de 

bundan böyle linyit santrallarının akıĢkan yataklı kurulmasına özen gösterilmelidir. 

Kömür santrallarının bileĢik ısı ve güç santralları olması üzerinde durulmalı, santral 

atık ısısı sanayide veya ısıtmada değerlendirilmelidir. Kombine çevrim doğal gaz 

santralları ise ülkemizde yaygınlaĢmaktadır. Kombine çevrimin uygulandığı veya 

uygulanabilir olduğu, özel sektör eliyle kurulacak doğal gaz santrallarının kurulu güç 

toplamı 13500 MW‟a ulaĢmıĢtır. Otorodüktör kojenerasyon üniteleri bu güce dahil 

değildir. Ģu anda kurulu bulunan 825 MW otoprodüktör kojenerasyon santralının 

yanısıra, toplam 1427 MW‟lık yeni üniteler için yapılmıĢ giriĢimler vardır.  

Türkiye‟de yeni enerji çevrim tekniklerinden yararlanmak, enerji 

teknolojisindeki geliĢmeleri izleyebilmek, yerli teknoloji oluĢturulmasına katkıda 

bulunmak için, enerjide araĢtırma-geliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢmalarına gerek vardır. 

AraĢtırmalara dayalı teknolojik geliĢim sonucu kullanılır duruma getirilen yakıt 

pilleri ve hidrojen enerjisi konusunda, ülkemizdeki çalıĢmalar yok denecek kadar 

sınırlıdır.  

Konvansiyonel yakıtların yanma ürünü karbondioksitin global ısınmaya neden 

olması, fosil ya-kıtların giderek tükenmekte oluĢu gibi nedenlerle, teknolojisi 

geliĢtirilerek ortaya konulan yeni ya-kıt hidrojendir. Hidrojen birincil enerji kaynağı 
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olmayıp, birincil enerji kaynakları ile değiĢik hammaddelerden ve özellikle sudan 

üretilen bir enerji taĢıyıcısıdır. Yüksek verimle, geniĢ kullanılma alanı bulunan 

hidrojen çevre dostu olup, yanma ürünü su buharıdır. Son onbeĢ yılda hidrojenle 

çalıĢan değiĢik motorlar üretilmiĢ, deneme ve gösterim amaçları ile taĢıt araçlarında 

kullanılmıĢtır. Yakıt olarak hidrojen kullanan ve güçleri 11 MW‟a kadar uzanan 

yakıt pilli elektrik santralları yapılmıĢtır. Hidrojenin evlerde kullanımı için katalitik 

yakma düzenleri geliĢtirilmiĢtir. Hidrojenle ilgili uluslararası standartlar 

hazırlanmıĢtır. Hidrojenin dıĢ maliyeti, petrol ürünleri maliyetine yaklaĢtırılmıĢ olup, 

çevre zararlarını kapsayan efektif maliyet açısından, hidrojen petrolle rekabet eder 

görünmektedir. Dünya hidrojene geçiĢ aĢaması için hazırlıklarını tamamlamıĢ 

bulunmaktadır. Türkiye‟de hidrojen konusunda henüz gereken adımların atılmadığı 

görülmektedir. 
88

 

ÇeĢitli birincil kaynaklardan üretilen enerjinin, yüksek verimlilikle 

kullanılmasına ve rasyonel tüketilmesine özen gösterilmelidir. Bu açıdan, birim 

GSYĠH‟nın elde olunması için gerekli enerji tüketimini gösteren enerji 

yoğunluğunun, teknolojik geliĢmelerle düĢürülmesi istenmektedir. Türkiye‟de sektör 

bazında yapılan etütlerle, teknolojik yenilemelere bağlı olarak yıllık tüketimde sanayi 

sektöründen 5,3 Mtep, konutlardan ve hizmet sektöründen 5,1 Mtep, ulaĢım 

sektöründen 2,8 Mtep olmak üzere toplam 13,2 Mtep enerji tasarruf edilebileceği 

bulgulanmıĢtır. Rasyonel tüketimle sağlanacak bu tasarrufun parasal karĢılığı 2,6 

milyar ABD $‟ıdır. Ayrıca, enerji çevrim sektöründen 3,5 Mtep ve tarım sektöründen 

0,4 Mtep tasarruf sağlanabilir. Türkiye genelinde, tüketim için nihai enerji girdisinin 

% 63,1‟i ve nihai ekserji (yararlı enerji) girdisinin % 84,5‟i kayıp olmaktadır. Türki-

ye için genel enerjitik verim % 36,9 ve ekserjitik verim % 15,5‟dir.  

Doğal çevreyi tüm insan faaliyetleri etkilerse de, bu faaliyetlerin en 

etkililerinden biri enerji alanıdır. Enerjinin kirlisi yoktur, ama üretim teknolojisinin 

kirlisi vardır. Günümüzde çevre politikaları endüstriyel ekoloji görüĢü ile 

biçimlendirildiğinden, temiz üretim ilke edinilmiĢtir. Çevre eylem programları da 

sürdürülebilirlik ilkesine göre hazırlanmakta, hedef sektörler arasında enerji ağırlıklı 

biçimde yer almaktadır.  
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Bugün dünyanın en önemli çevre sorunu global ısınmadır. Global ısınmanın 

oluĢ nedeni, aĢırı fosil yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt yanma 

emisyonlarının karbondioksit gibi sera gazlarını içermesi, atmosferin artan sera etkisi 

ile iklim değiĢikliklerine neden olabilecek bir global ısınma sürecini baĢlatmıĢtır. 

Çözüm, nükleer enerji ile yeni ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarında 

aranmalıdır. Ancak, bu kaynakların da belli ölçüde çevre sorunları olduğu unutul-

mamalı, bu sorunları azaltıcı ve giderici önlemler eksiksiz uygulanmalıdır.  

Tüm enerji kaynaklarından yapılan üretimlerde az ya da çok çevre ve sağlık 

risklerinden söz edilebilir. Ancak, bu riskler azaltılamaz ve çevre sorunları 

çözülemez değildir. ÇağdaĢ bilim ve teknoloji çözüm yollarını gösterebilmektedir. 

Kaldı ki, insanlık kontrol altına alabildiği enerjileri kullanmaktadır. Bu nedenle, 

çevre sorunlarından ötürü hiçbir santralın yapımı durdurulmamalı, santral 

kapatılmamalı, ancak çevre sorununu çözümleyici önlemler en son teknoloji ile 

yeterince alınmalıdır.  

Türkiye‟de enerji politikası liberal ekonomiden mutedil devletçiliğe, planlı 

karma ekonomiye dek çeĢitli aĢamalardan geçerek bugüne gelmiĢtir. Bugün 

dünyadaki geliĢime de koĢut olarak özelleĢtirme ve liberalleĢme önem kazanmıĢtır. 

Enerji sektörü de özelleĢtirme kapsamı içindedir ve bu yoldan dönüĢ düĢünülemez. 

Bu sektörde devletin yalnız denetleyici ve yol gösterici olması gerekir.  

Türkiye‟de enerji sorununun temelinde, gerekli finansmanın sağlanması 

yatmaktadır. GeçmiĢte yapılan planların sağlıklı biçimde uygulanamayıĢının nedeni 

finansmandan kaynaklanmaktadır. Finansman temininde ortaya çıkan aksaklıklar, 

iĢletmelerin kurulmasını geciktirmekte ve dönem dönem enerji açığına dayalı krizler 

yaĢanmaktadır. Önümüzdeki 25 yıllık süreçte elektrik, kömür, petrol, doğal gaz, 

hidrolik enerji, nükleer enerji, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢti-

rilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, enerji-çevre uyuĢmasının sağlanması için 

sektöre yapılması gereken yatırım 300 milyar ABD $‟ı düzeylerinde kestirilmektedir. 

Bu büyük yatırımın finansmanı için ana kaynak özel sektör olmak zorundadır. 
89

 

Enerji sektörü bir zaman sürecinde tümü ile özelleĢtirilmeli ve artık özel sektör 

yatırımları ile geliĢtirilmelidir. Her türlü enerji üretimi bir mal üretimi olup, enerji 
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üretimi, taĢınması, dağıtımı, pazarlanması en prodüktif biçimde, ancak özel sektör 

tarafından gerçekleĢtirilebilir. Türkiye özelleĢtirmenin gereğini çeĢitli ülkelerden 

önce duymuĢ ve gündemine almıĢsa da, özelleĢtirme çalıĢmaları ne yazık ki olması 

gereken düzeyde değildir. Bunun düzeltilmesi için yapılması gereken yönetimsel 

düzenlemeler, gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler vardır.  

Yerli ve yabancı özel sermaye iĢbirliği ile gerekli finansmanın sağlanmasının 

önünde, hukuksal ve yönetimsel yapıdan kaynaklanan bürokratik engeller 

bulunmaktadır. Bu engeller, gereksinim duyulan yabancı sermaye için caydırıcı 

olmaktadır. Ekonomik büyüme için ihtiyacımız olan yabancı sermaye, koĢulları 

elveriĢli görmediği için gelmemekte, gelmeye kalktığında da uzun süren bürokratik 

ve yasal iĢlemler nedeni ile geri dönmektedir. Artık zaman yitirilmeksizin yerli ve 

yabancı özel sermayenin önü açılmalıdır.  

Ekonomik büyümenin aksamaması için ekonomiye yeterli, kaliteli ve güvenilir 

enerjinin yerinde, zamanında, düĢük maliyetle sağlanması, çağdaĢ geliĢime uyan ve 

çevre ile uyumlu teknolojilerle enerji kaynaklarının verimli biçimde 

değerlendirilmesi, genel enerji ve elektrik darboğazları oluĢmaması için gereken 

önlemlerin alınması, enerjide özelleĢtirme çalıĢmalarının ve özel sektör enerji 

yatırımlarının önündeki tıkanıklıkların açılması ve bu iĢlemlerin hızlandırılması, özel 

sektör enerji iĢletmelerine prodüktif ve rantabl çalıĢma ortamının hazırlanması, 

Türkiye enerji politikasının temel ilkeleri olmalıdır.   

Güney Doğu Asya kaynaklı enerji talebindeki artıĢ dünya enerji tüketimini de 

hızlı bir artıĢ eğilimine sokarken, baĢta enerji hammaddeleri olmak üzere tüm 

hammadde fiyatları artmıĢtır. Dünya‟da enerji arz güvenilirliği tüm ülkelerin 

gündeminde önemli bir yer oluĢturmaya devam etmektedir. 2008 yılında 

belirginleĢen dünya finansman krizi tüm ülkeleri derinden sarsabilecek niteliğe 

sahiptir. YaklaĢık bir yıllık süre içinde geliĢmelerin hangi yönde olacağını Ģimdiden 

tahmin etmenin güçlüğü içinde belirsizlik devrinin baĢladığı ve bunun da enerji 

ihtiyaçlarının karĢılanmasını zorlayacağı görülmektedir. Bu kritik geliĢmeler 

ıĢığında; dünya enerji talebinin günümüzden 2030‟a dek toplamda % 45, yılda 

ortalama % 1,6 oranında artması, bu artıĢın %33‟den fazlasının kömüre dayalı 

kaynaklardan olması beklenmektedir. 2000-2007 arasında kömüre dayalı enerji 
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talebi, yılda ortalama % 4,8 artarken, bu oran doğalgaz için % 2,6, yenilenebilir 

kaynaklar için % 2,2 ve nükleer için % 0,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
90

 

Birincil enerji tüketimindeki artıĢ oranı yıllık % 4,3 olarak açıklanan Türkiye, 

enerji ihtiyacının % 74‟lük bölümünü dıĢ kaynaklardan sağlayabilen ithalatçı 

konumunda bir ülkedir. % 97‟si ithal edilen doğalgazın % 50‟lik bölümü elektrik 

enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki 

eğilimlere paralel olarak, Türkiye‟de de genel enerji tüketimi içinde elektrik 

enerjisinin payı sürekli artmaktadır. 1970 ila 2008 yılları arasındaki artıĢ oranı 

ortalama % 8,7‟dir. Artan elektrik enerjisi talebinin karĢılanabilmesi için, mevcut 

kurulu gücün 2020 yılına kadar en az iki katına çıkartılması gerektiği de ifade 

edilmektedir.  

21. yüzyılın Türkiye ve AB ülkeleri için en önde gelen sorunlarından birisinin 

enerji güvenliği ve enerji tedariki olduğu kabul edilmektedir. Aslında zor günler 

çoktan baĢlamıĢtır. Önce enerji fiyatları bütün bilimsel verilerin dıĢında yükselme 

göstermiĢ, on yıl önce 20 -30 $ fiyat aralığında seyreden petrolün varil fiyatı 150 

Dolara yükselmiĢ, daha sonra da bütün uzmanların tahminleri dıĢında birkaç ay 

içerisinde 30 $‟a inmiĢtir. Petrole endeksli doğalgaz ve diğer yakıt fiyatları da benzer 

bir düĢüĢ göstermiĢtir. Fiyatlardaki bu hareketlilik ve değiĢim yeni enerji 

kaynaklarının aranmasını ve geliĢtirilmesini gündeme getirmiĢtir. % 70‟lerin 

üstündeki fiyat düĢüĢü bu kez geleceğe dönük bütün öngörülerini aĢırı yüksek petrol 

gelirine bağlayan ülkeleri derin bir ekonomik Ģoka uğratmıĢtır. Üzerinde durulan 

ortak çözüm ise; enerji zengini ülkelerle enerji fakiri ülkeleri ve bunlar arasında 

doğal bir köprü konumundaki ülkemizin içinde yer alacağı alternatif projelerin 

aranması ve değerlendirilmesidir. 
91

 

Enerji kullanımı, üç büyük etkene göre biçimlenmekte ve geliĢmektedir. 

Bunlar, piyasa koĢullarının geçerliliği, çevre sağlığını koruma ve teknolojik 

yeniliklerdir. 1950‟lerden itibaren enerji konusu, ülke gündemlerinin baĢ konu ve 

problemleri içinde yer almaktadır. Dünya enerji tüketimi devamlı artıĢ 

göstermektedir. Kömür, doğalgaz ve petrol enerji tüketiminin önemli bileĢenleridir. 
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Özellikle doğalgaz son yılların hızla büyüyen enerji kaynağı olarak tüketimde 

vazgeçilmez bir yere oturmuĢtur. 2005-2030 yılları arasında, dünya enerji talebinin 

yaklaĢık % 50 oranında artması beklenmektedir. 

Günümüze oranla 2030 yılında enerji tüketiminin dünyada % 60 ve Türkiye‟de 

ise %100‟den daha yüksek oranda artması beklenmektedir. Dünyada ve Türkiye‟de 

nüfusun benzer olarak %1 oranında artması, artan nüfusun yanı sıra dünyada geliĢen 

ve büyüyen ekonomilerden gelen talep ve ülkemizde esas olarak ĢehirleĢme ve 

sanayileĢmeden kaynaklanan talep, söz konusu artıĢların önemli nedenleri 

arasındadır. GeliĢen ekonomilerde artan gelirler sonucunda araba sahipliliğindeki ve 

elektrik tüketimindeki artıĢ enerji talebindeki artıĢın diğer nedenleridir. 

Dünyadaki enerji krizi, fosil yakıtların artan maliyetleri ve küresel ısınma 

sorunu nedeniyle, ucuz, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneĢ 

enerjisiyle kombine ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi uygulamalarının artırılmasını 

önemli kılmaktadır. Dünyada devam eden özelleĢtirme ve serbestleĢtirme ve bu 

amaçla süregelen yasal ve yapısal değiĢim ve dönüĢüm süreci dünya enerji pazarında 

bugüne kadar yaĢanan en büyük belirsizlik dönemini yaratmıĢtır. 

2007 yılı dünya birincil enerji tüketimi, 11 milyar ton petrol eĢdeğeri olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bunun 3.95 milyar tonu petrol, 2,64 milyar ton petrol eĢdeğeri 

doğalgaz, 3,18 milyar ton petrol eĢdeğeri kömür, 622 milyon ton petrol eĢdeğeri 

nükleer ve 709 milyon ton petrol eĢdeğeri de hidroelektrikle karĢılanmıĢtır. 

Nükleer santrallerden ticari olarak elektrik üretimi 50 yıldan beri devam 

etmektedir. 31 ülkede ticari olarak iĢletilmekte olan toplam nükleer reaktör sayısı 

439‟dur. Nükleer güç dünya elektrik talebinin yaklaĢık % 16‟sını karĢılamaktadır. 

Jeotermal enerji, % 90 kapasiteyle çalıĢabilen ve dünyadaki jeolojik 

aktivitelerin olduğu bölgelerde yoğunlaĢmıĢtır. Buna karĢın global katkısı oldukça 

düĢüktür. 

Küresel iklim değiĢikliği ile mücadelede en etkili bir diğer ekonomik araç, 

enerji verimliliğinin artırılması, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji 

tasarrufudur. Ayrıca, enerji verimliliğinin geliĢtirilmesi, ekonomik büyümenin 

hızlandırılması ve istihdam yaratılması açısından bir fırsattır. Enerji verimliliği 
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hususundaki geliĢmeler, Kyoto Protokolü taahhütlerine ulaĢılması ve gelecek 

nesillerin korunması konusunda destekleyici olacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının geliĢtirilmek istenmesinin en 

önemli nedeni; dünyada sınırlı olan fosil yakıt rezervlerini tükenmekten olabildiğince 

korumak ve hava kirliliği, küresel ısınma vb. olumsuz çevresel etkileri en az 

seviyeye indirgemektir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin rezervleri tükenmekte buna bağlı olarak üretim de 

düĢmektedir. Avrupa Birliği; tükenen enerji kaynakları, çevre kirliliği, sera gazı 

emisyonları, artan enerji ihtiyacı ve ithalat bağımlılığı nedeniyle enerji tasarrufu ve 

enerjinin rasyonel kullanımına önem vermektedir. Buna göre; 2020 yılında AB enerji 

tüketiminin % 20 oranında azaltılması (öngörülen 2007 enerji tüketimine oranla % 

20 tasarruf) ihtiyacı belirtilerek, 2006 yılında benimsenmiĢ olan Enerji Verimliliği 

Aksiyon Planı‟nın 2009 yılında revize edilmesi öngörülmüĢtür. 
92

 

Avrupa Birliği 2008 yılı sonunda, “Enerji Güvenliği ve DayanıĢma Eylem 

Planı” ve “Ġkinci Stratejik Enerji Gözden Geçirme”sinde, ileriye dönük politik 

gündemini 2020 yılına kadar, enerji verimliliğini % 20 artırmak, enerji tüketiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını % 20 artırmak ve sera gazı emisyonlarını % 

20 azaltmak olarak belirlemiĢtir. Bu hedeflerin ve eylem planlarının temelinde 

sürdürülebilirlilik, rekabetçilik ve enerji arz güvenliği yatmaktadır. Bu bağlamda, 

AB‟nin 21. yüzyıl enerji politikasında ve uygulamalarında değiĢen önemde 

öncelikleri, hedefleri, ihtiyaçları ve çözmesi gereken önemli sorunları bulunmaktadır. 

AB ülkeleri, topluluğu ilgilendiren siyasi konularda olduğu gibi enerji 

konusunda da çok sesliliğe devam ettiği surece, jeopolitik konumu itibariyle Batı ile 

Doğu arasında doğal bir enerji köprüsü oluĢturan Türkiye, Orta Doğu ve Hazar 

Havzası enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara çıkarılmasında en ekonomik ve 

güvenli geçiĢ yoludur. 

AB Eylem Planına göre, Türkiye geçiĢli rotalar aynı zamanda AB içinde Rusya 

Federasyonu dıĢındaki kaynaklara ulaĢımda tek yol olmakta ve Türkiye‟nin önemini 

daha da ortaya çıkarmaktadır. 
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Kyoto Protokolü tarafından öngörülen çevre koruma ölçütleri ve bunlarla ilgili 

yaptırımlar, günümüzde ulusal sınırları aĢmakta ve uluslararası bir nitelik 

kazanmaktadır. Bugün içinde bulunduğumuz enerji darboğazı, önümüzdeki yıllarda 

da devam edecektir. Türkiye, dünyanın en hızlı geliĢen on pazarından biri olarak 

gösterilmektedir. 

Türkiye doğu-batı koridoru ile tamamlayıcı nitelikteki güney-kuzey-batı 

koridorları arasında petrol ve doğalgazda etkin bir enerji terminali olma 

potansiyeline sahiptir. Ülkemizde yerli enerji kaynakları genelde ihmal edilmekte, 

arz ithalattan sağlanmakta, enerjide ithalatın payı artmaktadır. Türkiye‟de kömür ve 

hidrolik enerji üretimi geçmiĢ yıllarda olduğu gibi önemli paya sahiptir. 2007 yılında, 

birincil enerji kaynakları üretiminin; % 54‟ünü kömür, % 8‟ini petrol, % 3‟ünü 

doğalgaz, % 17‟sini yenilenebilir kaynakları, %18‟ini ise ticari olmayan yakıtlar 

(odun, hayvan ve bitki artıkları) oluĢturmaktadır. 2007 yılı verilerine göre % 30,9 

pay ile petrol, enerji tüketimimizde doğal gazdan sonra en büyük paya sahiptir. 
93

 

Enerji Bakanlığı, DPT, Hazine MüsteĢarlığı ve EPDK tarafından yapılan 

tespitlere göre Türkiye‟nin enerji tüketimi 2020‟de yüksek senaryoda 222 milyon ton 

petrol eĢdeğerine, düĢük senaryoda ise 194 milyon ton petrol eĢdeğerine 

yükselecektir. Enerji sektörünün 2020 yılına kadarki toplam yatırım gereksinimi 130 

milyar doları bulacaktır. Yerli kaynaklarımızdan üretilen enerji miktarındaki artıĢın 

enerji talebimizden daha düĢük olması nedeniyle, net enerji ithalatımız 1990‟daki 

28,5 MTEP (Milyon ton petrol eĢdeğeri) değerinden 2007‟de 81,1 MTEP değerine 

ulaĢmıĢtır. 

Ülkemiz Ġletim Sistemi 46.956 km enerji iletim hattı, 91266 MVA trafo gücü 

kapasitesi ile Avrupa‟nın önde gelen iletim sistemleri arasında yer almaktadır. 

Türkiye en büyük doğal gaz tüketicisi ülkelerle en büyük üreticiler arasında bir 

geçit yolu üzerindedir. Türkiye çevresindeki doğal gaz rezervleri yaklaĢık dünya 

rezervlerinin % 70‟ini oluĢturmaktadır. Türkiye‟nin doğal gaz tüketimini 

izlediğimizde yıllık % 8-10 artıĢ görmekteyiz. 2007 yılında doğalgaz enerji 

tüketiminde % 31,5 ile en büyük payı alan enerji kaynağı haline gelmiĢtir. Buna 
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karĢılık doğal gaz tüketimimizin sadece % 2,4‟ünü kendi üretimimiz ile 

karĢılanabilmiĢtir. 

Bugüne kadar Türkiye, üretici ülkelere muhtelif petrol, doğal gaz ve elektrik 

nakil hatlarıyla bağlanmıĢtır. 

Bunlar sırasıyla; 

• Kerkük- Yumurtalık Ham Petrol Tasıma Hattı ( Kapasitesi 35 Milyon ton) 

• Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol TaĢıma Hattı ( Kapasitesi 50 Milyon ton) 

• Doğu Avrupa – Trakya yolu ile Rusya‟dan doğal gaz taĢıma hattı 

• Rusya‟dan Karadeniz üzerinden Mavi Akım doğal gaz tasıma hattı (Kapasite 

16 milyar m3 ) 

• Ġran‟dan doğal gaz taĢıma hattı ( Kapasite 10 milyar m3) 

• Azerbaycan‟dan Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz taĢıma hattıdır. 

Bu boru hatlarına ilaveten Nijerya ve Cezayir‟den Marmara Ereğlisi‟ne ve 

Aliağa Egegaz tesislerine LNG (sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz) tedarik edilmektedir. 

Türkiye – Çanakkale deniz dibi geçidiyle Yunanistan‟a da bağlanmıĢtır. Bu 

hattın devam ederek Ġtalya‟ya bağlanması için çalıĢılmaktadır. 

Doğalgaz öngörüleri ıĢığında; Türkiye‟nin Avrupa Birliğinin doğal gaz 

talebinin karĢılanması için önemli bir Ģansı olduğu belirtilebilir. 

Türkiye üzerinden geçecek gazdan bir geçiĢ ücreti alınması ve Türkiye 

üzerinden geçecek enerji taĢıma hattı (gaz/petrol/elektrik) yatırımından 

yararlanılması Türkiye‟nin jeopolitik öneminin artması gibi önemli bazı yararlar 

sağlayacaktır. 

Elektrik enerjisi üretimi, uzun yıllar, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en 

önemli sorunlarının baĢında gelmiĢtir. Ülkemizde enerji verimliliği potansiyelinin 

tüketime oranı en az % 25, değer olarak 25 milyon tona eĢdeğer petroldür. Bu 

potansiyelin 50 bin tam zamanlı iĢi tanımladığı ve yan iĢlerle birlikte istihdamın 150 

binlere ulaĢabileceği belirtilmiĢtir.  

Yolcu taĢımacılığının % 95‟i, yük taĢımacılığının % 91‟inin karayolu ile 

yapılması ve bütçenin yaklaĢık %2‟si yüksek oranlı vergilerle fiyatı sürekli artan 
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petrol türevlerinden karĢılanmasına rağmen ülkemizde yakıt tüketimi istikrarlı bir 

Ģekilde artmaktadır. 

Tüm sanayi alt sektörlerinde, aydınlatma amaçlı elektrik enerjisi tüketiminde 

ortalama % 35 tasarruf potansiyelinin mevcut olduğu, tekstilde iki yıldan kısa, diğer 

sektörlerde ise yaklaĢık üç yıl civarında geri ödeme süreleri olasılığını ortaya 

konmuĢtur.  

Türkiye jeotermal potansiyelinin yaklaĢık % 70‟lik dilimi Batı Anadolu‟da yer 

alan 11 ilde bulunmaktadır. Türkiye‟de yaklaĢık 40 yıl önce belirlenen muhtemel 

jeotermal potansiyelin jeotermal araĢtırmacılarla yeniden değerlendirilmesi 

hususunda bir fikir birliği oluĢması sonucu, elde edilen güncel veriler ıĢığında Batı 

Anadolu için yeniden olası bir jeotermal potansiyel hesaplaması yapılmıĢtır. Elde 

edilen yeni sonuç ülkemiz için de oldukça umut verici görülmektedir. Türkiye‟nin 

olası jeotermal potansiyelinin %70‟i Batı Anadolu‟da bulunmaktadır.
94

 

GüneĢ enerjili yatırımların, analizlerde ekonomik çıkmamasının en önemli 

nedenleri olarak, ilk yatırım maliyetinin alternatif sistemlere göre çok yüksek olması 

ve yıllık ortalama yük (kullanım) faktörünün düĢük olması gösterilmektedir. GüneĢ 

enerjisi sistemlerinde, iĢletme (yakıt) maliyeti sıfıra düĢme, yatırım maliyetiyse 

maksimuma yükselme eğilimindedir.  

Ülkemizde son donemde Rüzgar Elektrik Santralleri (RES) Lisans 

baĢvurularında önemli artıĢlar olmuĢtur. Sisteme bağlanan RES kurulu gücündeki 

artıĢ ile birlikte, bu santrallerin Ġletim sistemine bağlantı kriterleri ve Enterkonnekte 

Elektrik Sistemi ĠĢletmeciliği üzerindeki etkileri daha büyük önem kazanmıĢ 

durumdadır. Ayrıca, Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Tüm iletim sistemi kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik 

sunulabilmesi ilkesi çerçevesinde sistem kararlılığı dikkate alınarak, trafo merkezi 

bazında bağlanabilir RES kapasiteleri belirlenmiĢ, rüzgar santrali baĢvurularının 

yoğunluk kazandığı Batı Anadolu Bölgesinde Rüzgar havzaları oluĢturularak sisteme 

aktarımı sağlanmıĢtır. Türkiye Elektrik Sistemi kurulu gücü 42.394 MW olup bu 
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gücün % 1,1‟ine karĢılık gelen 452 MW‟ı rüzgar santrallerine aittir. 2012 yılı sonu 

itibariyle uygun bağlantı gücü verilmiĢ RES toplam gücü 12.369 MW‟dır.
95

 

Rüzgar santralleri için Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliğinde yapılan 

düzenleme ile yeni türbin-jeneratör teknolojisine sahip rüzgar santrallerinin sisteme 

bağlantısına imkân vermek suretiyle, elektrik sisteminin güvenli ve kararlı çalıĢması 

hedeflenmiĢtir. Ancak, Avrupa‟da rüzgar enerjisi potansiyeli en iyi olan ülkelerden 

biri olan Türkiye, var olan potansiyelini kullanmak açısından yeterli baĢarıyı 

sağlayamamıĢtır. 

2.2 Türkiye’nin Enerji Durumuna Genel Bir BakıĢ  

1970-1997 yılları arasında yerli birincil enerji kaynakları üretimi 14493 

Btep‟den 1,9 kat artarak 27 687 Btep‟e ulaĢmıĢtır. Bu dönemde linyit üretimi 6,8 kat 

artarak, en büyük katkıyı sağlamıĢtır. 1997 yılı linyit üretimi 11759 Btep olup, 

toplam üretimin % 42,5‟ini kapsamaktadır. Üretim büyüklüğü sıralamasında linyitten 

sonra gelen kaynaklar, üretimdeki payları ile birlikte; odun % 19,9, petrol % 13,1 ve 

hidrolik enerji % 12,4 biçiminde yer almaktadır. 
96

 

1970 yılına göre 1997 yılında petrol üretiminin azalmıĢ olması bir sorundur. 

1997 yılı petrol üretimi, 1970 yılı üretiminin % 97,6‟sı kadardır. Yerli petrol üretimi 

1971‟den 1990 yılına kadar, 1970 düzeyinin altında kalmıĢ ve 1976-1984 arasında 

önemli azalma görülmüĢ, ancak 1990 yılında 1970 yılı üretimi aĢılmıĢtır. Petrol 

üretimi 1995 yılından sonra yine 1970 düzeyinin altında kalmaya baĢlamıĢtır.  

Ticari olmayan enerji grubunda yer alan, özde tezeğe dayalı hayvan ve bitki 

artıklarından sağlanan enerji üretimi 1970‟den 1982 yılına kadar artıĢ göstermiĢ, 

daha sonra düĢme trendine girmiĢtir. Hayvan ve bitki artıklarından sağlanan enerji 

üretiminin, 1970 yılına göre 1997 yılında % 29 oranında azalmıĢ olması olumlu bir 

geliĢmedir. 1970-1997 arasında yerli üretim kaynaklarına, 1976 yılından baĢlayarak 

doğal gaz, 1984 yılından baĢlayarak jeotermal enerji ve 1986 yılından baĢlayarak 

güneĢ enerjisi eklenmiĢtir. Eklenen bu üç kaynaktan 1997 yılında yapılan yerli 

üretim toplam birincil enerji üretiminin % 1,8‟i kadardır.  
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1970-1997 yılları arasında birincil enerji tüketimi 3,8 kat artıĢ göstermiĢ ve 

18849 Btep‟den 71367 Btep‟e yükselmiĢtir. 1997 yılında tüketimde yıllık artıĢ hızı % 

2,8 olmuĢtur. Ancak, 1990-1997 dönemindeki yıllık artıĢ hızının en yüksek değeri % 

9,8 ile 1996 yılında görülmüĢtür. 1994 yılındaki % -2,2‟lik azalmadan sonra, 1995 

yılında % 7,7‟lik artıĢla yeni bir trend baĢlamıĢtı. Son yılların artıĢ hızı, geliĢmiĢ 

ülkelerin % 1-2‟yi geçmeyen artıĢ hızlarına göre büyük olmakla birlikte, dünya 

ortalamasının altında enerji tüketen ve sanayileĢerek kalkınmayı amaç edinen 

Türkiye için zorunlu olduğu bir gerçektir. Ancak, 1997 yılında artıĢ hızının 

frenlendiği gözlenmiĢtir.  

Türkiye‟de enerji üretim ve tüketim geliĢme trendlerinin farklı oluĢu nedeniyle, 

1970 yılında % 76,9 olan üretimin tüketimi karĢılama oranı, 1997 yılında % 38,8‟e 

düĢmüĢtür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan geleceğe yönelik 

projeksiyonlarda bu oran düĢme trendi içinde kalmaktadır. Petrol tüketiminin % 

9,1‟i, doğal gaz tüketiminin % 2,3‟ü, taĢkömürü tüketiminin %15,8‟i yerli üretimle 

karĢılanmıĢtır. Linyit tüketimin tamamı yerli üretime dayanmaktadır. Türkiye‟nin 

bilinen sınırlı kaynaklarının yanısıra, yatırım ve teknoloji kısıtlarından da yerli enerji 

üretimi sınırlanmaktadır.  

Türkiye‟de 1997 yılında üretim ve tüketimi birbirine eĢit olmak üzere, bir 

önceki yıla göre yenilenebilir kaynaklardan hidrolik enerjide % 1,7 azalma, jeotermal 

enerjide % 10,5 artıĢ, güneĢ enerjisinde aynı durumu koruma, hayvan ve bitki 

artıklarında % 1,4 azalma görülmüĢtür. Odun üretim ve tüketimi de aynı düzeyini 

korumuĢtur. 1997 yılında rüzgar enerjisi üretim ve tüketimi yoktur. Sıralanan 

yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji, toplam enerji arzı içinde % 38,7‟lik pay 

kapsamaktadır. Özellikle tezeğe dayalı hayvan ve bitki artıkları değerlendirme dıĢı 

tutulacak olursa, yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı % 33,2 

düzeyindedir.  Hidrolik enerjinin tek baĢına yerli üretimdeki payı % 12,4 iken, klasik 

biomas (odun + hayvan ve bitki artıkları) payı % 25,4‟dür. 
97

 

1997 yılı verilerine göre, yenilenebilir enerjinin Türkiye‟nin genel enerji 

tüketimindeki payı ise % 15 kadardır. Hayvan ve bitki artıkları değerlendirme dıĢı 

tutulduğunda bu pay % 12,9‟a düĢmektedir. Hidrolik, jeotermal ve güneĢ enerjisinin 
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tüketimdeki toplam payı % 5,2 olmuĢtur. Hidrolik kaynaktan sağlanan enerji ise, 

güneĢ ve jeotermalden sağlananın 13 katıdır.  

Türkiye‟de son yıllarda talebi ve/veya tüketimi hızlı artıĢ gösteren kaynak 

doğal gazdır. 1975 yılında listede yer almayan doğal gaz, 1976 yılında sembolik yerli 

üretimle enerji bütçesine girmiĢ ve 1986 yılından baĢlayan ithalatı ile tüketimi hızla 

geliĢmiĢtir. 1997 yılında birincil enerji kaynakları tüketimi içinde doğal gazın payı % 

12,8‟e çıkmıĢtır. 1997 yılında tüketilen doğal gaz 10,1 milyar m
3 

olup, 1998 yılının 

talebi 13,4 milyar m
3

‟e yükselmiĢtir. 2000 yılının talebi ise 20,8 milyar m
3 

olarak 

kestirilmektedir. Ancak, bunun nasıl gerçekleĢtirilebileceği sorundur.  

1997 yılında tüketilen 71367 Mtep birincil enerjinin tüketim sektörlerine 

dağılım payları içinde sanayinin tüketimi 20055 Mtep, konut ve hizmet sektörünün 

tüketimi ise 19015 Mtep‟dir. Tüketilen enerjinin % 23‟üne karĢılık olan 16334 Mtep 

enerji; elektrik santralları, kok ve briket fabrikaları, petrol rafinerileri ile iç tüketim 

ve kayıplarda harcanmıĢtır. Bu değer düĢüldüğünde toplam nihai enerji tüketimi 

55033 Mtep olmaktadır. Nihai enerji tüketiminin ise % 36,4‟ü sanayi sektörüne 

gitmiĢtir.
98

 

Sanayi sektörünün alt sektörlerinde gerçekleĢen enerji tüketim payları içinde en 

ağırlıklı pay % 43,4 ile petrol ve doğal gaza ait olup, kömürün payı % 34,9 ve 

elektriğin payı % 18,3‟dür.  

Önemli enerji tüketim sektörlerinden bir diğeri de ulaĢtırma sektörüdür. 

UlaĢtırma sektörünün 1997 yılı enerji tüketimi 11339 Mtep olup, toplam birincil 

enerji tüketiminin % 15,9‟u, toplam nihai enerji tüketiminin de % 20,6‟sını 

kapsamaktadır. UlaĢtırma sektörü enerji tüketiminin % 99.5‟i petrol ürünlerinden 

karĢılanmaktadır. 
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2.3 Türkiye’de Birincil Enerji Üretim ve Tüketimi (Btep) 

KAYNAKLAR  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

 Gerçekleflen    Planlanan  

Taflkömürü     

Üretim  1636  1319  1382  1347  1678  2729  3100  

Tük/Talep  6428  6690  9115  8495  8173  9571  11174  

Linyit     

Üretim  10471  10735  10899  11759  12514  12685  13007  

Tük/Talep  10331  10605  11187  12280  12514  12685  13007  

Asfaltit     

Üretim  0  29  15  13  43  43  43  

Tük/Talep  0  28  15  13  43  43  43  

Petrol     

Üretim  3871  3692  3675  3630  3230  3056  2851  

Tük/Talep  27142  29324  30939  30515  33493  35364  38244  

Do¤al Gaz     

Üretim  182  166  187  230  684  662  557  

Tük/Talep  4921  6313  7384  9165  11954  15660  17030  

Hidrolik     

Üretim  2630  3057  3481  3424  3520  3543  3763  

Tük/Talep  2630  3057  3481  3424  3520  3543  3763  

Jeotermal     

Üretim  115  138  162  179  256  329  432  

Tük/Talep  115  138  162  179  256  329  432  

Günefl     

Üretim  45  52  80  80  98  109  121  

Tük/Talep  45  52  80  80  98  109  121  

Klasik Biomas (odun + hayvan ve bitki art›klar›)     

Üretim  7109  7068  7045  7024  7004  6983  6963  

Tük/Talep  7109  7068  7045  7024  7004  6983  6963  

Elektrik ‹thali ve ‹hrac›     

Net ithal  -46  -60  -6  191  246  ?  ?  

Merkezi Is›tma     

Talep  0  0  0  0  0  0  253  

Genel Enerji     

Üretim  26059  26255  26926  27687  29028  30140  31090  

Tük/Talep  58675  63215  69402  71367  77301  84289  91030  

Tablo 1 
TÜSĠAD, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye‟nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, Aralık 1998,  Yayın No: 

TÜSĠAD-T/98-12/239), Ġstanbul, sh. 45.  

2.4 Türkiye’nin Enerji Kaynakları ve Enerji DıĢalımı  

Türkiye‟de taĢkömürü, linyit, asfaltit, bitümlü Ģistler, ham petrol, doğal gaz, 

uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidrolik enerji, jeotermal enerji, 

güneĢ enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalga enerjisi, biomas enerji gibi tükenmez 

kaynak potansiyelleri bulunmaktadır. Kısacası, Türkiye‟de jeolojik ve doğal yapıya 

bağlı biçimde hemen her çeĢit enerji kaynağı bulunmakla birlikte, bugün kullanımda 

ön sıralarda yer alan önemli fosil kaynakların, linyit dıĢında yeterli rezervleri yoktur 

ve üretimleri düĢüktür.  

Türkiye, özellikle akıĢkan (sıvı ve gaz) fosil yakıtların görünür rezervleri 

açısından fakir bir ülkedir. 1997 yılı verileri ile ülke enerji ihtiyacının % 55,6‟sını 

karĢılayan petrol ve doğal gazın % 90,3‟ü ithal olunmuĢtur. 1997 yılında ithal edilen 

petrol 29430 Btep ve doğal gaz ile LNG 8995 Btep‟dir. 1997 yılı doğal gaz tüketimi 
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petrol tüketiminin % 30‟u kadardır. Ancak, doğal gaz tüketiminde beklenen artıĢ hızı 

petrol tüketiminde beklenen artıĢ hızından yüksek olup, 2000-2001 yıllarında doğal 

gaz tüketimi petrol tüketiminin % 50‟sine ulaĢmıĢ bulunacaktır. Giderek artan doğal 

gaz talebinin tamamının ithalatla karĢılanması programlanmakta, güvenli arz 

kaynakları sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu konu henüz çözümlenememiĢtir.  

TaĢkömürü üretimi sanayi tüketimini bile karĢılamaya yeterli değildir. Oysa, 

taĢkömürü sanayideki direkt kullanımının dıĢında ikincil kömür üreten kok 

fabrikalarının hammaddesi olduğu gibi, elektrik üretiminde, konut ve hizmet 

sektöründe, sembolik olarak ulaĢtırma sektöründe kullanılmaktadır. 1997 yılı verileri 

ile yerli taĢkömürü üretimi sanayi tüketiminin % 57,3‟ü kadardır. TaĢkömürü ithalatı 

demir-çelik sektörü, çimento sektörü ve diğer sanayi sektörleri talebinin yanında 

hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerin yakacak ihtiyacı için yapılmaktadır. ithal 

taĢkömürüne dayalı termik elektrik santrallarının kurulması gündemdedir. 1997 

yılında yerli üretiminin 4,4 katı taĢkömürü ithal olunmuĢtur. Ayrıca, koklaĢtırılmıĢ  

biçimde ikincil kömür olarak da ithalatı yapılmaktadır. 1997 yılı taĢkömürü ve ikincil 

kömür ithalatı toplam 6258 Btep olmuĢtur. 
100

 

Yerli kaynaklarımız içinde önemli bir yere sahip olan linyit rezervlerimiz 

irdelendiğinde, % 68‟inin düĢük alt ısıl değere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

yüksek kükürt içeriği de çevre kirliliği açısından linyit kalitesini düĢürmektedir. 

Linyit üretimi toplam fosil yakıt üretiminin % 69.3‟ünü karĢılamaktadır. Toplam 

linyit üretiminin  % 13‟ü AfĢin-Elbistan Santralı‟na, % 56‟sı diğer santrallara, kalanı 

da ısıtmaya gitmektedir.  

Ülkemizde çok sınırlı biçimde bulunan asfaltit son yıllarda enerji bütçesinden 

hemen hemen çıkmıĢ durumdadır. Henüz kullanılmayan bitümlü Ģistler, ısıl değeri 

düĢük yakıt olarak değerlendirilebileceği gibi, sentetik petrol üretiminde de 

kullanılabilir. Kullanılmayan kaynaklar arasında sınırlı uranyum rezervi ve zengin 

toryum rezervi bulunmaktadır.  

Türkiye, tükenebilir konvansiyonel fosil yakıt rezervlerinin aksine, tükenmez 

doğal kaynakların potansiyeli bakımından Ģanslı bir ülkedir. Kullanıma uygun 

ekonomik hidrolik potansiyelinin % 29‟u iĢletmede, % 10‟u inĢa halinde, % 14‟ünün 
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kesin projesi hazır, % 19‟u planlama aĢamasında, geri kalan % 28‟i master plan ve 

ön inceleme aĢamasında bulunmaktadır. Kısaca, tüm ekonomik potansiyel 

değerlendirilmek üzere ele alınmıĢtır. Türkiye‟nin jeotermal kaynaklar bakımından 

zengin olduğu bilinmekle beraber, gerek ısıtma uygulamaları ve gerekse elektrik 

üretimi amacıyla ortaya konulmuĢ rezerv sınırlıdır. Ancak, bu sınırlı rezerv bile 

büyük ölçüde kullanılır duruma sokulamamıĢtır. Benzer biçimde güneĢ ve rüzgar 

enerjileri açısından önemli potansiyelleri bulunmakla birlikte, değerlendirme 

açısından baĢlangıç aĢaması aĢılamamıĢtır. Türkiye‟nin sınırlı enerji planlamalarında 

yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına gereken yer verilmemekte, bu kaynakların 

kullanımı teĢvik edilmemektedir. 
101

 

Türkiye konvansiyonel fosil yakıt üretimi ile karĢılayamadığı enerji talebini, 

fosil yakıt dıĢalımı ile karĢılamaya çalıĢmaktadır. 1970 yılında 4,64 Mtep olan 

birincil enerji ithalatı, 1997 yılında 43,68 Mtep‟e yükselmiĢtir. 1970-1997 

döneminde yerli üretim 3,3 kat artıĢ gösterirken, birincil enerji ithalatı 9,8 kat artıĢ 

göstermiĢtir.  1990 yılında 30936 Btep enerji ithalatı ve 2102 Btep enerji ihracatı 

yapılmıĢtır. 1997 yılında enerji ithalatı 45629 Btep‟e yükselirken, enerji ihracatı 

1630 Btep‟e düĢmüĢtür. Enerji ithali için yapılan toplam ödeme 5,9 milyar ABD $‟ı 

düzeyinde olup,  toplam ithalat içinde % 12,1 pay kapsamaktadır. Enerji ithalat 

değeri GSMH‟nın % 3‟üne karĢılık düĢmektedir. 2000 yılı için planlanan enerji 

ithalatı ise 59940 Btep düzeyindedir. 1990-2000 dönemi için gerçekleĢen ve 

beklenen değerlerle enerji ithalatı ve ihracatı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
102
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Türkiye’nin Enerji Ġthalat ve Ġhracatı 

 
             GerçekleĢen 

Yıllar 

T.Kömür 

(bin ton) 

Petrol 

(bin ton) 

Doğalgaz 

(106 m3) 

Elektrik 

(GWh) 

Toplam 

(Btep) 

ĠHRAC
AT 

(BTep) 

Tüketimdeki 

Ġthal Payı 

% 

1990 5556 22396 3257 176 30935 2118 58.8 

1991 6083 19982 4035 759 29597 2808 54.9 

1992 5414 21768 4437 189 31488 2042 55.9 

1993 5640 25729 4954 213 36180 2254 59.1 

1994 5463 24629 5375 31 35344 2280 60.2 

1995 5941 27169 6755 0 39684 1947 62.8 

1996 5525 28330 7837 270 41828 1883 60.3 

1997 8311 28264 9885 2492 45629 1630 63.9 

Beklenen      

1998 10648 29496 12384 2859 48736 1500 63.1 

1999 11217 31461 16481 - 54874 1500 65.1 

2000 13237 34496 18102 - 60768 1500 66.8 

Tablo 2 
TÜSĠAD, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye‟nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, Aralık 1998,  Yayın No: 

TÜSĠAD-T/98-12/239), Ġstanbul, sh. 48.  

2.5 Türkiye’de SanayileĢme Enerji ve Büyüme ĠliĢkisi  

Yeni buluĢların endüstride yoğun olarak kullanılmaya baĢlandığı Sanayi 

Devriminin ardından enerji talebi, global ölçekte hızlı bir artıĢ kaydetmiĢtir. Enerji 

kaynaklarının dengesiz dağılımı ve rezervlerin artan taleple birlikte giderek azalması 

ise ülkeleri farklı arayıĢlar içerisine itmektedir. Çünkü enerji faktörü günümüzde 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi için üretim sürecindeki en temel 

girdiler arasında kabul edilmektedir. Buna rağmen literatürde ekonomik büyüme ile 

enerji tüketimi arasındaki nedensel bağıntının yönü konusunda bir uzlaĢı 

bulunmamaktadır. Enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi desteklediği yönünde 

sonuçlar veren ampirik bulguların yanı sıra ekonomik büyümenin enerji tüketimini 

etkilediğine dair bulgulara da rastlanmaktadır. Ġktisadi politikalar çerçevesinde 

değerlendirildiğinde buradan çıkacak sonuç, ülkeler açısından çok fazla anlam taĢır.  

Nüfus ve sanayileĢmeye bağlı olarak Türkiye‟de enerji tüketimi, özellikle 1980 

sonrasında hızlı bir artıĢ sürecine girmiĢtir. Ġhracata dayalı dıĢa açık birikim 

modelinin uygulandığı bu süreçte tarım kesimi önemini kaybederek sanayi ve 

hizmetler sektörü ön plana çıkmıĢtır. Ekonominin genel yapısındaki söz konusu 

değiĢim daha fazla enerji kullanımını gerektirdiği için özellikle petrol, doğal gaz ve 

kömür türü fosil yakıtlara olan talep de yükselmiĢtir. Artan enerji tüketiminin ulusal 

çıktı düzeyi üzerindeki etkisi ise son dönemlerde tartıĢmaya açılmıĢtır. Ancak dünya 

genelinde olduğu gibi Türkiye‟de de nedensel bağıntının yönü konusunda farklı 

görüĢler bulunmaktadır.  Bu kapsamda günümüzün ulusal ve uluslararası ekonomik, 
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siyasi ve sosyal dengeleri açısından son derece önem taĢıyan enerjinin, Türkiye‟de 

etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığı da belirlenmektedir. 

2.6 Enerjinin Büyüme ve Kalkınmada Ġleri-Geri Bağlantı Etkileri 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki genellikle “içsel büyüme 

modelleri” ile açıklanmaktadır. Daha önce geçerli olan örneğin Solow modelinde, 

büyüme oranının artması için teknolojik geliĢmenin geçerli olduğu açıklanmakla 

birlikte geliĢmenin nasıl sağlanabileceği konusuna değinilmemiĢtir. Oysa ki bilgi 

birikimi, beĢeri sermaye, araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri ve teknolojik geliĢme gibi 

unsurlar geçmiĢten günümüze kadar geliĢmiĢlik düzeyi üzerinde etkili olmuĢlardır. 

Diğer taraftan günümüz dünyasında az geliĢmiĢliğin sebebini finansal ve reel 

sermaye yetersizliğine bağlayan yaklaĢımlar da geçerliliklerini yitirmiĢlerdir. Yeni 

güncel bilgilere ulaĢamama, yeterli beĢeri sermayeye sahip olamama ve mevcut 

teknolojiyi kullanamama gibi faktörler artık az geliĢmiĢliğin öncelikli nedenleri 

arasında sayılmaktadır. Adı geçen değiĢkenlerin modellenmesi de içsel büyüme 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Büyüme modellerinde bütün ekonomilerin büyümesinin tek bir modelle ya da 

değiĢkenle açıklanması söz konusu olmadığı için içsel büyüme modelleri de kendi 

içinde farklı Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan Romer‟in modelinde toplam 

üretim fonksiyonunu aĢağıdaki Ģekilde yazmak mümkündür;  

Y F(A, K, L) (1.1) 

Burada Y toplam reel çıktı düzeyini, A teknolojiyi, K toplam reel sermaye 

stokunu ve toplam iĢgücünü temsil etmektedir. Enerji ise teknolojinin pratikte 

kullanımına imkân tanıyan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ancak enerjiyi 

dönüĢtürerek kullanılabilir hale getirmek için de yüksek teknolojili yatırımlara 

ihtiyaç duyulur. Ülkeler bu tip yatırımları sadece enerji üretmek için değil aynı 

zamanda enerji kullanımında etkinliği sağlamak için yapmaktadırlar. Sonuç olarak 

düĢük maliyetle temin edilen ve üretim sürecinde verimli biçimde kullanılabilen 

enerji faktörü, teknoloji unsuru üzerinden ulusal çıktı düzeyinin artmasını 

sağlayacaktır. 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel iliĢki teorik, ampirik 

ve politik açıdan son derece önem taĢımaktadır. Bu iliĢki ilk kez Kraft ve Kraft 
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(1978) tarafından ABD ekonomisi için 1947-1974 dönemi verileri kullanılarak 

tartıĢmaya açılmıĢ ve söz konusu çalıĢmada nedenselliğin ekonomik büyümeden 

enerji tüketimine doğru gerçekleĢtiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. DeğiĢen ve geliĢen 

dünya koĢulları ile birlikte enerji tüketimi ve enerji tüketiminin ekonomik 

yansımaları tüm ülkeler açısından ilgi odağı haline gelmiĢtir. Hondroyiannis vd. 

(2002), Yunanistan‟da enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi 1960-

1996 dönemine ait verilerden hareketle vektör hata düzeltme modeli kullanarak 

aydınlatmaya çalıĢmıĢlardır. Ampirik bulgular, ele alınan değiĢkenlerin uzun 

dönemde eĢbütünleĢik olduklarını ve ekonomik büyümenin belirlenmesinde enerji 

tüketiminin önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. Paul ve Bhattacharya 

(2004), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel bağıntıyı Engle-

Granger eĢbütünleĢme ve standart Granger nedensellik testlerini kullanarak 

Hindistan için araĢtırmıĢlardır. 1950-1996 dönemine ait veriler, değiĢkenlerin 

karĢılıklı etkileĢim içinde olduklarını göstermiĢtir. Akinlo (2008), Sahra Altı 

Afrika‟da yer alan 11 ülke için enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

iliĢkiyi Sınır Testi ve Granger Nedensellik testleri kullanarak incelemiĢtir. Sınır testi, 

7 ülkede (Cote D‟Ivoire, Gambiya, Gana, Kamerun, Senegal, Sudan ve Zimbabwe) 

ekonomik büyüme ile enerji tüketiminin eĢbütünleĢik, Granger nedensellik testi ise 

Gambiya, Gana ve Senegal‟de çift yönlü bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Sudan ve 

Zimbabve‟de ekonomik büyüme, enerji tüketiminin Granger nedeni çıkarken 

Kamerun ve Cote D‟Ivoire‟da herhangi bir nedensellik bağıntısı bulunamamıĢtır. 

Odhiambo (2009), ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki iliĢkiyi 1971- 

2006 verileri yardımıyla Tanzanya için analiz etmiĢtir. Sınır testi bulguları uzun 

dönemli değiĢkenlerin birlikte hareket ettiklerini, Granger nedensellik testi de enerji 

tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir bağıntının olduğunu ortaya 

koymuĢtur.  

Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taĢıyan enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme iliĢkisine yönelik olarak özellikle 2000‟li yıllarda çalıĢmaların hız 

kazandığı görülmektedir. Bu çalıĢmalardan bazılarına aĢağıda yer verilmektedir. 

ġengül ve Tuncer (2006), ticari enerji kullanımı, reel enerji fiyatları endeksi ve 

GSYĠH arasındaki nedensellik iliĢkilerini Türkiye‟nin 1960-2000 dönemi yıllık 

verilerini kullanarak incelemiĢlerdir.  



 

 

 57 

Nedensellik sınamalarında Toda ve Yamamoto (1995) çalıĢmasına dayalı 

gecikmesi artırılmıĢ VAR yöntemi kullanılmıĢtır. Sonuçta, ticari enerji 

kullanımından GSYĠH‟ye doğru iĢleyen tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunurken, 

reel enerji fiyatları ile GSYĠH arasında iki yönlü ve reel enerji fiyatları endeksinden 

ticari enerji kullanımına doğru iĢleyen tek yönlü bir nedensellik iliĢkisine 

rastlanmıĢtır. 

Jobert ve Karanfil (2007), Türkiye‟de enerji tüketimi ile gelir arasındaki 

iliĢkiyi 1960-2003 verilerini kullanarak hem genel hem de endüstri sektörü bazında 

ayrı ayrı analiz etmiĢlerdir. Johansen eĢbütünleĢme testi, gerek reel GSMH ile enerji 

tüketimi arasında gerekse endüstriyel enerji tüketimi ile endüstriyel katma değer 

arasında uzun dönemde herhangi bir iliĢkinin bulunmadığını göstermiĢtir. Karagöl 

vd. (2007), Türkiye‟de ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi iliĢkisini 1974-2004 

dönemi için Sınır Testi YaklaĢımı ile analiz etmiĢlerdir. Seriler arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisi tespit edilmiĢ ve kısa dönemde değiĢkenler arasında pozitif bir 

iliĢki ortaya çıkarken uzun dönemde bu iliĢki negatif çıkmıĢtır. 

Lise ve Montfort (2007), gelecekte yüksek oranlarda artıĢ göstererek önemli 

seviyelere gelecek olan enerji tüketimi ve GSYĠH serilerinin birbirleri ile iliĢkisini 

test etmiĢlerdir. 1970–2003 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı çalıĢmada 

eĢbütünleĢme ve vektör hata düzeltme modeli sonuçları, söz konusu değiĢkenlerin 

uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini ve nedenselliğin de GSYĠH‟dan enerji 

tüketimine doğru gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. 

Erdal vd. (2008), yaptıkları çalıĢmalarında enerji tüketimi ile reel GSMH 

arasındaki nedensel iliĢkiyi Türkiye için 1970-2006 dönemi verilerinden hareketle 

analiz etmiĢlerdir. Johansen eĢbütünleĢme ve Pair-wise Granger nedensellik testi 

sonuçları, ele alınan değiĢkenler arasında karĢılıklı bir bağıntının bulunduğunu ortaya 

koymuĢtur. Kar ve Kınık (2008), 1975-2005 dönemi için toplam elektrik tüketimi, 

sanayi elektrik tüketimi ve mesken elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

iliĢkiyi zaman serileri analizindeki geliĢmeleri dikkate alarak incelemiĢlerdir. 

Johansen eĢbütünleĢme testi uzun dönemde toplam, sanayi ve mesken elektrik 

tüketimleri ile ekonomik büyüme arasında bir iliĢkinin bulunduğunu, Vektör Hata 

Düzeltme Modeli de (VECM) nedenselliğin yönünün elektrik tüketimlerinden 

ekonomik büyümeye doğru gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. Sadece mesken elektrik 
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tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisinin var 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bu sonuçlar bize Türkiye‟de, özellikle seksenli yıllardan itibaren enerji 

tüketimi ile büyüme arasında iliĢkinin güçlendiğini ortaya koymaktadır.  
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BÖLÜM III 

TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ GEÇĠġ VE ÜRETĠM MERKEZĠ OLMASININ 

SONUÇLARI 

3.1 Türkiye Ekonomisinin Enerji Yoğunluğu 

Ülkelerin ekonomik geliĢme süreçlerinde enerjinin kullanımı büyük bir önem 

taĢımaktadır. Bu önem, enerjinin üretim girdisi olarak ekonominin diğer sektörleri ile 

olan yapısal bağlılığından kaynaklanmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde enerjiye 

olan talep ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü iliĢkinin, geliĢmiĢ ülkelerde daha 

zayıf olduğu görülmektedir. Bugün kiĢi baĢına gelirleri yüksek olan ülkelerin fert 

baĢına enerji tüketimleri de oldukça yüksek bulunmaktadır. Son yıllarda geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan birçok ülkede ekonomik geliĢme ile enerji kullanımı arasındaki 

kuvvetli iliĢkiyi ortaya koymak için hesaplanan esneklik katsayısı özellikle 

geliĢmekte olan ülkeler için 1‟e yakın değerler taĢımaktadır. Esneklik katsayısının 1 

olması, ekonomide % 1‟lik büyüme durumunda, genel enerji talebinin de % 1 

oranında artacağı anlamına gelmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde enerji tüketimi ile 

GSMH artıĢı arasındaki hesaplanan esneklik katsayısı 1‟den küçüktür. GeliĢmekte 

olan ülkelerde sanayileĢme oranları geliĢtikçe daha fazla enerji tüketilmektedir. 
103

 

Enerji fiyatlarının ucuz olduğu 1970‟lere kadar olan dönemde, iĢgücü kıtlığı ve 

buna bağlı olarak yükselen emek fiyatlarının yerine ucuz olan enerjiyi ve sermayeyi 

ikame etme yoluna gidilmekteydi. Bu da sektörlere, aĢırı enerjiye bağımlı üretim 

yapma alıĢkanlığını getirmiĢtir. Böylelikle ülkeler enerjiye sıkı sıkıya bağlanarak, 

enerjiyi ekonomik büyümenin en önemli faktörü haline getirmiĢlerdir. 1970‟li 

yıllarda ortaya çıkan petrole bağımlı enerji krizi, ülke ekonomilerinde önemli 

sorunlara yol açmıĢtır. Bu krizden sanayileĢmiĢ ülkeler de yükselen enerji ithalat 

maliyeti nedeniyle olumsuz etkilenmiĢlerdir. GeliĢmekte olan ülkelerdeki enerji 

talebindeki hızlı artıĢa rağmen kapasite artıĢının sağlanamaması sonucunda enerji 

arzı kısıtlı kalmıĢ, dolayısıyla sanayi üretiminin aksaması ve enerji fiyatlarının 

pahalılaĢması gibi ekonomik rekabet gücünü azaltıcı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

Enerjiye bağımlı olarak üretim yapan ekonominin ürettiği malların rekabet Ģansının 

enerji maliyetlerinin yüksek olmasıyla azalması demek, ekonominin dıĢ ticaret 

                                                             
103 Cem Saatçioğlu-Ġsmail Küçükaksoy, “Türkiye Ekonomisinin Enerji Yoğunluğu Ve Önemli Enerji 

TaĢıma Projelerinin Ekonomiye Etkisi”,  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Sayı 11, Aralık 2004, Sh. 19-20. 
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hadlerinin sürekli olarak aleyhte iĢlemesi demektir 
104

 

Enerji yoğunluğu, Gayri Safi Milli Hasıla baĢına tüketilen birincil enerji 

miktarını temsil eden ve tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Türkiye‟nin enerji 

yoğunluğu, OECD ortalamasının üzerinde olup geçmiĢten günümüze artıĢ eğilimi 

göstermektedir. Halen kiĢi baĢına enerji tüketimi, OECD ortalamasının beĢte biri 

civarındadır. Bu durumun önemli nedenlerinden birisi, enerjinin yeni yatırımlara 

oranının yüksek olmasına rağmen, teknoloji seçiminde enerji tasarruf eden 

teknolojilerin aranması için çaba harcanmamasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerin, verimsizlik 

ve çevre sorunları nedeniyle terk ettiği çimento sanayii, demir-çelik sanayii gibi 

endüstriyel tesisler, Türkiye‟ye taĢınıp monte edilmektedir. Böylece enerji 

yoğunluğu Türkiye‟de artmaktadır.  

3.2 Enerjinin Kalkınma ve SanayileĢmedeki Rolü, GeliĢmiĢlik Düzeyi ve 

Enerji Kullanımı  

Büyük endüstri ülkelerinin nüfusu dünya nüfusunun %30‟u seviyesinde olduğu 

halde, dünyada kullanılan enerjinin %84‟ü bu ülkeler tarafından tüketilmektedir. 

Rusya‟nın ve bütün Avrupa‟nın nüfusu dünya nüfusunun %21‟ini bulmasına karĢılık 

enerji tüketiminde Avrupa‟nın payı %43‟tür. Özellikle ABD‟nin nüfusu dünya 

nüfusunun ancak %6‟sı kadar olduğu halde enerjinin %32‟sinden fazlası bu ülkede 

tüketilmektedir. AzgeliĢmiĢ ülkelerde yaĢayanlar dünya nüfusunun %20‟sini 

oluĢturmakta fakat enerjinin ancak %1‟ini kullanabilmektedir.
105

 

Nüfusa göre dağılımında düzenlilik göstermeyen enerji tüketiminin, refah 

ölçüsü olan GSMH ile paralellik gösterdiği anlaĢılmaktadır. BaĢka bir ifadeyle 

GSMH‟dan fazla pay alan geliĢmiĢ ülkelerin enerji tüketimindeki payları da fazladır. 

GSMH ile enerji tüketimi arasında yakın bir iliĢki vardır. Nüfus baĢına GSMH gibi 

nüfus baĢına tüketilen enerji de o ülkenin refah düzeyini göstermektedir. Bu özellik, 

milli gelir veya GSMH‟yı temel alarak kalkınma planlarını hazırlayan geliĢmekte 

olan ülkelerde enerji tüketim tahminlerinin yapılmasında bazı kolaylıklar 

getirmektedir. Bu kolaylık, GSMH‟nın yıllık artıĢ oranları ile enerji tüketimi artıĢ 

oranları arasında lineer bir bağıntı kurulmasında iĢe yaramaktadır. Sözü edilen 
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iliĢkiyi belirten ve genel olarak geliĢmiĢ ülkelerde 1‟e yakın, geliĢmekte olan 

ülkelerde 1‟den büyük olarak ülkeden ülkeye oldukça farklı değerler gösteren bu 

katsayıya “Esneklik Katsayısı” denilmektedir.
106

  

Günümüz ekonomilerindeki geliĢme ve GSMH artıĢları, enerji talebini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Her ülkede, yurtiçi üretimdeki artıĢlar, daha fazla enerji 

kullanımını gerektirmektedir. Bu açıdan, enerji kullanımı ve ekonomik geliĢme 

arasındaki iliĢkiye yönelik olarak yapılan her geliĢmede bu iki değiĢken arasında 

önemli istatistiksel iliĢkiler saptanmaktadır.
107

  

Ucuz enerji kaynaklarındaki bolluğun özellikle 1960‟larda petrolde olduğu gibi 

devamlı ve değiĢmez olduğu kabul edilmiĢtir. Bu yanlıĢ görüĢ, kaçınılmaz bir 

biçimde bugünkü enerji bunalımına yol açmıĢtır. GeliĢmiĢ ülke endüstrilerinde 

geçmiĢte ucuz olmasından dolayı petrole aĢırı bağımlılık söz konusudur. Petrol, 

aldatıcı ölçüde ucuz olduğu için yerine ikame edebilecek bir kaynak 

geliĢtirilmemiĢtir. ġimdiye kadar petrolün dağıtılması ve kullanımı, yalnızca 

topraktan çıkarma maliyetine bağlı kalmıĢtır. Doğanın milyonlarca yılda yarattığı 

kaynakların tükenebileceği dikkate alınmamıĢtır. Herhangi bir yılda bir bölgenin 

petrol gereksinimi, planlanan ekonomik büyüme ve geliĢmeye bağlı olmaktadır. 

Bundan sonraki petrol gereksinimi, petrolün geçmiĢteki kullanımına ve varsayılan 

teknolojik geliĢme hızına dayanan toplam enerji gereksiniminin yüzdesi olarak 

hesaplanmaktadır. Üretim kapasitesi ve gereksinme arasındaki farkı, o bölgenin net 

petrol ithalatçısı ya da ihracatçısı olduğunu belirlemektedir.
108

 

Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez girdilerinden biri olan, top 

yekun kalkınmayı hızlandırıcı özelliği ile 1970‟li yıllardan itibaren tüm dünya 

ülkelerinin gündeminde ağırlıklı olarak yer alan “enerji”, özellikle kaynakları kıt, 

ülke talebini ithalatla karĢılamak zorunda olan ülkeler için kritik bir öneme sahiptir. 

Ülkelerin milli hasılaları arttıkça, enerji tüketimleri de artmaktadır. Bu, enerjinin 

önemli üretim faktörleri arasında yer aldığını göstermektedir. Genellikle ekonomik 

refah, beraberinde yükselen bir enerji tüketimi getirmektedir. Bugün, fert baĢına gelir 
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düzeyleri yüksek olan ülkelerin, genellikle fert baĢına enerji tüketimleri de oldukça 

yüksek bulunmaktadır.
109

  

1970‟lerden önce enerji ithalatının ucuz ve kolay olması nedeniyle özellikle 

sanayileĢmiĢ ülkeler için enerji, bir sorun oluĢturmamıĢtır. Ancak 1970‟lerde ortaya 

çıkan petrole bağımlı enerji krizi, sanayileĢmekte olan ve sanayileĢmemiĢ ülkelerin 

ekonomilerinde önemli sorunlara yol açmıĢtır. Krizden, sanayileĢmiĢ ülkeler de 

enerji ithalatı maliyeti nedeniyle olumsuz etkilenmiĢtir. Bu geliĢmelere bağlı olarak 

dünyada, enerji tüketiminde özellikle petrolün etkinliğini azaltacak araĢtırma – 

geliĢtirme çalıĢmaları, mevcut kaynakların daha verimli kullanımı ve alternatif enerji 

kaynaklarının geliĢtirilmesi üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 
110

 

GeliĢmekte olan ülkelerde enerjiye olan ihtiyacın geliĢmiĢ ülkelere kıyasla 

daha güçlü olduğu, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkide 

görülmektedir. Bu iliĢkiyi ortaya koymak için hesaplanan esneklik katsayısı özellikle 

geliĢmekte olan ülkeler için 1‟e yakın değerler taĢımaktadır. Esneklik katsayısının 1 

olması, ekonomide % 1‟lik büyüme durumunda genel enerji talebinin de % 1 

oranında artacağı anlamına gelmektedir. Elektrik enerjisi ile GSMH arasındaki iliĢki, 

genel enerji ile GSMH arasındaki iliĢkiden daha güçlüdür. Bu kapsamda, hesaplanan 

ekonomik geliĢme elektrik tüketimi arasındaki esneklik katsayısı 1970 – 1990 

dönemi için 1,05 olarak gerçekleĢmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, 1970 – 1990 yılları 

arasındaki dönemde GSMH‟daki artıĢtan daha fazla bir elektrik talebine ihtiyaç 

duyulmuĢtur.
111

  

GeliĢmiĢ ülkelerde enerji tüketimi ile GSMH artıĢı arasında hesaplanan 

esneklik katsayısı genellikle 1‟den düĢüktür. Enerji kullanım yoğunluğu olarak da 

ifade edilen, her birim çıktı için kullanılan enerjinin, geliĢmekte olan ülkelerde 

geliĢmiĢ ülkelere kıyasla daha yüksek gerçekleĢmesinde, ekonomik kalkınma hızı ile 

birlikte ekonomideki etkinsizlik önemli rol oynamaktadır. GeliĢmekte olan ülkeler, 

sanayileĢme oranları geliĢtikçe daha fazla enerji tüketecektir. Ancak, enerji 

kullanımında etkin teknolojik donanımın geliĢtirilememesi ve ayrıca bu ülkelerde 

hizmet sektörünün geliĢmemesi, çıktı baĢına enerji kullanımını artırmaktadır. Bu 

                                                             
109 AYBAR Emine, Genel Enerji Planlaması ÇalıĢmalarının Ġlk Sonuçları Raporu, ETKB, Ankara, 

1990, sh.15. 
110 TÜGĠAD, 2000’li yıllara Doğru Enerji Sorunu, Ġstanbul, Mart 1996, sh.3. 
111 KULALI Ġhsan, Elektrik Sektöründe ÖzelleĢtirme ve Türkiye Uygulaması, DPT Uzmanlık 

Tezi, DPT Yay., Ankara, Ağustos 1997, sh.22. 



 

 

 63 

nedenle, geliĢmekte olan ülkelerde, geliĢmiĢ ülkelere kıyasla enerjinin etkin 

kullanılmamasının da etkisiyle, ilave enerji talebinde artıĢ görülmektedir. GeliĢmekte 

olan ülkelerdeki enerji talebindeki hızlı artıĢa rağmen kapasite artıĢının 

sağlanmaması sonucunda, enerji arzı kısıtlı kalacak ve dolayısıyla sanayi üretiminin 

aksaması, enerji fiyatlarının yükselmesi gibi ekonomik rekabet gücünü düĢürücü 

sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ülkelere göre değiĢmekle beraber, karĢılanamayan her bir 

KWh‟lık elektrik enerjisi 0,40– 1,25 dolar arasında bir gelir kaybına neden 

olmaktadır.
112

 

Türkiye ekonomisinde 2001 yılına kadar olan son 15 yıllık süreç içerisinde 

enerji sektöründeki üretim artıĢı kesilmemiĢ iken, 2001‟de ilk kez enerji sektörü 

darboğaza girmiĢtir. 2001 yılının ilk üç aylık döneminde GSYIH‟daki %1,9 oranında 

daralmaya karĢın enerji sektöründe %3,2 oranında daralma olmuĢtur. GSMH‟daki 

daralma ise %4,2 oranında gerçekleĢmiĢtir. Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) 

tarafından hazırlanan GSMH hesaplarına göre son 15 yılda enerji sektöründe daralma 

olmamıĢtır. Üstelik enerji sektöründeki büyüme oranı genellikle GSMH artıĢının da 

üzerinde gerçekleĢmiĢtir. GSMH‟nın daraldığı 1994–1999 yılları arasında bile enerji 

sektöründe üretim artıĢının devam ettiği görülmüĢtür. GSMH 1994‟te %6,1 ve 

1999‟da %6,4 oranında daraldığında, enerji sektörü 1994‟te %3,4 oranında, 1999‟da 

%1,3 oranında büyümüĢtür. 2001 yılındaki ekonomik krizden enerji sektörü de 

etkilenmiĢtir. 2001 yılında ortaya çıkan tablonun benzeri 1980 yılında yaĢanmıĢ, 

sözü edilen yılda hem GSMH‟da hem de enerji sektöründe daralma görülmüĢtür. 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü‟nün saptamalarına göre enerji sektörünün GSMH içindeki 

payı %3 dolayındadır. 2001 yılının ilk üç aylık döneminde enerji sektöründe ortaya 

çıkan küçülme sonraki aylarda da devam etmiĢtir. Üretim sektöründeki ağırlığı 

oldukça fazla olan kamuya ait iĢyerlerinden kaynaklanmıĢtır. Kamuya ait 

iĢyerlerindeki % 10‟a varan üretim kaybına karĢılık özel sektör ait iĢyerlerinde 

üretim kaybı % 23'ü aĢmaktadır.
113
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3.3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, geliĢmekte olan ülkelerin kalkınma 

politikalarında tartıĢılmakta olan temel bir olgudur. Sürdürülebilir kalkınma, 

bugünkü kuĢakların yaĢam kalitesini yükseltirken, gelecek kuĢaklara da yaĢam 

kalitesini yükseltme Ģansı verecek bir dünya bırakmak demektir. Ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın yanı sıra daha iyi bir yaĢam kalitesi için de enerji vazgeçilmez bir 

unsurdur. Kaynak rezervleri ve yeterliliği açısından düĢünüldüğünde, teknolojik 

geliĢmeler ve mevcut üretim hızları dikkate alındığında petrolün 40 yıl, doğal gazın 

70 yıl, kömürün de 200 yıl daha yetebileceği söylenebilir. BaĢka bir ifadeyle, fiziksel 

olarak eriĢilebilirliği gerekçe gösterilerek enerji sektörünü fosil yakıtlardan 

vazgeçirmek mümkün değildir. Gelecekteki karbon emisyonları açısından 

bakıldığında ise, mevcut fosil kaynakların yakılması, 1860 yılından 1998 yılına kadar 

atmosfere verilmiĢ olan karbon emisyonlarının (283 milyar ton) 5 katı kadar daha 

karbon emisyonuna yol açacaktır. Enerji temininde kaynak yeterliliğinden sonra 

diğer önemli bir konu da, söz konusu enerji alternatifinin sosyal ve ekonomik boyutu 

ile çevre etkisidir. Ekonomiye etkisi olan bütün sektörlerin enerji hizmetlerine 

ihtiyacı vardır ve buna karĢılık enerji temin sektörünün yöneliĢleri, sürdürülebilir 

kalkınma politikalarının anahtar parametrelerini oluĢturmaktadır. Enerji üretiminin 

ve kullanımının sağlık ve çevresel etkileri sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun 

tedbir ve yöntemler gerektirmektedir.
114

 

Enerji konusu, ülkelerin gündeminde en üst sırada yer almakta, sürdürülebilir 

enerji, sürdürülebilir çevre ve ekonomi ile birlikte sürdürülebilir kalkınmanın önemli 

bir unsuru olarak belirlenmektedir. Sürdürülebilir enerji yaklaĢımı, gereksinimimiz 

olan enerjinin en az finansmanla, en az çevresel ve sosyal maliyetle, sürekli olarak 

teminine olanak sağlayan politika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır. Enerji 

alanında sürdürülebilirlik üç ana ilkeye dayanmaktadır.
115

 

 Enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu,  

 Enerji üretimi ve kullanımının çevrede meydana getirdiği olumsuz 

etkilerin ve kirlenmenin en aza indirilmesi için çevre dostu enerji 
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stratejilerinin geliĢtirilmesi,  

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması ve bu alandaki 

teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi.  

3.4 Türkiye Ekonomisinin Enerji Yoğunluğu ve Enerji Tasarruf 

Potansiyeli  

Sürdürülebilir Enerji, Gayri Safi Milli Hasıla artıĢı, en ekonomik, kaliteli, 

güvenilir ve herkese yeterli enerji arzı ile sağlanırken, bu arzın insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki etkilerinin minimize edilmesini kapsamaktadır. Diğer yandan Enerji 

Verimliliği; ısı, gaz, buhar, basınçlı hava, elektrik gibi çok değiĢik formlarda olabilen 

enerji kayıplarının ve atıkların değerlendirilmesi, geri kazanılması veya yeni 

teknoloji kullanma yolu ile üretimi düĢürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji 

tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Enerji yoğunluğu, Gayri Safi Milli 

Hasıla baĢına tüketilen Birincil Enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada 

kullanılan bir göstergedir. Bu gösterge içinde, ekonomik çıktı, enerji verimliliğindeki 

artıĢ ve azalma, yakıt ikamesindeki değiĢimler birlikte ifade edilmektedir. Enerji 

yoğunluğu, enerji verimliliğinin takip ve karĢılaĢtırılmasında yaygın olarak 

kullanılan bir araçtır. Türkiye‟nin enerji yoğunluğunun OECD‟nin geliĢmiĢ ülkeleri 

ile karĢılaĢtırılan Tablo 1‟de sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde, Türkiye‟nin enerji 

yoğunluğunun OECD ortalamasının üzerinde olduğu ve yakın geçmiĢte artıĢ eğilimi 

gösterdiği, halen kiĢi baĢına enerji tüketiminin OECD ortalamasının beĢte biri 

civarında olduğu görülmektedir.
116

 

Ülkeler Enerji Yoğunluğu* 

1995-1996 

 

Enerji 

Yoğunluğu 

ArtıĢı 1990- 

1995 (%) 

KiĢi BaĢına 

Enerji 

Tüketimi 

TEP**1995 

KiĢi BaĢına 

Birincil Enerji 

Tüketimi ArtıĢı 

(%) 1990-1995 

Türkiye 0.35 0,35 0,2 1,01 1,01 

Japonya 0.16 0,16 1,21 3,96 3,96 

Almanya 0.19 0,19 -2,6 4,15 4,15 

Ġngiltere 0.21 0,22 -0,3 3,79 3,79 

Fransa 0.19 0,20 0,2 4,15 4,15 

Kanada 0.38 0,38 0,61 7,88 7,88 

ABD 0.34 0,34 -0,6 7,90 7,90 

IEA*** Ort. 0.25 0,25 -0,2 4,95 4,95 

Tablo 3   Türkiye Ekonomisi Enerji Yoğunluğunun OECD Ülkeleri ile KarĢılaĢtırılması  

Kaynak : OECD, 1997. *Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (milyon TEP/1000 
dolar) **TEP: Ton Petrol EĢdeğer ***IEA: Uluslararası Enerji Ajansı  
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Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) tarafından 1992 ve 1995 yıllarında 1200 

civarındaki sanayi tesisini kapsayan çalıĢma sonuçlarına göre; yıllık enerji tüketimi 

500 ton eĢdeğer petrol (TEP) ve üzerinde olan iĢyerlerinin toplam enerji tüketimi, 

toplam sanayi enerji tüketiminin %75‟ini oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, enerji 

tüketimi açısından %37 civarında paya sahip olan Metal Ana Sanayinde Demir Çelik 

Sektörü en büyük ağırlığa sahiptir. Bu sektörde enerjinin toplam maliyet içindeki 

payı %48‟dir. Seramik sektörünün payı, tüm sanayi enerji tüketimi içinde %4,5 

olurken, maliyet içinde enerjinin payı %32,5 civarındadır. Çimento sektöründeki 

enerji tüketimi, toplam sanayi tüketiminin %19,5‟ini oluĢturmakta, enerjinin toplam 

maliyet içindeki payı ise %55 civarındadır. Bu çalıĢma doğrultusunda Türk 

sanayisinin, enerji yoğun sanayi olduğu söylenebilir. Türkiye‟de sanayi sektöründe 4 

milyon TEP enerji tasarruf potansiyelinin olduğu tahmin edilmektedir.  

Üstün özellikler nedeniyle elektrik enerjisi tüketimi her ülkede her yıl 

artmaktadır. 1930 yılından beri sanayileĢmiĢ ülkelerde elektrik enerjisi tüketiminin 

her 10 yılda 2 katına çıktığı görülmüĢtür. Buna “On Yıl Yasası” denilmektedir. 

Elektrik enerjisi de kömür, petrol ve doğal gaz gibi birincil enerji kaynaklarının 

çevrim iĢleminden sonra elde edilmektedir. 1990 yılında sanayinin 1000 Dolar katma 

değer yaratabilmesi için tükettiği elektrik enerjisi Ġngiltere‟de 292 KWh, Almanya‟da 

310 KWh, Ġtalya‟da 312 KWh, Ġspanya‟da 352 KWh, ABD‟nde  541 KWh, 

Türkiye‟de 905 KWh ve Kanada‟da 1086 KWh‟dir. Buradan çıkan sonuç, 

Türkiye‟deki sanayinin, geliĢmiĢ ülkeler ortalamasının üç katı yani çok yoğun enerji 

tüketen bir yapıya sahip olduğudur. Sanayi enerji yoğunluğu yüksekliğinin diğer bir 

anlamı, sanayinin içinde katma değeri düĢük, fakat tükettiği enerji büyük olan demir-

çelik, alüminyum, çimento, kağıt gibi kesimlerin ağırlıkta olmasıdır.
117

 

GeliĢmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu her geçen gün daha güçlü 

delillerle kanıtlayan enerji ve enerjinin verimli kullanımı hızlı bir küreselleĢme 

sürecinde bulunan dünyada arz kaynağı ülkelerle talep merkezlerinin çeĢitli taĢıma 

yolları ve en önemlisi de boru hatları ile birbirine bağlanmasını zorunlu kılmıĢtır. 

Enerji haritaları incelendiğinde, ülkeleri bir ağ gibi kapsayan, sınırlarını ise çoktan 

aĢmıĢ olan enerji boru hatları sistemlerinden daha yaygın Ģekilde kendini belli eden, 

planlanan boru hattı sistemleri ile karĢılaĢılmaktadır. Burada en fazla göze çarpan 
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bölgeler doğal gaz rezervlerinin yaklaĢık % 40‟ına, petrol rezervlerinin % 67‟sine 

sahip olan Ortadoğu ve Orta Asya olduğu saptanmıĢtır. Rusya Federasyonu‟nun dahil 

edilmesiyle bu oranlar doğalgazda % 73‟ü geçmekte, petrol ise % 72‟ye 

yaklaĢmaktadır. Bu resmi tamamlayan en kritik ülke enerji üretim merkezleriyle 

talep yoğun Batı ülkeleri arasında doğal bir köprü konumunda olan Türkiye‟dir. 

Günümüzde isimlerinden oldukça fazla bahsedilen Irak, Azerbaycan, Kazakistan, 

Türkmenistan vb. ülkelerdeki zengin doğal gaz ve petrol rezervlerinin dünya 

pazarlarına aktarılmasını sağlayacak büyük boru hattı projelerinde Türkiye her 

zaman önemli geçiĢ ülkesi olarak tanımlanmaktadır. Tarih boyunca Asya ve Avrupa 

arasında stratejik bir köprü iĢlevi gören ve Ġpek Yolunun son bulduğu noktalardan 

biri durumundaki Türkiye, Ortadoğu petrollerinin bir bölümünün dünya pazarlarına 

ulaĢtırıldığı günümüzde bu kritik özelliğini sürdürmektedir.
118

 

3.5 Enerji TaĢıma Projeleri Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri  

Günümüzde enerjinin üretimi yanında enerjinin taĢınarak sanayi merkezlerine 

ulaĢtırılması çok daha fazla önem taĢımaktadır. “Stratejik Ulaşım Hatları” olarak 

nitelenen enerjinin geçiĢ yolları, zorunlu geçiĢ noktalarından, belli konaklama 

istasyonlarından ve coğrafi dar geçitlerden oluĢmaktadır. Bunlardan sadece birinin 

düĢman bir ülke tarafından denetlenmesi bile, karĢı tarafın ekonomi ve dolayısıyla 

güvenliğini tehdit etmektedir. “Stratejik UlaĢım Hatları” üzerinde söz konusu olacak 

en küçük bir istikrarsızlık, uluslararası piyasalarda Ģok etkisi yaratmakta, artan 

fiyatlarla sanayileĢmiĢ ülke ekonomilerinin durmasına; iĢsizlik, pahalılık ve buna 

bağlı göç olgusunun yarattığı sorunlara kısaca ciddi bir ekonomik ve sosyal 

darboğaza neden olmaktadır. Ġç politikada yaĢanan bu sıkıntıların kaçınılmaz bir 

biçimde ülkelerin dıĢ politikalarına yansıması ise küresel boyutta savaĢların 

çıkmasına yol açmaktadır.
119

 

Stratejik bir geçiĢ ülkesi olan Türkiye aynı zamanda enerji pazarı olmaya da 

aday bir ülkedir. Bu nedenle petrol ve doğal gaz ithalatlarında kaynak çeĢitliliği, arz 

güvenliği ve arz sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından geniĢ kapsamlı enerji taĢıma 
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projelerinin geliĢtirilmesi, Türkiye için çok büyük önem taĢımaktadır. Ortadoğu ve 

Hazar Bölgesi‟ni, Akdeniz‟e Balkanlar‟a ve Avrupa‟ya bağlayan hemen tüm kara ve 

deniz güzergahları bir Ģekilde Türkiye‟den geçmektedir. Coğrafi konum, siyasi 

istikrar, yüksek tüketim düzeyi ve güvenlik, iĢletme garantisi vb. faktörler özellikle 

Ortadoğu, Orta Asya ve Güney Afrika‟da üretilen doğal gazın depolanması, 

kullanımı ve Avrupa‟ya ihracı açısından da Türkiye‟yi en güvenli ve uygun çekim 

merkezlerinden biri haline getirmektedir. Türkiye, Hazar Denizi petrollerinin ve 

doğalgaz rezervlerinin uluslararası pazarlara açılmıĢ olması sonucunda, üretim ve 

özellikle dağıtımından pay alma fırsatını yakalamıĢtır.
120

  

Türkiye‟nin coğrafi konumu, doğanın zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarını, 

talebi hızla artan batı ülkelerine taĢımaya son derece elveriĢlidir. Türkiye‟nin 

öncelikli hedefi, bu potansiyelin değerlendirilerek Türkiye‟yi 21. yüzyılın “Avrasya 

Enerji Koridoru” konumuna getirmektir. Bunun yanı sıra, Türkiye‟nin petrol ve gaz 

ithalatında kaynak çeĢitliliği, arz güvenliği ve arz sürekliliğinin sağlanabilmesi için 

de büyük enerji taĢıma projelerinin geliĢtirilmesi üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

Hazar Bölgesi petrol kaynaklarının, Batı pazarlarına Türkiye üzerinden ulaĢtırılması 

kapsamında en önemli proje olan Bakü–Tiflis–Ceyhan Ham Petrol Ana İhraç Boru 

Hattı Projesi‟nin gerçekleĢtirilmesi için gerekli en önemli adım AGĠT (Avrupa 

Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı) zirvesinde atılmıĢtır. Türkiye, Bakü–Tiflis–Ceyhan 

Ham Petrol Boru Hattı Projesi, hem Doğu – Batı Enerji Koridoru‟nda  stratejik bir 

rol üstlenerek bölge ülkelerinin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, 

hem de Türk ekonomisine olumlu bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Hazar 

geçiĢli Türkmenistan–Türkiye–Avrupa Doğal gaz Boru Hattı ve Mavi Akım Projesi 

üzerinde önemle durulan diğer önemli projelerdir.
121

 

3.6 Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi  

Türkiye, bahsedildiği üzere hem konumu itibariyle hem de kendi ihtiyacı 

yönünden büyük bir enerji köprüsü olacak konumdadır. Hazar havzası petrol ve 

doğalgazının Bakü– Tiflis–Ceyhan Boru Hattı ve diğer ilave hatlarla Türkiye‟nin 

ihtiyacının giderilmesi, Batı pazarlarına geçiĢ yolu ve enerji dağıtım merkezi 
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konumuna gelinmesi, Türkiye için ekonomik ve siyasi açıdan faydalı olduğu gibi, 

bölgedeki stratejik önemin daha da artmasına sebep olacaktır. Türkiye için en uygun 

fayda sağlayacak konu, Orta Asya Petrollerine azami oranda sahip olabilmek iken, 

Türkiye bu konuda çok geç kalmıĢtır. Hazar Bölgesi‟nde, süper güçlerin ve bölge 

devletlerinin gitmesinden önce Türkiye‟nin, konsorsiyumları kendisinin kurması 

veya büyük oranlarda iĢtirak etmesi potansiyeli varken, bu imkânlar iyi 

kullanılamamıĢ ve petrol boru hattının nereden geçeceği gibi arka planda kalabilecek 

bir konu, bugün Türkiye için büyük önem taĢıyan bir konu olmuĢtur. Bugün boru 

hatları konusundan daha öncelikli olarak, Ġstanbul Boğazı‟nın bir petrol yolu haline 

getirilmesini önleyecek uluslararası tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü 

Rusya, Bakü–Süpsa ve Novorossisk petrol ve doğal gaz boru hatlarının bakım ve 

kapasite artırımını sağlamıĢ, Çeçenistan Bölgesi‟nin by-pas hattını da yaparak, 

güvenlik sorununu aĢmıĢtır. ġimdi petrol Karadeniz‟e akacak ve büyük kısmı 

boğazlardan geçecektir. Böylelikle de Bakü–Tiflis–Ceyhan Hattı, ekonomik açıdan 

fizibil olmaktan çıkacaktır.
122

 

 Doğu-batı ve Kuzey-güney istikametinde güvenilir bir enerji koridoru 

oluĢturabilmek, dünya piyaslarına gerek ham petrol, boru gazı ve orta vadede 

gündeme gelebilecek LNG iletimi yapma vizyonu kapsamında geliĢtirilen 

projelerden Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı 2006 yılında, Bakü-Tiflis-

Erzurum boru hattı temmuz 2007‟de iĢletmeye alınmıĢtır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve 

Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattını  hayata geçirilmesi ile bölgede enerji alanında 

iĢbirliği bakımından birinci evre olarak adlandırılabilecek bir süreç tamamlanmıĢ 

olup Kazak ve Türkmen petrol ve gazının bu iki projeye entegre olması da bu 

kapsamdaki bölgesel iĢbirliği alanının orta Asya‟ya kadar uzanmasını sağlayacaktır.  

Nitekim Hazar denizini tankerler ile geçen Kazak petrol‟ü 2008 yılının son 

çeyreğinden itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Ceyhan limanına taĢınmakta 

ve buradan tankerler vasıtası ile tüm dünya piyasalarına ulaĢtırılmaktadır.
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 2007 yılını Kasım ayında iĢletmeye alınan Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru 

hattı ile ilk defa bir AB üyesi ülke Rusya, Norveç ve Cezayir dıĢında kalan dördüncü 
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bir kaynaktan boru gazı alma imkanına kavuĢmuĢ ve ülkemiz doğalgazda köprü 

konumuna gelmiĢtir. 2013 yılında Yunanistan-Ġtalya hattının devreye alınması ile 

birlikte Ġtalyan pazarınında Hazar gazına eriĢim imkanı sağlanacaktır.
 124

 

 Türk boğazlarında tanker trafiğinden kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması 

bağlamında öncelik kazanan ve özel sektör tarafından yürütülen Samsun-Ceyhan 

ham petrol boru hattı projesi, kuzey-güney ekseninde açılım yaratacak ve Ceyhan 

önemli bir petrol terminal‟i iĢlevi kazanacaktır. Hedef Ceyhan‟ın bölgenin en büyük 

petrol ihraç terminal‟ine dönüĢtürülmesi ve 2012 yılında dünya petrol arzının %6 

„sına karĢılık gelecek miktarının Ceyhan üzerinden sağlanmasıdır.
 125

 

   

  3.7 Projenin Avantajları  

Bakü–Tiflis–Ceyhan Ham Petrol Ana Ġhraç Boru Hattı Projesi, Rusya 

Federasyonu‟nun ekonomik ve siyasi nüfuz alanında yer alan Türk 

Cumhuriyetleri‟nin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak tarihi ve önemli 

bir fırsattır. Böylece Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya‟yı, Türkiye ve 

Akdeniz‟e bağlaması planlanan ve Doğu–Batı taĢıma koridoru olarak bilinen 

güvenlik koridorunu tamamlamakta, batının çok önem verdiği bir konu olan enerji 

arz güvenliği açısından sağlam bir temel atmıĢ olmaktadır. Söz konusu proje, Türk 

boğazlarındaki aĢırı trafik yükünden kaynaklanan geçiĢ risklerinin en aza indirilmesi 

açısından da çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Söz konusu proje diğer 

alternatiflere göre daha uzun bir kara güzergahına sahip olmasına karĢın, alternatif 

projelerle karĢılaĢtırıldığında çeĢitli avantajlara sahiptir. Bunlar:
126

  

 Bu hat ile Hazar Petrollerinin dünya enerji pazarlarına ulaĢtırılmasına yönelik, 

ihracat alternatiflerini çeĢitlendirmek imkânı doğmaktadır.  

 Türkiye, Ģu andaki durumuyla bölge petrolü açısından önemli bir pazar 

konumundadır. TaĢınacak petrolün bir bölümüyle Türkiye petrol talebinin belli 

bir oranda karĢılanması sağlanmaktadır.  

 Ceyhan Terminali dünya geneli ile karĢılaĢtırıldığında oldukça iyi iĢletme 
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koĢulları bulunan ihraç tesislerine sahip olup, aynı zamanda büyük tankerlerle 

yükleme yapılabilen derin bir limandır.  

Hazar Petrolleri‟nin taĢınması için en kısa yol Karadeniz‟den geçmektedir. 

Ancak her yıl 150-170 milyon ton petrolün boğazlardan geçmesi mümkün değildir. 

Oysa Türkiye, Ceyhan‟dan herhangi bir tankerle herhangi bir bölgeye petrol 

çıkarabilme imkânına sahiptir. Bu kanaldan petrol, Avrupa-Amerika pazarlarına 

ekonomik olarak elveriĢli bir Ģekilde ulaĢtırılabilir. 
127

 

Bakü – Ceyhan Boru Hattı diğer boru hatlarına nazaran daha uzun olup, toplam 

uzunluğu 2000 km‟dir. Boru hattının 250 km‟lik kısmı Azerbaycan‟dan, 250 km‟lik 

kısmı Gürcistan‟dan, 1200 km‟lik kısmı ise Türkiye‟den geçecektir. Bu hattın toplam 

maliyeti 4,8 milyar dolar, ulaĢım maliyeti ise 24 dolar/ton dur. Bakü–Ceyhan Boru 

Hattı‟nın yatırım ve ulaĢım maliyetlerinin oldukça yüksek olması, bu hattın hayata 

geçirilmesini engelleyen etkenlerden birisidir. Ayrıca bahsedildiği üzere Türk 

Cumhuriyetleri‟nin petrol ve doğal gaz boru hatları nedeniyle Rusya‟ya olan 

bağımlılığı azaltacaktır. Rusya ve bazı batılı ülkeler boru hattının Türkiye‟den 

geçmesi halinde, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ve ticari 

iliĢkilerin daha da geliĢmesinden endiĢe duymaktadır. Bu nedenle Bakü–Ceyhan 

Boru Hattı‟nın önündeki engellerin ekonomik olduğu kadar siyasi olduğu da 

söylenebilir.
128

  

Bakü-Süpsa Hattı, Karadeniz‟de Gürcistan‟a ait bir liman olan Süpsa‟dan 

baĢlamaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı‟nın, Bakü-Süpsa Boru Hattına göre 

daha pahalı olduğu söylenilmektedir. Fakat alternatif olarak gösterilen diğer hatlarla 

yapılacak taĢıma, Türk Boğazları Bölgesi‟ni kullanacağından alternatif olarak 

görülmesi dahi yanlıĢtır. Türkiye açısından bunun tehlikesi can, mal ve çevrenin bir 

felaketten korunmasıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı‟nın diğer hatlardan 

ekonomik olması, güvenliğe karĢı bir seçenek olamaz.
129

 

Petrol boru hattı güzergahının Bakü–Süpsa Ģeklinde önerilmesi Türkiye‟de 

kaygıyla karĢılanmaktadır. Türkiye Bakü–Ceyhan Boru Hattı‟ndan önemli bir gelir 
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elde edecektir. Bu gelir aynı zamanda petrol harcamalarının da azalmasına katkıda 

bulunacak ve enerji kaynakları nakil yolları üzerindeki kontrolü sağlayacaktır. 

Böylece Asya ve Avrupa arasında yer alan Türkiye‟nin stratejik ve jeopolitik önemi 

bir kat daha artacaktır. Bakü– Novorossisk hattının kullanılması, baĢta ABD olmak 

üzere birçok Batılı devlet tarafından, arz güvenliği açısından endiĢe duyularak karĢı 

çıkmaktadır.
130

  

Rusya‟dan ve Ġran‟dan geçebilecek hatlar bir takım sorunlar getirebilecektir. 

Rus hattı, boğazın artan kalabalığından dolayı çevresel problemleri beraberinde 

getirecektir. Ġran‟ın hattı ise, Ġran‟ın dostu olmayan hükümet politikaları sonucu 

engeller getirebilecektir. Enerji arz güvenliği açısından Ġran hattına soğuk 

bakılmaktadır. Ġran‟dan geçecek hattın yapım maliyeti diğerlerinden daha az 

olmasına karĢın, Ġran transit geçiĢ ücreti daha pahalı olmaktadır. Ġran, Ġran‟dan 

Türkiye‟ye transit geçiĢ için, 1998‟de Türkmenistan gazının bin metreküpünü 36 

dolara satın almayı teklif etmiĢ ve Türkiye‟de bu gazı, bin metreküpü 100 dolara 

satmayı önermiĢti. Bu sebeplerden dolayı Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı‟nın petrol 

için, Trans-Hazar Boru Hattı‟nın ise gaz için kurulması istenmektedir. Sayılan politik 

sorunların yanında tercih edilebilecek bu iki projenin bir takım teknik sorunları da 

bulunmaktadır.
131

 

ABD‟nin eski BaĢkanı George Bush yönetiminin Beyaz Saray‟a taĢındıktan 

sonra yaptığı ilk iĢlerden biri, Hazar ve Orta Asya ülkelerinin liderlerine birer 

mektup göndererek, Hazar Bölgesi petrol ve doğal gaz projelerine ABD desteğinin 

devam ettiğini belirtmek olmuĢtur. Bölgede ABD‟nin izlediği enerji projeleri, 

yaĢanan bazı gecikmelere rağmen ilerlemeye devam etmektedir. Ancak hala gerekli 

olan üst düzeydeki ABD desteği ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile yakın 

koordinasyonun gerçekleĢmemesi halinde, Jeopolitik baskılar bu projeleri 

engelleyebilecektir. Bakü–Tiflis– Ceyhan Boru Hattı‟nın 2/3‟ünden fazlasını 

Azerbaycan petrolü dolduracaktır, bu da projenin kısa vadede ticari bir proje 

olmasını sağlamaktadır. Uzun vadede Kazakistan rezervlerindeki petrolün Bakü– 

Tiflis–Ceyhan Boru Hattı‟na eklenmesi, projenin uzun vadeli ticari çekiciliğini 
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artırabilecektir. Bu amaçla 2001 yılı Mart ayında Kazakistan, söz konusu projeye 

katılmak için bir niyet belgesi imzalamıĢtır.
132

  

Bütün bu zor Ģartlara rahmen Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı 2006 

yılında tam kapasite çalıĢmaya baĢlayıp bugüne kadar bir milyar seksen milyon varil 

ham petrol taĢınmıĢtır. Yıllık bir milyon ikiyüzbin varil ham petrol taĢınmaktadır. 

3.8 Türkmen Gazı Projesi  

Türkiye‟nin enerji arz kaynaklarının çeĢitlendirilmesi ve arz güvenliğinin 

sağlanması anlamında Türkiye‟nin 2000‟li yıllarda gaz açığını karĢılamak, alternatif 

kaynak olarak Türkmen doğal gazının Türkiye‟de kullanımı ve Türkiye üzerinden de 

boru hattı ile Avrupa‟ya taĢınması amacıyla yapılması planlanan boru hattı projesinin 

gerçekleĢtirilmesi için, 29 Ekim 1998 tarihinde Türkmenistan ile Türkiye arasında 

anlaĢma imzalanmıĢtır. Türkmenistan projesinin de Hazar Denizi geçiĢinden sonra 

(Bakü–Ceyhan-Tiflis Boru Hatlı) aynı güzergahı kullanarak, Azerbaycan ve 

Gürcistan‟dan geçerek Türkiye topraklarında, Erzurum Horasan‟da Doğu Anadolu 

Doğal Gaz Ġletim Hattı‟na bağlanması öngörülmektedir. Türkmen gazı boru hattının, 

Bakü–Ceyhan Boru Hattı ile aynı koridorda inĢa edilecek olmaları, geçiĢ güzergahı 

için kullanılacak irtifak haklarında (izinler), boru hattı inĢaatı için gerekli malzeme 

taĢıma yolları yapımında, elektrik ve su temininde, servis hizmetleri ve güvenlik 

hizmetlerinin sağlanmasında tasarruf sağlayacaktır. Buna ilave olarak 

telekomünikasyon sistemleri, bakım onarım ve personel hizmetleri açısından da 

maliyetlerin azalacağı düĢünülmektedir. Söz konusu projelerin eĢanlamlı ve aynı 

güzergahı paylaĢacak Ģekilde gerçekleĢmesi, yaklaĢık olarak iĢletme giderlerini %18 

oranında azaltacaktır, buna bağlı olarak finansman sağlamadaki imkânlar da 

kolaylaĢacaktır. 
133

 

Türkiye ile hızla büyüyen Avrupa doğal gaz açığının da kapatılmasında önemli 

bir rol üstlenen Türkmen gazının alımına yönelik proje ile Türkiye‟ye taĢınması 

planlanan 16 milyar m³‟lük gaz miktarı ise Avrupa talebinin dikkate alınması 

durumunda 30 milyar m³‟e kadar çıkmaktadır. ĠnĢası düĢünülen boru hattının Hazar 
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Denizi‟ni geçecek Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye‟ye buradan da 

Avrupa‟ya ulaĢması planlanmaktadır.
134

 

3.9 Projenin Önündeki Engeller  

Türkmenistan geçiĢli Hazar Doğal Gaz Hattı Projesi, Türkmenistan‟ın projeyi 

yapacak konsorsiyum ile pazarlığı dondurması nedeniyle askıdadır. ABD yönetimi, 

Türkmenistan gazının Ġran geçiĢli olarak piyasaya çıkmasını da arz güvenliği ve 

sürekliliği açısından desteklememektedir. Rusya‟dan Türkiye‟ye gaz getirecek Mavi 

Akım Projesi, planlandığı takvime göre iĢlemektedir. Boru hattının karadaki inĢaatı 

Türkiye ve Rusya‟da neredeyse bitmiĢtir. Mavi Akım‟ın deniz geçiĢ kısmı, hattın 

fizibilitesi açısından en çok tartıĢılan noktadır. Mavi Akım Projesi 2002 yılında 8 

milyar m³ hacimle hazır olacaktır. Daha sonra ise ikinci, paralel bir hat döĢenerek 

toplam kapasitenin 16 milyar m³‟e çıkarılması olasıdır.
135

  

Rusya‟nın öne sürdüğü pahalı, teknik, ekonomik ve siyasi riskler içeren Mavi 

Akım Projesi, ucuz ve kaliteli Türkmen doğal gazına tercih edildiği görülmektedir. 

Bu haliyle uygulanması ve uygulandığı zaman ekonomik çalıĢması zor olan bir 

projenin öne çıkartılması, hem Bakü – Tiflis – Ceyhan Boru Hattı Projesi‟nin hem de 

Hazar geçiĢli Türkmen Gaz Hattı‟nın geri plana bırakılmasına sebep olmaktadır. 

Türkmenistan Devlet BaĢkanı TürkmenbaĢı, Türkiye‟nin Türkmenistan‟dan, daha 

ucuz olan doğal gazı olmak yerine, Mavi Akım‟ı devreye sokarak ve birinci plana 

alarak, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri‟ndeki doğal gaz meselesini ikinci plana 

attığını, sonunda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri‟nin birer birer Rusya ile anlaĢmalar 

yaptıklarını açıklamıĢtır.
136

 

3.10 Mavi Akım Projesi  

15 Aralık 1997 de Rusya ile Türkiye arasında Rusya gaz Ģirketlerinin de 

bulunduğu 25 yıllık bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmada Gazprom ġirketi yıllık 

500 Bcf‟lik doğal gazdan fazlasını taĢıyabilecek yeni bir gaz ithal boru hattının 

yapımını üstlendi. 2002 yılında hattın inĢasının tamamlanarak teslim edilmesi 
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Mayıs 2000, sh. 101. 
135 BARAN Zeyno, “ABD‟nin Hazar Enerji ve Türkiye Politikası : Devamlılık”, Enerji Dergisi, 

Uzman Yay., Ġstanbul, Mart 2001, sh. 15. 
136 ġAHĠN Nevfel, “Enerji Bakanlığı Ġtibar yitirmiĢtir! Konulu SöyleĢi”, Enerji Dergisi, Ağustos 

2000, sh. 38. 
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muhtemel görünmektedir. Rusya‟nın Güneyinden baĢlayacak olan ve Mavi Akım 

Projesi olarak isimlendirilen 758 mil uzunluğundaki bu hattın maliyeti 2,7 Milyar 

Dolar olarak hesaplanmıĢtır. Bu hat Karadeniz‟in altından 247 Millik bir mesafe kat 

ederek Türkiye‟de Samsun‟a oradan da Ankara‟ya uzanacaktır. KarıĢık bir 

mühendislik yapılanmasına sahip Mavi Akım Hattı tamamlandığında dünyanın en 

derin su altı gaz hattı olacaktır. Bu yüzden bazı uzmanlar bu hattın yapılmasının 

olanaksız olduğunu çünkü çok pahalı ve zor bir teknik içerdiğini bildirmektedirler. 

Mavi Akım Projesini üstlenen iki firma ( Rusya‟nın Gazprom ve Ġtalya‟nın ENI SpA 

) Mart 2000 tarihinde projenin finansmanı için 1,6 Milyar Dolar gerektiğini 

açıklamıĢlardır. Türkiye Parlamentosu Temmuz 2000 tarihinde projeye, yaptığı ek 

bir protokolle yatırımcılara vergi muafiyeti getirmiĢtir. Projenin Türkiye‟deki kara 

yolu kısmı için 340 milyon Dolarlık bir maliyet beklenmektedir.
137

  

Rusya ile imzalanan Mavi Akım Projesi, düĢük maliyetli birçok projenin 

askıya alınmasına ya da aksamasına sebep olmaktadır. Bu proje öncesinde 24 Mayıs 

1999‟da BotaĢ ve Türkmenistan arasında 2-2,4 Milyar Dolarlık bir maliyet içeren 

anlaĢma imzalanmıĢtı. 1050 Millik gaz boru hattı Hazar Denizi‟nden gelerek 

Azerbaycan‟ı ve Georgia‟yı aĢacak (bu ülkeler transit geçiĢ ücreti alacak) ve 

Türkiye‟ye gelecektir. Gaz kapasitesi her yıl için 5651060 arasında olacak hattın 

2002 ya da 2003 e taĢımaya baĢlayacağı ve ek yapılan gaz ilavesiyle Avrupa 

pazarlarına ilerlemesi muhtemel hale gelecektir. Türkiye, Trans-Hazar Boru Hattı 

(TCP) ile Türkmenistan gazının taĢınmasını, Azerbaycan‟ın ġahdeniz gazına kıyasla 

daha ucuz olduğu için tercih etmiĢtir. Türkiye aynı bu projelerle aynı tarihlerde 

alternatif ve paralel birkaç projeyi de değerlendirmeye almıĢtı. Bu projeler 

Azerbaycan, Ġran, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden gaz alımını kapsamaktadır. Türk 

Hükümeti gaz talebinin gelecekte büyüyeceğini bunun için de bu talebi karĢılayacak 

çoklu boru hatlarının yapılması gerektiğini iddia etmektedir. Oysa uzmanlar gaz 

tüketiminin artacağına yönelik tahminlerin gerçekçi olmadığına inanmaktadır. Mavi 

Akım Projesi sayılan diğer projelerin askıya alınmasına sebep olmuĢtur.
138

 

 Sonuç olarak Mavi Akım Projesi için 1997 yılında imzalanan anlaĢma 

Türkiye‟nin 25 yıl süreli Rusya‟dan yılda 16 milyar m
3
 doğalgaz satın almasını 

                                                             
137 EIA-United States Energy Information Administration, Turkey - August 2000, www.eia.doe.gov, 

2002. 
138 EIA-United States Energy Information Administration, Turkey - August 2000, www.eia.doe.gov, 

2002. 
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öngörüyor. Mavi akım‟ın tam kapasite ile çalıĢması ile birlikte Türkiye doğal gazının 

%60‟tan fazlasını Rusya‟dan alıyor olacaktır. Türkiye‟nin petrol‟ünün %20‟sinide 

sağlayan Rusya ile enerji alanında bağımlılık yaratabileceği gerekçesi ile 

eleĢtirilmiĢtir. Aslında Türkiye Mavi Akım boru hattından 2002 yılı sonundan bu 

yana gaz alımı yapıyor. Ancak ve fiyat ve pompalama hacmi konusundaki tartıĢmalar 

nedeni ile gaz nakline bazı zamanlar ara verilmiĢ bunun yüzünden resmi açılıĢ 2005 

yılına ertelenmiĢtir. 

 YaklaĢlık 3 milyar 300 milyon dolar‟a mal olan 1200 km‟lik boru hattının 

380 km‟si Karadeniz‟in altından geçiyor. Denizin altından geçen boru 2140 m 

derinde olması dolayısı ile yeryüzünün en derindeki boru hattıdır.  
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SONUÇ 

Türkiye‟deki sanayinin bileĢimi, geliĢmiĢ ülkeler ortalamasının üç katı yani 

çok daha yoğun enerji tüketen bir yapıya sahiptir. Bir birim üretim için kullanılan 

enerji miktarı olarak tanımlanan enerji yoğunluğu, Türkiye‟de dünya ortalamasının 

%66, OECD ortalamasının %100 üzerindedir. Enerji yoğunluğu yüksekliğinin 

anlamı, sanayinin içinde katma değeri düĢük, fakat tükettiği enerji büyük olan demir-

çelik, alüminyum, çimento, kağıt gibi kesimlerin ağırlıkta olmasıdır. Türkiye‟de 

kullanılan teknoloji enerji yoğun teknolojidir. Batının yapmadığı enerji yoğun 

üretimler (ağır sanayi üretimleri), Türkiye‟de yapılmaktadır. Enerji yoğunluğunun 

düĢürülmesi için sanayi sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasının yanı sıra, ağır 

sanayiden katma değeri yüksek hafif sanayi ürünleri üretimine (elektronik vb) 

geçilmelidir.  

Türkiye ekonomisinin enerji yoğunluğu sebep gösterilerek yakın zamanda 

önemli enerji taĢıma projeleri yetkililerce gerçekleĢtirilmek istenmiĢtir. Bu projeler 

doğrultusunda özelikle doğal gaz alımlarında ihtiyaçtan fazla ve karĢı tarafa alım 

garantisi verici sözleĢmelere imza atılmıĢtır. Türkiye ekonomisinin enerji ihtiyacı, 

ancak ekonomik büyümenin baĢka bir ifade ile üretimin arttığı dönemlerde söz 

konusudur. Oysa Türkiye‟de ekonomik krizin yaĢandığı 2001 yılında, bir önceki yıl 

2965 Dolar olan kiĢi baĢına milli gelir 2125 Dolara düĢmüĢtür. Dolayısı ile ekonomik 

küçülme diye nitelendirebileceğimiz bu dönemde enerji ihtiyacı da azalmıĢtır. 

Gerçekçi tüketim tahminlerine dayanmadan yapılan ve karĢı tarafa alım garantisi 

veren enerji projeleri, Türkiye ekonomisine proje maliyetleri yanında alternatif 

maliyetler de yüklemektedir. Kriz sonrasında da, enerji fiyatlarının pahalı 

olmasından (alım garantili enerji projeleri gereği, enerji satın alınmasa dahi ödeme 

yapılması garantisi, enerjiyi pahalı hale getirmektedir) ve belirtildiği üzere 

Türkiye‟deki sanayinin enerji yoğun bir yapıda olmasından dolayı, ekonominin 

tekrar hareketlenerek büyüme sürecine girmesi zorlaĢmaktadır. Bu sefer de, 

büyümenin gerçekleĢtirilebilmesi için karar organları enerji fiyatlarını düĢürerek, 

bedelini ise topluma yüklemektedir.   

Krizleri öngörmeyen ve gerçekçi olmayan talep tahminlerine dayalı yapılan 

büyük yatırım gerektiren enerji taĢıma projeleri, 2003 yılı sonu itibari ile dıĢ borcu 

138 milyar dolara iç borcu ise 180 milyar TL ye ulaĢan Türkiye ekonomisine ağır 
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yükler getirmektedir. Enerji talebinin düĢtüğü dönemde oluĢan arz fazlasının enerji 

fiyatlarını düĢürmesi beklenirken aksine enerji fiyatları bu dönemde, projelerin belli 

bir enerji miktarının satın alınmasını satıcıya garanti etmesinden dolayı 

pahalılaĢmaktadır. Aynı zamanda bir projenin varlığı, diğer bir projeyi de 

engelleyebilmektedir. Böylelikle bir projenin hayata geçirilmesi, projenin kendi 

maliyetleri yanında, daha etkin diğer bir projenin askıya alınmasından dolayı da bir 

alternatif maliyet getirmektedir. Oysa Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkeler için daha 

etkin ve daha öncelikli yatırımlar söz konusudur. Kıt olan sermayenin atıl projelere 

değil kaynakların etkinliğini sağlayıcı yatırımlara yönlendirilmesi gereklidir. Türkiye 

ekonomisinin ucuz enerji kullanmasını ve enerjiyi batı pazarlarına taĢıyarak döviz 

kazanmasını sağlayıcı projeler, dünya ekonomisi içinde Türkiye‟nin bölgesel 

kalkınmasını ve böylelikle milli gelirinin yükselmesini sağlayacaktır.  

Enerji arzında; kaynak çeĢidi ve kaynak ülke açısından yaratılmıĢ olan 

bağımlılıkların, ekonomik ve politik riskleri minimumda tutacak politikalar 

izlenmelidir.  

Elektrik üretimi içinde doğal gazın payı % 50‟lerden kademeli olarak % 25‟ler 

düzeyine düĢürülmelidir. Elektrik üretiminde hidroliğin payının % 25, kömür ve 

doğalgazın payının % 55–60, rüzgar-jeotermal-güneĢ-biyoyakıt vb. yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payının % 15–20 olmasını hedefleyen politikalar 

uygulanmalıdır. 

Çevre dostu ya da yeĢil enerji türleri, geleceğin enerji kaynaklarıdır.  

Özel sektör enerji yatırımlarının teknik denetlenmesine yönelik düzenlemelerin 

yapılması önemlidir. 

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını artıracak yatırımların kısa 

bir zamanda gerçekleĢmesi için düĢük maliyetli borçlanma imkânı sağlanması, küçük 

projelerin desteklenmesi için prosedürün basitleĢtirilmesi ve banka garantileri için 

destekleme fonları oluĢturulması olanağı getirilmelidir.  

Bina Enerji Performans Yönetmeliği kapsamında kontrollü uygulama için 

odalar ve sektör dernekleri ile faaliyetlerin arttırılması önemlidir. 

DüĢük enerji tüketimli binaların yapımının yaygınlaĢtırılması amacıyla ulusal 

bir sertifikasyon sistemi geliĢtirilmelidir. 
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Çok yüksek enerji tüketimlerine yol açan eski bina stokunda enerji 

verimliliğinin artırılması için Kat Mülkiyeti Kanunu‟nda yeni düzenlemelerin 

yapılması, yerel yönetimlerde döner sermaye fonları oluĢturulması ve birçok değiĢik 

önlem irdelenerek yeni yasal düzenlemelerin yapılması için çalıĢılmalıdır. 

Yerel yönetimlerin bina ve ulaĢım sektörlerinde enerji verimliliği tedbirleri 

planlama, uygulama ve denetlemesinde görev ve sorumluluk almasına yönelik yeni 

bir yasa hazırlanmalı, uygulama baĢarısızlıkları için yaptırımlar getirilmeli, 

çalıĢmalar için mali ve teknik kaynak yaratılmalıdır.  

Özellikle yapılan yeni toplu konutlarda güneĢ, jeotermal, biokütle vb. 

yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olarak değerlendirilmeli, doğalgaz kullanımı 

durumunda kojenerasyon ve bölgesel ısıtma sistemleri teĢvik kapsamına alınmalıdır. 

UlaĢımda verimliliği düzenleyen yönetmelikte; belediyelere iliĢkin hususlar 

5393 sayılı Belediye Kanunu‟na yansıtılmalıdır.  

Binek araçları ve hafif yük taĢıtlarının yakıt ekonomilerini iyileĢtirmeyi 

hedefleyen bir standart belirlenerek yürürlüğe konulmalıdır.  

Küresel ısınma ile mücadelede öne çıkan hidroelektrik, rüzgâr ve güneĢ enerjisi 

ekipmanlarının yerli üretimi teĢvik edilmelidir. Ayrıca enerji üretim tesislerinde 

kullanılan elektromekanik ekipmanların önemli bir bölümünün yurt içinde imal 

edilme imkânının bulunduğuna da dikkat çekilerek, 22 yıldır çalıĢan Hirfanlı Santrali 

4. ünitesinin, hidro-elektrik santrallerinin her türlü elektrik ve mekanik teçhizatının 

yurt içinde yapılmasının mümkün olduğunun önemli bir göstergesi olduğu ifade 

edilmiĢtir.  

Bu yöndeki strateji ve politikalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı, üniversiteler, TÜBĠTAK ve meslek örgütlerinin katılımıyla 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Hidrojenin enerji sektöründe kullanımı için AR-GE 

çalıĢmalarına devam edilmelidir.  

Elektrik enerjisi fiyatlarındaki artıĢlar ve zorlu rekabet koĢulları nedeniyle, 

elektrik tüketen her noktadaki tasarruf potansiyelleri değerlendirilmelidir. 

Sanayide elektrik enerjisi tüketimleri içindeki payı küçük olmasına rağmen, 

tasarruf oranları yüksek olan aydınlatma tesisatları verimli hale getirilmelidir. 
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Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi güneĢ enerjisi uygulamalarında da 

AR-GE çalıĢmalarının geliĢtirilmesi ve desteklenmesi, yatırımları teĢvik edecek yasal 

düzenlemelerin biran önce yapılması ve özellikle de özel sektör için bu alanın bir 

cazibe merkezi haline getirilmesi son derece önemlidir. 

Önümüzdeki yıllarda yüksek verimli güneĢ kollektörlerinin ülkemizde daha 

ucuz maliyetlerle üretilmesiyle, ülkemiz için baĢlıca döviz getirisi olan turizm, tekstil 

vb. sektörlerin, dıĢ dünyaya karĢı ekonomik ve çevresel yönden rekabet güçlerini 

arttırması da sağlanabilecektir. 

Sonuçta; insanlığın ortak malı olan enerji kaynaklarının insanlığın ortak hedefi 

olan dengeli kalkınma, temiz çevre ve güvenilir gelecek sağlamak yönünde üretimi 

ve tüketimi dengeleyici tedbirler alınmalıdır. 

Ülkemizde genel olarak;  

Enerjide dıĢa bağımlılık giderek artmaktadır. 

Enerji arz güvenliği, ülkelerin geliĢimlerini; ekonomik ve ulusal güvenliklerini 

temelden etkileyen bir olgudur. Bu nedenle, enerji kaynaklarımızın kesintisiz, 

güvenilir, ucuz, temiz ve çeĢitlendirilmiĢ kaynaklardan sağlanabilmesi ve verimli 

kullanılması, ülkemizin güvence altına alması gereken önemli husustur. Enerjide dıĢa 

bağımlı olan ülkemizde enerjinin verimli ve etkin kullanımı ulusal hedefleri olan bir 

politika haline getirilmeli, üniversiteler, meslek odaları vb. kuruluĢların katılım ve 

katkısı ile planlama, düzenleme, eĢgüdüm ve denetleme faaliyetlerinde ciddi ve 

uygulanabilir bir strateji oluĢturulmalıdır. Tek bir kaynak yerine enerji çeĢitliliğine 

gidilerek arz dengesi sağlanmalıdır. Enerji arz güvenliği için önlemler alınmalı, kriz 

durumları için acil eylem planları hazırlanmalıdır. 

Enerjide dıĢa bağımlılığımızı azaltabilmek için yerli ve yenilenebilir 

kaynaklara yönelinmelidir.  

Enerji yatırımları planlanmalı, enerji yatırımlarında öncelikli yöre ve özel 

önemli bölgelere teĢvik edici yatırım indirimleri uygulanmalıdır. Enerji yatırımlarına 

lisans verilirken; Enerji Talep ve Yatırım Tahminleri esas alınmalı, ithal kömür ve 

doğalgaz yakıtlı yeni santral projeleri, elektrik enerjisi üretimi içinde ithal 

kaynakların payının düĢürülmesini öngören hedeflere uygun olmalıdır. Talep 

tahminleri ve enerji planlamaları düĢük karbon, yerli kaynak, yenilenebilir enerji, 
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yerli teknoloji, daha çok istihdam ve maksimum enerji verimliliği ölçütleri 

çerçevesinde analiz edilerek yapılmalıdır. 

Enerji yönetimi ve mevzuatında bazı yeni düzenlemelere gereksinim olup, 

Enerji Sektör Reformu kapsamında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

yenilenmelidir. 

Enerji piyasası düzenlemesi yeniden gözden geçirilmelidir. 

Enerjide fiyat ucuzlamalıdır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmalıdır. 

Günümüzde artık küresel ısınma ile mücadele; doğa koruma ve sürdürülebilir 

kalkınmanın yanı sıra, dıĢ güvenlik, hatta insan hakları boyutunda ele alınmaktadır. 

Bu sorunla küresel ölçekte mücadelenin Ģu an için en önemli aracı ise Kyoto 

Protokolüdür. Kyoto protokolüne imza atan Türkiye‟nin 2012 yılından sonraki 

yükümlülüklerini kamuoyunda tartıĢması gereklidir. 

Temiz enerji kaynakları için özendirici teĢvikler ve yenilenebilir enerji 

kaynakları yatırımlarında yeni iĢ olanakları yaratılmalıdır. 

Türkiye'nin ekonomik kriz sonrası en yakın 2012 tarihinde elektrik arz açığı 

yaĢayacağı öngörülürken, bu büyüklükteki bir termik santral kullanılmalıdır. 

Hidrolik enerjide bürokratik engel kaldırılmalıdır. 

Rüzgar enerjisi yatırımları teĢvik edilmelidir. 

Dağıtım kayıp/kaçaklar azaltılmalıdır.  

Enerji kaynaklarının kıt olması ve enerjinin hayati önemi, hangi kaynağa 

öncelik verileceği, hangi kaynaktan ne kadar enerji üretileceği, gelecekte doğacak 

enerji ihtiyacının nerelerden sağlanacağı gibi konularda planlama yapılması ve özel 

sektör-sivil toplum kuruluĢları ve kamu iĢbirliği sağlanmalıdır. 
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