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AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB) ’NĠN ENERJĠ 

 POLĠTĠKASI VE TÜRKĠYE 

 

Elif DEMĠR 

 

 

 

 

 

ÖZ 

 

 
İnsanoğlu hayatı boyunca, enerjiden kesintisiz ve farklı şekillerde 

faydalanabilmek için doğal çevreye bağımlı durumdadır. Enerji bol ve yeterli 

olduğunda ülkeler daha hızlı büyüyüp gelişmekte ve sanayileşme daha rahat 

gerçekleşmektedir. Dünyada her alanda enerjiye duyulan ihtiyaç günden güne 

artmakta ve bu ihtiyaç ülkeleri enerji politikaları konusunda karmaşıklığa 

sürüklemektedir. Karmaşıklığın giderilmesi için ise ülkeler enerji çeşitleri arasında 

bir denge kuracak enerji politikası benimsemelidir. Türkiye ile AB üyesi olan ülkeler 

de diğer ülkeler gibi enerjinin öneminin farkında olarak farklı enerji politikalarını 

hayata geçirmeye ve bu politikaların sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadırlar. Üç 

bölümden oluşan bu çalışmada enerjinin farklı çeşitleri dikkate alınarak AB ve 

Türkiye’nin enerji politikaları incelenmiştir. AB’nin enerjinin farklı çeşitleri ile 

enerji politikalarını geliştirdiği ancak AB ve Türkiye için uygulanması zor olan 

politika hedefleri olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ENERGY POLICIES OF EUROPEAN UNION (EU)  

AND TURKEY 

 

Elif DEMĠR 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
  Throughout the life, human being is dependent on natural environment to 

derive benefit from continuous and different types of energy. When the energy is 

abundant and adequate, countries grow more quickly and industrialization takes 

place more easily. The need for energy is increasing day by day in every field of 

energy policies in countries in need, and this drags on the complexity. In order to 

eliminate complexity, countries will establish a balance between energy types to 

adopt energy policies. Turkey and EU member countries aware of the importance of 

energy as well as other countries such as the different energy policies and to 

implement these policies are working to provide continuity. This study which 

consists of three parts and considers different types of energy examines the energy 

policies of EU and Turkey. In order to come the conclusion that, EU enhances 

energy policies with different types of energy however it is difficult to apply for EU 

and Turkey.  
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ÖNSÖZ 

 

 
Günümüzde enerjinin önemi giderek artmakta, sanayileşen ve sanayileşmekte 

olan her ülke günden güne enerjiye daha çok ihtiyaç duymaktadır.  Bu nedenle 

ülkeler arasında jeopolitik tartışmalar gündeme gelmektedir. Dünya ülkeleri içinde, 

AB üyesi olan ülkelerin sayısının fazla olması nedeniyle diğer ülkelere olan 

bağımlılıkları çok daha fazladır. Bu nedenle de enerji konusuna çok önem 

vermektedirler. Fakat AB üyesi olan ülkelerin hedefi,  enerji kaynaklarına sahip 

olmakla beraber bu enerji kaynaklarının güvenilir ve süreklilik arz eden enerji 

kaynakları olmalarıdır. Enerji kaynakları, AB ülkeleri için olduğu kadar, diğer 

ülkeler için de son derece önem arz etmektedir. 

 

Yaşamın devam ettirilebilmesi için enerjiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

durum, ülkelerin enerji politikalarını belirlemesinde enerjinin farklı çeşitlerinin göz 

önünde bulundurulması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin de sanayileşen ve 

sanayileşmekte olan her ülke gibi enerjiye ihtiyacı vardır. Bu çalışma da AB ülkeleri 

ile Türkiye’nin enerji kaynakları incelenerek uygulamış ve hedeflemiş oldukları 

enerji politikalarından bahsedilerek bir değerlendirme ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

  Bu çalışmayı sürdürürken, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta anne, 

baba ve kardeşim olmak üzere, danışmanım Doç. Dr. Seyhun Doğan’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

ÖZ  ……………….…………………………...…………………………...…….....iii 

ABSTRACT……………………………………………………………………….iv 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………...v 

ĠÇĠNDEKĠLER……………………………………...………………………...…..vi 

TABLOLAR LĠSTESĠ…………………......………………………………………ix 

GRAFĠKLER LĠSTESĠ……………………………………..……………...……...x 

KISALTMALAR LĠSTESĠ………………………………...……………….….....xi 

 

GĠRĠġ………………………...…………………………………………….....….…1 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ENERJĠ KAVRAMI VE DÜNYA ENERJĠ KAYNAKLARI - TÜKETĠMĠ 

 

   1.1. ENERJĠ KAVRAMI…………………….………………………..…………3 

   1.2. ENERJĠ KAYNAKLARI…………………………………………………...7 

          1.2.1. Fosil Enerji ve Kaynakları………………...……...…………...…...…....7 

          1.2.2. Nükleer Enerji ve Kaynakları……………………...…………...……….8 

          1.2.3. Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları………………….………....…........10 

   1.3. DÜNYA ENERJĠ KAYNAKLARININ DURUMU...……….…...…..…...12 

          1.3.1. Dünya Enerji Tüketimi İçinde Enerji Kaynaklarının                   

         Payları……………………………….………………………………...12 

           1.3.2. Dünya Fosil Enerji Kaynakları ve Tüketimi…….……..…....………...15 

           1.3.3. Dünya Nükleer Enerji Kaynakları ve Tüketimi……..………...……....21 

           1.3.4. Dünya Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Tüketimi …..……..............26    

 

 

 

 



 

 

vii 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB)’NĠN KURULUġU, ENERJĠ KAYNAKLARI VE 

STRATEJĠLERĠ - POLĠTĠKALARI 

 

2.1. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN KURULUġU..…………………………………....32 

2.2. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN MEVCUT ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ……………..39 

2.3. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI…...…………………..42 

       2.3.1. AB’nin Petrol Kaynakları..…………………...…………...……….…….43 

       2.3.2. AB’nin Doğal Gaz Kaynakları……………..……...…....……………......45 

       2.3.3. AB’nin Kömür Kaynakları…...…………………………......…………...48 

       2.3.4. AB’nin Nükleer Enerji Kaynakları………..……………..…….…...……50  

       2.3.5. AB’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları…………..………....…….….....51 

2.4. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ STRATEJĠLERĠ………………...… …54 

        2.4.1.Enerji Arzı Güvenliği………….…………………...…….....…..………..54 

        2.4.2.Rekabet Gücü………………………………………....…….…………....56 

       2.4.3.Çevrenin Korunması……………………………………..….……..……..59 

2.5. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI………...…………….61 

       2.5.1. AB’nin Enerji Politikalarının Tarihsel Gelişimi………………....…..…..61 

       2.5.2. AB’nin Enerji Politikalarının Temel Prensipleri……………..…….…....69 

       2.5.3. AB Ortak Enerji Politikası Oluşturulması İçin Yapılan Çalışmalar  

      ve  Enerji Politikalarının Geleceği…......………………..………………70  

2.6. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARINI DESTEKLEYEN  

       PROGRAMLARI…………..………………...……………………………….73 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI VE AB’YE ÜYELĠK SÜRECĠNDE 

ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

 

3.1. TÜRKĠYE’NĠN MEVCUT ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ……...……...……..…..79 

3.2. TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI…………...………………...........80 



 

 

viii 

 

3.2.1. Türkiye’nin Petrol Kaynakları………………..……….....….…………...84            

3.2.2. Türkiye’nin Doğal Gaz Kaynakları………………………....……………87 

       3.2.3. Türkiye’nin Kömür Kaynakları...……………..…………………..…......89 

       3.2.4. Türkiye’nin Nükleer Enerji Kaynakları...….…...…………...……...……93 

       3.2.5. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları…......…...……….....……...95 

3.3. TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI…...……..……….……………102 

3.4. AB ÜYELĠK SÜRECĠNDE TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ  

       POLĠTĠKALARI…………………………………..……………..…………..107 

 

 

SONUÇ……………………………………………………………………………111 

KAYNAKÇA……………………………………………………………………..116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

 

Tablo 1.1. Bölgelere Göre Dünya Doğal Gaz Rezerv/Üretim Oranı……………….17 

Tablo 1.2. Dünya Petrol Rezervleri………......………………………………..…....18 

Tablo 1.3. Dünya Kömür Üretimi…..………………………………………………20 

Tablo 1.4. Dünya Kömür Tüketimi…...……………………...……………………..21 

Tablo 1.5. Dünya Nükleer Enerji Tüketimi…………………………..…………..…24 

Tablo 1.6. Dünya Nükleer Güç Reaktörleri………………..………………...……..25 

Tablo 1.7. Dünya Yenilenebilir Enerji Tüketimi…...……………...……….…...….29 

 

Tablo 2.1. AB Üyesi Ülkelere Ait Bilgiler……………………………...…..……....38 

Tablo 2.2. AB Enerji Bilançosunda Yakıt Payları……...………………...………...42 

 

Tablo 3.1. Türkiye Genel Enerji Kaynakları Üretim Durumu…………......….........83 

Tablo 3.2. Türkiye Genel Enerji Tüketiminde Kaynakların Payları……………..…84 

Tablo 3.3. Yıllar İtibariyle Petrol ve Doğal Gaz Üretimi…...………………...…….86 

Tablo 3.4. Yıllar İtibariyle İthal Edilen Doğal Gaz Miktarları…...……………..….87 

Tablo 3.5. Doğal Gaz Alım Anlaşmaları……………..……………………………..88 

Tablo 3.6. Linyit Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı……………………….....91 

Tablo 3.7. Ülkelere Göre Kurulması Planlanan ve Kurulması Önerilen Nükleer  

        Reaktör Sayıları……………………………………..………………….94 

Tablo 3.8. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli……………………………99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

GRAFĠKLER LĠSTESĠ 

 

Grafik 1.1. Dünya Enerji Üretimi..............................................................................14 

Grafik 1.2. Dünya Enerji Tüketimi……..………………...………………………...15 

Grafik 1.3. Dünya Kurulu Rüzgar Gücü Kapasitesi(MW)………………………....30 

 

 

Grafik 2.1. AB Doğal Gaz Üretimi ve İthalatı………………………………...…....46 

 

Grafik 3.1. Türkiye Enerji Kaynakları Üretimi………….…...……………….....…81 

Grafik 3.2. Türkiye Enerji Kaynakları Tüketimi………………………..…....…….82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

KISALTMALAR LĠSTESĠ 

 

A.A.T Avrupa Atom Enerji Topluluğu 

A.B. Avrupa Birliği 

A.B.D Amerika Birleşik Devletleri 

A.E.ġ.D. 

A.e. 

Avrupa Enerji Şartı Deklarasyonu 

Aynı eser 

A.E.T. Avrupa Ekonomik Topluluğu 

a.g.e. adı geçen eser 

A.K.Ç.T. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

A.L.T.E.N.E.R. II Alternatif Enerji (Alternative Energy) 

A.T. Avrupa Topluluğu 

B.D.T. Bağımsız Devletler Topluluğu 

B.O.T.A.ġ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi 

C.O.O.P.E.N.E.R. Community Cooperation With Developing Countries 

(Gelişmekte Olan Ülkeler ile Toplum İşbirliği) 

D.S.Ġ. Devlet Su İşleri 

E.F.T.A. European Free Trade Association 

(Avrupa Serbest Ticaret Alanı) 

E.Ġ.E.Ġ.G.M. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 

E.ġ.A. Enerji Şartı Anlaşması 

E.Ü.A.ġ. 

G.W. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

Gigawatt 

I.M.F. International Money Fund (Uluslararası Para Fonu) 

I.N.O.G.A.T.E. Interstate Oil and Petrol Transport to Europe  

(Avrupa’ya Eyaletler Arası Petrol ve Gaz Taşıması) 

M.T.P.E. 

M.W. 

M.W.e. 

Milyar Ton Petrol Eşdeğeri 

Megawatt 

Megawatt Elektrik 

N.S. Nükleer Santral  



 

 

xii 

 

O.E.C.D. Organization for Economic Co-operation and Development 

(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 

O.P.E.C. Organization of Petroleum Exporting Countries 

(Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 

s. sayfa 

S.A.V.E. Special Action Programme for Vigorous Energy Efficiency  

(Güçlü Enerji Verimliliği İçin Özel Eylem Programı) 

S.S.C.B. 

S.U.R.E. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

Sustainable Urban Energy 

(Sürdürülebilir Kentsel Enerji) 

S.Y.N.E.R.G.Y. Sinerji  

T.A.C.I.S. Technical Aid to the Commonwealth of Indepent States  

(Bağımsız Devletler Topluluğuna Teknik Yardım) 

T.C.F. Trillion Cubic Feet (Trilyon Kübik Fit) 

T.E.N. – E. Trans European Energy Networks 

(Trans Avrupa Enerji Şebekeleri) 

T.K.Ġ. Türkiye Kömür İşletmeleri 

T.P.A.O. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

T.R.A.C.E.C.A. Transport Corridor Europe - Caucasus – Asia 

(Avrupa -Kafkasya - Asya Ulaştırma Koridoru) 

U.E.A. Uluslararası Enerji Ajansı 

V.b. ve benzeri 

V.d. ve diğerleri 
 

  

  



 

1 

 

GĠRĠġ 

 

  Enerji hayatımızın en önemli ihtiyacıdır. Günlük yaşantımızdan sanayi 

faaliyetlerine, devletlerarası ilişkilere kadar önemi hep en yüksek seviyededir. 

Ülkelerin enerjiye ve enerji hammaddelerine bağımlılığı ekonomik olarak yaşanan 

olumlu gelişmeler ve refah seviyelerinin yükselmesi ile her geçen gün artmaktadır. 

Bu durum, hem gelişmiş ülkeleri, hem de gelişmekte olan ülkeleri çeşitli enerji 

kaynaklarını elinde bulundurma çabasına yönlendirmiştir. Her ülke çeşitli 

mücadeleler vererek sahip olduğu enerji kaynaklarını arttırmak istemektedir. Bu 

amaç doğrultusunda çaba gösteren ülkeler arasında hedeflerini eksiklerine göre 

belirleyerek ilerleyen ülkeler ile ekonomik olarak güçlü olan ülkeler enerji yarışından 

da kâr sağlamaktadır. İnsanların enerji kaynaklarına olan talepleri önümüzdeki 

yıllarda da artmaya devam edecektir. Petrol ve doğal gaz gibi yenilenemeyen ancak 

kaynağı sınırlı olan fosil yakıt enerji kaynaklarına sahip olabilmek için tüm ülkeler 

daha çok çaba sarf edecektir.  

  Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik açılardan gelişmelerinin en temel 

ihtiyaçlarından biridir. Enerjinin kesintisiz, temiz, güvenilir ve ucuz yollar ile elde 

edilmesi, elde edilen enerjinin ise çeşitlendirilmesi hem ekonomik refah hem de ülke 

güvenliği açısından gereklidir. Gelişmemiş ya da hatalı teknoloji kullanımının 

geleneksel enerji kaynakları ile birleşmesi sonucu doğal çevrede geri dönüşü 

olmayan zararların ortaya çıkabileceği öngörülmüştür. Bu zararları önleyebilmek için 

ise sürdürülebilir kalkınma kavramı oluşmuştur. Sürdürülebilir kalkınma, doğa ile 

insan arasında denge kurarak ülkelerin sahip olduğu doğal kaynakları yitirmeden 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ülkelerin kalkınmasını sağlamak 

olarak açıklanabilir. Başka bir deyişle; sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel 

boyutları olan, günümüzün ve geleceğin kalkınmasını planlayan kavramdır. 

Gelişmiş ülkelerin enerji politikalarında önem verdikleri en mühim konular 

enerji çeşitliliği ve verimliliğini arttırmak ile enerji tasarrufuna özen göstermektir. 

Hedeflenen politika, sadece kişi başına tüketilen enerji miktarını arttırmak değil, 

enerjiyi en etkili şekilde kullanabilecek yeni sistemler geliştirmek enerji kaynaklarına 
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sahip olmaktır. Bu şekilde, az enerji harcanarak, daha fazla enerjinin üretimi 

sağlanabilecek ve daha fazla enerji tüketilecektir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri 31 Temmuz 1959 tarihinde 

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) yaptığı ortaklık başvurusu ile 

başlamaktadır. Türkiye’nin AB üyeliği süreci, 1963 yılında Türkiye’nin AET ile 

ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe 

başvurmasıyla hız kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak 

kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. 

Türkiye’nin 1963 yılında başlayan AB üyeliği sürecinde günlük hayattan, iç 

politikaya, uluslararası ilişkilere kadar hayatın her alanında bu sürecin etkileri 

yaşanmaktadır. AB’nin; enerji politikalarını, kaynaklarını ve hedeflerini bilmek, 

üyelik sürecinde olan Türkiye için de artan enerji ihtiyacını karşılamak, ekonomik 

dengeleri kurmak ve olası bir üyelik halinde karşılaşacağı enerji anlaşmaları 

açısından önemlidir. 

Bu çalışmayla Türkiye’nin enerji politikalarının AB’ye uyumunun 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda birinci bölümde enerji kavramı ve dünya 

fosil, nükleer, yenilenebilir enerji kaynakları ile dünya enerji kaynakları durumu ve 

tüketimi incelenmiştir. İkinci bölümde AB’nin kuruluşu, mevcut enerji görünümü, 

enerji kaynakları, enerji stratejileri, enerji politikaları ve enerji politikalarını 

destekleyen programlar ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, Türkiye’nin 

petrol, doğal gaz, kömür, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynaklara 

ilişkin politikaları ile AB üyelik sürecinde Türkiye’nin enerji politikaları 

incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/31_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1959
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Toplulu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/1963
http://tr.wikipedia.org/wiki/1987
http://tr.wikipedia.org/wiki/1999
http://tr.wikipedia.org/wiki/2005
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

ENERJĠ KAVRAMI VE DÜNYA ENERJĠ  

KAYNAKLARI – TÜKETĠMĠ 

 

 

1.1. ENERJĠ KAVRAMI 

 
        Enerji sözlük anlamıyla maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan 

güç ve organizmanın etkin gücü olarak tanımlanmıştır 
1
. Ansiklopedik olarak ise;  iş 

yapabilme yeteneği anlamına gelmektedir
2
. Ayrıca enerji için yaşam kaynağı 

tanımlaması da yapılabilir. Bu nedenle, yaşamsal ve ekonomik anlamda oldukça 

değerli ve önemlidir. 

Maddenin ya da özelliklerinin değişimi ile ortaya çıkan enerji, maddeyi ya da 

özelliklerini değiştirir. Enerji güncel yaşamda; hareket, ısı, ışık, elektromanyetik 

radyasyon v.b. kaynakları üretmekte kullanılır. Bu anlamda enerji; iş yapabilme, 

ısıtma, aydınlatma, ses ve görüntü ile bilgi taşıma kapasitesi olarak da 

tanımlanabilir
3
. Varlık ve yaşamın temelleri enerjinin farklı formları ile 

oluşmaktadır.  

Kimyasal enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve mekanik enerji başlıca enerji 

çeşitleridir. Genel olarak iki enerji türünden bahsedilmektedir. İlk enerji türü olduğu 

gibi tüketilen kömür, doğal gaz ve petrol birincil enerji kaynağı olarak 

tanımlanmaktadır. Birincil enerji kaynaklarından elde edilen elektrik, hava gazı v.b. 

ise ikincil enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bilinen enerji kaynaklarına 

alternatif olarak güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ile 

hidrojen enerjisi ilave edilmektedir. Ülkelerin ekonomik, kültürel ile bilimsel 

seviyeleri üretmiş oldukları ve kullandıkları enerji miktarı ile ölçülmektedir.  

                                            
1
 Türk Dil Kurumu, “Enerji”, (Çevrimiçi), Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori 

=enerji&ayn=tam,  20 Ocak 2011. 
2
 Haluk Abbasoğlu, Anabritannica, Ankara, Ana Yayınları, 1998, s.45. 

3
 Carol A. Dahl, International Energy Markets, Oklohoma, 2004, p.2-5. 
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Dünya’da gelişmiş ülkelerde yaşamakta olan nüfus, kullanılan toplam enerjinin 

yüzde 60’ını tüketmekteyken, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan nüfus ise sadece 

yüzde 40’ını tüketmektedir
4
. 

İlkel çağlardan itibaren insanlar, yaşayabilmek ya da iş yapabilmek gibi temel 

ihtiyaçlar nedeniyle enerjiden faydalanmak zorunda kalmışlardır. Örneğin; sudan 

elde edilen potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü ve rüzgâr enerjisinden 

yararlanmak üzere kurulan değirmenler, insanların enerji kullanımlarına en basit iki 

örnektir. Günümüzde ise, teknolojinin ilerlemesinden faydalanılarak enerji 

kaynakları çok daha kolay elde edilmekte ve ilgili kaynaklar daha rahat 

kullanılmaktadır. 

  Enerji, milyonlarca yıldan bu yana insanların yaşamını devam ettirmesindeki 

en önemli temel kaynaklar arasındaki yerini her zaman korumuştur. Günümüzde de 

bu önemini korumakla birlikte, aynı zamanda ülkeler arasında gelişme ve 

güçlenmenin de en stratejik unsurunu oluşturmaktadır.  

       Özellikle 18’inci yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve Sanayi Devrimi olarak 

adlandırılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda üretim sürecinde yaşanan 

hızlı makineleşme beraberinde giderek artan enerji ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. 

18’inci yüzyılda yaşanmış olan Sanayi Devrimi ile birlikte üretim artmış, uzun 

sürede ise iktisadi refahı geliştirmiştir. 

Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinin en temel ihtiyaçlarından 

biridir. Bu nedenle enerji kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan elde edilmeli 

ve bu kaynaklar da mutlaka çeşitlendirilmelidir. Gelişmiş ülkelerin, enerji 

politikalarında dikkat ettikleri en önemli unsurlar; enerji verimliliğini arttırmak, 

enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji tasarrufuna özen göstermektir.  

      Çağdaş enerji politikalarında hedef; yalnızca kişi başına kullanılan enerji 

miktarını arttırmak değil, enerjiyi en verimli biçimde kullanabilecek sistemleri 

                                            
4
 Zafer Özer, “Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel 

Etkilerinin Karşılaştırılması”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildirileri, Mersin 

Üniveristesi, 2009, s.2. 
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geliştirerek en az enerji harcaması ile en fazla enerjiyi üretebilecek, iletecek ve 

tüketecek yapıyı kurabilmektir. 

Günümüz koşullarında hem ekonomik hem de savunma açısından önemi 

gittikçe artan enerji, beraberinde enerji güvenliğini getirmiştir. Enerji güvenliği, 

ekonomik güvenlik ve ulusal güvenliğin yaşamsal unsurları arasındaki yerini kısa 

sürede almıştır. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde enerjinin daha verimli ve daha 

fazla tüketildiği görülmektedir. Bu sonuç, ekonomi bilimi açısından rastlantı değildir. 

Çünkü bir toplumun kalkınmasını sağlayabilmesi için gereksinim duyduğu enerjiyi 

rahatlıkla elde edebilmesi gerekmektedir. Enerji, genel olarak hayat, özel olarak da 

insan hayatı için son derece önemli, stratejik bir girdidir
5
. 

         Enerji; genellikle her alanda kullanılmakla birlikte, yoğun olarak ısı sağlama, 

aydınlatma ve üretim alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin insanlar üretim 

yapabilmek için enerjiden faydalanmaktadırlar. Çoğu üretim modelleri elektrik ile 

çalışmakta ve elektrik her yerde aydınlatma kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

       Enerjiye olan ihtiyaç, hayatın çağdaşlaşması ve her geçen gün hızla ilerleyen 

teknolojiye bağlı olarak artmaktadır..Genel ihtiyaçlar nedeniyle sürekli kullanımı 

gerektirdiği için, enerji kaynakları tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle 

tükenme sürecindeki enerji kaynaklarının kıt kaynak haline gelmemesi ve enerjideki 

verimliliğin tüm alanlarda yükseltilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle, enerji ile 

toplumsal refahta sağlanmış olacaktır6. 

         Enerji sadece toplumsal refahın bir unsuru değil, aynı zamanda ulusal gücün 

ve üstünlüğün en önemli unsuru haline gelmiştir. Enerji kaynaklarına sahip olmak 

için ülkeler arasında kuralsız, acımasız rekabet ortamları oluşmakta ve savaşlar 

çıkmaktadır. Tüm ülkelerde artmakta olan enerji ihtiyacı nedeniyle hükümetler 

alternatif enerji politikaları üretip bu enerji politikalarının belirli bir süreç içerisinde 

uygulanması görevi ile karşı karşıyadır. 

                                            
5
 Necdet Pamir, Türkiye’nin Enerji Ġletimindeki Rolü, Ekonomisine ve Güveliğe Etkileri, Ankara, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Yapılan Konferans Sunuları, 26 Eylül 2007, s.2. 
6
 Milli Güvenlik Akademisi 54. Müdavimleri, Enerji Yer Altı Kaynakları ve Ulusal Güvenlik, 

Ankara, Milli Güvenlik Akademisi Yayınları, Yayın No:6, 2003,  s.l. 
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      Ülkeler sahip oldukları enerji kaynakları ile enerji ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadır. Bu durum ülkeleri birbirleri ile işbirliğine, enerji açığı ile ilgili 

bölgesel ve küresel mekanizmaların kurulmasına zorlamaktadır. Dolayısıyla 

ülkelerin enerji politikaları birbirlerine yakınlaşmakta ve ortak politikalar takip 

edilmektedir
7
. 

         Hayatı sürdürebilmenin vazgeçilmez aracı olan enerji, ekonomik gelişmeyi de 

en fazla etkileyen öğelerden biridir. Bu sebeple ülkeler için hayat kaynağı, 

gelişmekte olan ülkeler için ise kalkınmalarının temel aracıdır. Enerjiye olan 

ihtiyacın gün geçtikçe artmasıyla birlikte gelecekte enerjinin nasıl temin edileceği 

ülkeleri farklı ve yeni enerji arayışlarına sokmuştur. Önümüzdeki yıllarda ülkelerin 

ekonomik kalkınmalarını ve sosyal gelişimlerini belirleyici olarak enerji önemli rol 

oynayacaktır8. 

          Yeni enerjiler ve enerji kaynakları; değişim ve gelişimi zorunlu kılan yeni 

teknolojiler ile insanların farklı istek ve ihtiyaçlarının oluşması sayesinde ortaya 

çıkmıştır. Enerji tüm ekonomik ve sosyal yaşamlar üzerinde belirleyici bir rol 

oynamaktadır. Bu nedenle enerji, ülkelerin ekonomik kalkınması için zorunlu olan 

bir kavramdır
9
. 

         İnsan için enerji temel bir ihtiyaçtır. Ülkelerin gelişmesi, insanların üretim 

yapabilmeleri ve hayatın daha modern devam ettirilebilmesi için enerjiye gereksinim 

duyulmaktadır. Enerjinin her alanda kullanımı ile ülkeler sanayileşmekte, gelişmekte 

ve ilerlemektedir. İnsanlar ise günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için mutlak 

süreçte enerjiye bağımlıdır 10. 

      Enerji kaynakları; fosil, güneş, rüzgâr, elektrik, nükleer, biokütle, dalga ve 

hidrolik kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma içerisindeki en önemli  

                                            
7
 Pamir, a.g.e. , s. 3. 

8
 Thomas Prugh – Christopher Flavin, Petrol Ekonomisini DeğiĢtirmek, Dünyanın 2005 Durumu, 

İstanbul, Tema Yayınları, 2005, s.125. 
9
 Raif Karadağ, Petrol Fırtınası, İstanbul, Divan Yayınlan, 1990, s.9. 

10
 Nehir Aydın, Orta Asya-Hazar-Ceyhan Boru Hattı ve Milli Güce Etkileri, Ankara, Hak 

Basımevi, 1999,  s.6. 
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kaynak petroldür. Çünkü petrol sanayi gelişiminin en değerli hammaddesidir. 

Günümüzde; petrolden tüketilen enerji payının yüzde 35’i elde edilmektedir. Doğada 

hazır halde bulunması ve tüketim alanının çok geniş olması nedeniyle kolay tercih 

edilebilen bir enerji çeşididir. Fakat yeryüzünde petrol rezervleri az ve sınırlı 

miktarda bulunmaktadır. Ayrıca;  petrol üretim oranı, petrole olan talebe oranla daha 

azdır11.  

      Gelecek yıllarda; ülkelerin sanayi gelişiminin en değerli hammaddesi olan 

petrol kaynağı dünya üzerinde yeterli miktarda bulunamayabilir. Bu durum, ülkeler 

arasında yeni enerji kaynakları arama konusunda rekabet oluşturabilir ve hatta 

savaşlar çıkabilir
12

. 

1.2. ENERJĠ KAYNAKLARI 

1.2.1. Fosil Enerji ve Kaynakları 

      Fosil, sözlük anlamı olarak  geçmiş yer bilimi zamanlarına ait hayvanların 

veya bitkilerin, yer kabuğu kayaları içindeki kalıntıları veya izleri demektir
13

. Fosil 

enerji bu kalıntı ya da izlerden elde edilmektedir. Örneğin; kömür, petrol ve doğal 

gaz gibi fosil enerji çeşitleri milyonlarca yıl öncesine ait bitkilerden ve ölmüş 

hayvanlardan elde edilmektedir. Doğal çevrede kolayca bulunmasından dolayı, çoğu 

ülke herhangi bir fosil enerji kaynağı açısından jeopolitik olarak zengin durumdadır.  

      Enerji hammaddeleri olarak günümüzde kullanılan kaynakların başında fosil 

enerji kaynakları gelmektedir. Petrol ve doğal gaz gibi sıvı ve gaz halinde 

depolanmış bulunan fosil sıvı yakıtların yanında kömür, asfaltit v.b. fosil katı 

yakıtlarda dünyanın her yerinde enerji üretim amacı ile kullanılmaktadır. Fosil sıvı 

yakıtlardan olan ve günümüzde tüm dünyada birincil enerji hammaddesi olarak 

kullanılmakta olan petrol rezervleri en fazla Ortadoğu ülkelerinde yer almaktadır. 

Ayrıca, petrolün yanı sıra kullanılmakta olan ve fosil katı yakıtların başında yer alan 

                                            
11

 Haberin Yeni Adresi, “Türkiye’nin 17 Yıllık Petrolü Kaldı”, (Çevrimiçi) 

,http://www.haberup.com/ekonomi/turkiyenin-17-yillik-petrolu-kaldi.html, 30 Temmuz 2011. 
12

 Muharrem Kılıç, Soysuzlar Mektebi Enderun ve Türklerin Kaderi, İstanbul, Toplumsal 

Dönüşüm Yayınları, 2003, s.150. 
13

 Türk Dil Kurumu, a.g.e..  
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kömür ise tüm dünya genelinde eşit miktarda dağılıma sahip olan bir enerji 

kaynağıdır. Genel olarak, tüm dünya ülkelerinde az veya çok, kaliteli ya da kalitesiz 

kömür yatakları bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı, önümüzdeki yıllarda da 

ülkeler tarafından kömürün kullanımı devam edecektir
14

. 

      Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarının dünya üzerinde 

sahip oldukları enerji tüketim payları oldukça yüksektir. Uluslararası Enerji Ajansı 

(UEA) tarafından yayınlanan Dünya Enerji Yıllığı verilerine göre,2030 yılına kadar 

toplam enerji arzındaki fosil yakıtların paylarının büyük bir değişim göstermeyeceği 

tahmin edilmektedir. 2006 yılında yüzde 80.8 olan fosil yakıt paylarının toplam 

enerji arzı içindeki oranının, 2030 yılının sonunda yüzde 80.4 oranında bir paya 

sahip olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, fosil yakıtlarının kullanımı ile ortaya çıkan 

sera gazı emisyonları gibi çevresel etkilerin de fosil yakıt kullanımında göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir
15

. 

 

1.2.2. Nükleer Enerji ve Kaynakları 

      Nükleer enerji; kütlenin enerjiye dönüşümüdür ve atom çekirdeğinden elde 

edilmektedir. Nükleer reaktörler sayesinde nükleer enerji çıkarılarak diğer enerji 

tiplerine dönüştürülür.  Nükleer enerji, üç nükleer reaksiyondan biri ile gerçekleşir; 

 Füzyon : Atom parçacıklarının birleşmesi 

 Fisyon : Atom çekirdeğinin zorlanarak parçalanması 

 Yarılanma : Atom çekirdeğinin yavaş parçalanarak daha kararlı hale geçmesi  

         Enerjiye olan bağımlılık, hayatın çağdaşlaşması ve teknolojinin ilerlemesi ile 

birlikte artmakta ve bu artış doğru orantılı olarak enerji tüketim oranını da 

etkilemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artmakta olan enerji talebini 

karşılamakta yetersiz kalabileceği endişeleri ve fosil kaynakların kullanılmasının 

yarattığı sorunların giderilmesinin maliyetli olması, nükleer enerjiye olan ilgiyi 

                                            
14

 Energy Information Administration, “Fosil Energy”, (Çevrimiçi) http://www.eia.doe.gov/, 10 Ekim 

2011. 
15

 Seyhun Doğan – Mutlu Tüzer, “Küresel İklim Değişikliği ve Potansiyel Etkileri”, C.Ü. Ġktisadi  ve 

Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011, s.26. 
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günden güne arttırmaktadır. Ayrıca nükleer enerji; iklim değişikliği, çevresel etkiler 

ve hava kirliliği gibi etkileri uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği biçimde 

azaltmak için tercih edilmektedir. 

      Nükleer enerji sektörünün en temel sorunları, reaktör güvenliği ve nükleer 

atık yönetimi konuları olmasına rağmen uygun ve doğru yapılandırılan bir nükleer 

santralin canlıların sağlığına zarar vermesi söz konusu değildir. Ancak bir reaktör 

kazası meydana geldiğinde açığa çıkan yüksek enerjili radyasyonlar bulutlar gibi 

doğal çevre tarafından kilometrelerce uzaklıklara taşınabilir. İnsanlardan kaynaklı 

hatalar olduğu gibi doğal afet gibi nedenlerle de nükleer santrallerde kazalar 

meydana gelebilmektedir. Söz konusu durum; ülkeleri endişelendirdiği için 

santrallerin ortaya çıkarabileceği muhtemel zararlardan ve ciddi sorunlardan dolayı 

nükleer enerji kaynağından faydalanan ülke sayısı çok kısıtlıdır. Ülkelerin yaşadığı 

bu endişenin nedeni ise, Ukrayna'nın Kiev iline bağlı olan Çernobil kentinde 26 

Nisan 1986 tarihinde nükleer güç reaktöründe meydana gelen nükleer kazadır. Kaza 

sonrasında havaya dağılmış olan radyoaktif maddelerin bulutlar aracılığı ile dünya 

geneline yayılma ihtimali ile karşı karşıya kalan birçok Avrupa ülkesi, radyasyon 

erken uyarı sistemlerine göre santrallerini yeniden oluşturma çalışmalarına 

başlamışlardır16. 

      Yüksek radyoaktif maddeler içermekte olan atıkların depolanması sorununa 

bir çözüm getirilememiş olması da ülkeleri endişelendiren diğer bir konudur. Nükleer 

enerji kullanımının başlangıcından beri nükleer santrallerin atık depolama ve 

yönetme politikası ile birlikte ele alınması gerektiği düşünülmüştür.  Bu düşüncedeki 

en önemli etken ise, nükleer reaktörlerin kapatılmasından sonra bile yaratmış 

oldukları radyoaktif atıkların yok olmadığı kanaatidir. Radyoaktif atıkların depolama 

maliyetleri ise, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Nükleer enerjinin; yüksek 

seviyeli atıklar, yatırım maliyeti gibi konular açısından öne sürülen sorunlarının 

çözümünde nükleer enerjiyi önemli ölçüde kullanan ülkelerde ciddi başarılar elde 

edilmiştir. Bu konuda Avrupa’da en gelişmiş ülkeler ise İsveç ve Finlandiya’dır. 

                                            
16

 Hamit Palabıyık – Hikmet Yavaş, Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul, Uşak Uluslararası Stratejik 

Araştırmalar Kurumu, 2010, s.80. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ukrayna
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Uzun süreli depolamaya ilişkin sorunlar ise henüz çözülememiştir. Dünyada 

değişmekte olan ekonomik, sosyal ve politik koşullar tüm enerji türlerini değişime 

zorlamaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek için, daha güvenilir, daha 

ekonomik ve daha çevreye uyumlu nükleer reaktörlerin geliştirilmesi için dünyanın 

çeşitli yerlerinde ulusal ve uluslararası projeler ile tasarım çalışmaları 

yürütülmektedir17.  

      Nükleer enerji kullanımın ülkeler arasında daha fazla yaygın olabilmesi için, 

büyük ölçüde nükleer atığın idaresi ve depolanması sorununun çözümlenmesine 

bağlıdır. Radyoaktif atık yönetimi konusundaki çalışmaların devam etmesinin 

zorunlu olduğu açıktır. Nükleer enerji konusundaki araştırmaların öncelikle atık 

yönetimi konusuna yönlendirilmesi gerekmektedir18. 

1.2.3. Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları 

         Dünya üzerindeki yaygın enerji kaynakları kullanımı, enerji sürecinin yerel, 

bölgesel ve global çevre üzerindeki etkileri ile dünya ekonomisinin artan piyasası ve 

enerji sürdürülebilirliği önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Enerji direkt olarak geniş 

bir kavram olan sürdürülebilirliğe bağlı olup birçok uygarlığı etkilemektedir. Sanayi, 

ulaşım, konaklama ve ticaret gibi dünya ekonomik aktivitelerinin çoğu enerji 

kaynakları ile sürdürülmektedir. Ayrıca, yenilenebilir veya yenilenemeyen enerji 

kaynakları çevreden ve çevreye bırakılmış atıkların işlenmesinden elde edilmektedir. 

Böylece çevre kirliliği engellenmiş olup doğa kaynaklarına yatırım yapılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm bu avantajlarına ek olarak, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı ile yerli üretim desteklendiğinden ülkelerin kültürel, sosyal 

ve ekonomik gelişimi hızlanmaktadır
19

. 

 

                                            
17

 Aylin Ege, AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye, Ankara, Ulusal Politikalar Araştırma Vakfı, 

2009, s.136- 140. 
18

 Ege, A.e., s.141. 
19

 Memiş Işık v.d. , Energy Production, Consumption, Policies and Recent Developments in 

Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Bayburt Üniversitesi, 2010,  p.1172, 1173.  
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  Yenilenebilir enerji; sürekli devam eden doğal ortamlarda var olan enerji 

akışından elde edilen enerji türüdür. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; 

hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle 

enerjisi, hidrojen enerjisi ile dalga ve gel-git enerjileridir.   

         Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, su, rüzgâr gibi doğal ortamlardan elde 

edilmektedir. Bu sebeple çevreye zarar veren karbondioksit emisyonlarını azaltarak 

çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelik ilgi günden güne artmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi ise, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çevreye sera 

gazı etkisi bırakmamalarıdır. Ayrıca; günümüzde dünya sera gazı emisyonlarının 

yüzde 85’i enerji sektöründen kaynaklanmaktadır
20

. 

           Türkiye, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları ile 

ilgili araştırma geliştirme ve büyük yatırım projeleri çalışmaları özellikle son 20 

yıldır hızla devam etmektedir. Dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında 

özellikle AB ülkeleri, bu konuda yaptıkları çalışmalar ile önde gitmektedirler. AB, 

yenilenebilir enerji kaynakları konusunda üye devletlerin uyması gerekli tedbirleri 

göz önüne alması ve bu konuda genel çerçevenin belirlenmesinde bir takım yasal ve 

bağlayıcı hedefleri oluşturarak direktif ve yönergeler yayımlamaktadır. Ayrıca bu 

direktif ve yönergeler; her üye devletin ulusal hedeflerinin belirlenmesi, ulusal destek 

planlarının uygulanması, kaynak garantisinin oluşturulması, yetkilendirme 

konusunda ulusal idari prosedürlerin basitleştirilmesi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının dağıtım ve iletim sistemine girişinin garanti altına alınması ve adil 

uygulanması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapma zorunluluğu 

getirmektedir
21

. 

         Yenilenebilir enerji kaynakları yerel kaynaklar olduğu için dışa bağımlılığı 

azaltarak istihdamın artmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum yenilenebilir enerji 

                                            
20

 M. Arif Özgür, “Review of Turkey’s Renewable Energy Potential”, Science Direct, Renewable 

Energy 33, 2008, p.2346-2348. 
21

 Bülent Yanıktepe – Yusuf Alper Kaplan, “Rüzgâr Enerjisi: Türkiye ve AB’nin Politik 

Karşılaştırılması ve Önemi”, Cumhuriyet Üniversitesi 2. Rüzgâr Sempozyumu, 2011, s.2. 
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kullanan ülkelerin ekonomilerini daha sağlam temellere dayandıracaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği sayesinde dünya ülkelerinin 

enerji ihtiyaçlarını karşılamalarının uygun olduğu dikkate alınmalıdır. 

1.3. DÜNYA ENERJĠ KAYNAKLARININ DURUMU 

1.3.1. Dünya Enerji Üretimi Ve Tüketimi Ġçinde Enerji 

Kaynaklarının Payları 

      Her bir canlı enerji kullanan mükemmel bir makinedir. İnsan ise enerjiye; 

hem biyolojik nedenlerden dolayı hem de kalitesi yüksek bir yaşam için her canlıdan 

daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Besinlerden üretilen yiyecek ve içecekler insanın 

hayatta kalması için kullandığı en temel enerji kaynağıdır. Bunun yanında insanlığın 

yaşam kalitesinin arttırılması kapsamında; barınmak, korunmak, taşımak ile 

taşınmak, aydınlanmak, ısınmak, iletişim kurmak, bilgi ve teknoloji ile eşya ve 

hizmet üretmek için de enerji gereklidir. Bu amaçla farklı enerji kaynaklarından elde 

edilen elektrik ile motor ve ısı yakıtları en temel ihtiyaçlardandır. Bu ihtiyaç dünya 

nüfusunda her geçen gün artmaktadır. 

         Dünyada teknoloji alanındaki gelişmeler gün geçtikçe ilerlemeye devam 

etmektedir. İnsanların talepleri her geçen gün daha da artmakta, medeniyet ve 

kalkınma adına enerji mutlak girdi olma niteliğini korumaktadır. Gelişmiş ülkeler, 

yeni teknolojilerin yanında sanayi için bol, ucuz ve güvenilir enerjiye erişebilmenin 

tek yolunun enerji sektörünün tamamen serbestleştirilmesiyle elde edileceğini 

benimsemektedirler. Bu nedenle, enerjinin temin ve maliyetinin önemi giderek 

artmakta olup, günümüzde enerjide temel politika serbest piyasa koşullarının 

bilinmesi, uygulanması ve dünya ile uyumlu hale getirilmesidir. Aynı zamanda bu 

durum dünya globalleşme politikasının bir parçası olarak da ele alınabilir 
22

. 

          Dünya hidrokarbon kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde ve hatta dünyanın 

her yerinde yıllardır global enerji politikalarına karşı olan çatışan ülkelerin ulusal 

                                            
22

 Soner Aksoy, “Küreselleşme Politikaları, Enerji ve Gelecek”, Milli Kütüphane, Ankara, 5. Enerji 

Sempozyumu, 2009, s.23. 
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enerji politikalarının varlığı gözlemlenebilir. Genel olarak, Dünya üzerinde enerji 

kaynaklarının dağılımına bakıldığında, kömürün her yerde olduğu, petrol ve doğal 

gazın, özellikle bilinen üretilebilir petrol rezervlerinin büyük oranda Ortadoğu 

bölgesinde, doğal gazın ise Rusya topraklarında yoğunlaştığı görülmektedir
23

.
 
  

         Dünya üzerindeki nükleer enerji dağılımına bakıldığında ise, 32 ülkede 442 

nükleer güç santralinin üretim yaptığı bilinmektedir. Kurulu olan nükleer güç ise 

330.000 MWe (Megawatt elektrik) civarındadır. Toplam nükleer enerji üretiminin 

yaklaşık olarak yüzde 80’lik kısmı OECD ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Mevcutlara 

ilave olarak ise 14 ülkede 36 adet nükleer santral yapımı günümüzde devam 

etmektedir. Güneydoğu Asya ülkelerinde de gelecek on yıl içinde önemli nükleer güç 

artışları beklenmektedir 
24

. 

         Dünya enerji talebi içinde yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 13,3 paya 

sahiptir. Dünya genel enerji talebinin ise,  yüzde 10,6’sını biokütle, yüzde 2,2’sini 

hidrolik ve yüzde 0,5’ini de diğer yenilenebilir (rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga vb.) 

enerji kaynakları oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük 

pay; ticari olmayan katı biokütleye aittir. Katı biokütlenin büyük bir kısmı Güney 

Asya ve Afrika’da gelişmekte olan ülkelerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle de gelişmekte olan ülkeler en büyük yenilenebilir enerji 

kullanıcısı olarak ortaya çıkmaktadır 
25

. 

 

                                            
23

 Aksoy, A.e., s. 24. 
24

 Semih Güler, “ Nükleer Enerji”, Balıkesir, Araştırma Semineri,  Balıkesir Üniversitesi, 2009,  s.37. 
25

 Mehmet Çağlar, “Dünya ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

Genel Müdürlüğü, 2008, s.2-5. 
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 Katrilyon (BTU) (Brtish Thermal Unit, İngiliz Isı Birimi) 

Grafik 1.1.  Dünya Enerji Üretimi (1990 – 2035)  

 Kaynak: International Energy Outlook, 2010, US Energy Information Administiration, p.11. 

 

      Grafik 1.1’de de görüldüğü üzere, yıllar ilerledikçe 2035 yılına doğru genel 

olarak tüm Dünya’da enerji üretimi gün geçtikçe artmaya devam edecektir. 1990’lı 

yıllarda Dünya enerji üretimi sırasıyla sıvı yakıtlar, kömür, doğal gaz, yenilenebilir 

ve nükleer enerji kaynakları iken 2035 yılına gelindiğinde de ülkelerin enerji 

üretiminde aynı sırayı koruyacağı fakat üretim miktarlarının yıllar geçtikçe artış 

göstereceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, fosil yakıtların, dünyada tüketilen enerji 

miktarının büyük çoğunluğunu sağlayacağı öngörülmektedir. Dünyada enerji üretimi 

sırasıyla, sıvı yakıt enerji kaynakları, kömür, doğal gaz, yenilenebilir ve nükleer 

enerji kaynakları şeklindedir. Dünyada en fazla sıvı kaynaklar üretilirken,  enerji 

kaynağı olarak en az nükleer enerji üretimi yapılmaktadır. 
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Grafik 1.2.  Dünya Enerji Tüketimi 

Kaynak : World Energy Outlook, 2010, International Energy Agency (IEA), p.5. 

 

      Dünya enerji tüketiminde 1980 ile 2035 yılları arasında ilk sırayı biokütle 

enerji kaynakları alırken son sırada kömür enerjisi bulunmaktadır.  Yıllar geçtikçe 

enerji tüketim miktarı mtpe bazında artmaya devam ederken enerji kaynakları 

tüketim sırasını korumaya devam etmektedir. Başka bir deyişle, 1980 ile 2035 yılları 

arasında dünya enerji kaynakları tüketim miktarının ve yıllar geçtikçe ülkelerin enerji 

tüketim miktarlarının artacağı tahmin edilmektedir. Grafik 1.2.’den de anlaşılacağı 

gibi, genel olarak fosil yakıtların dünya enerji tüketiminde önemli bir role sahip 

olduğu söylenebilir.  

1.3.2. Dünya Fosil Enerji Kaynakları ve Tüketimi 

     Fosil enerji kaynaklarının kullanımı; sanayileşmenin artması ve çağdaş 

hayatın vazgeçilmez unsuru olması nedeniyle gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Buna  bağlı  olarak  ise;  doğal  gaz,  petrol    gibi    fosil  kaynakların  tüketimi  hızla  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2035

Diğer Yenilenebilir Biokütle Su Nükleer Doğalgaz Petrol Kömür



 

16 

 

yükselmektedir.
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tahminlerine göre;  2020 yılına kadar dünya 

doğal gaz tüketiminin 167 trilyon kübik feet (tcf)
 26

 (yaklaşık 4,72 trilyon metreküp) 

seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Çünkü, Dünya’da Ortadoğu ve Afrika 

dışındaki ülkeler; doğal gaza karşı yüksek oranda talep göstermektedirler. Özellikle 

2020 yılına kadar; elektrik üretiminde kullanılan toplam doğal gaz miktarının, doğal 

gaz tüketim oranından yaklaşık yüzde 30 daha fazla seviyede olacağı tahmin 

edilmektedir. Ayrıca; doğal gaz kullanımında daha az karbondioksit, sülfür dioksit ve 

atık meydana çıktığı için çevre daha az kirlenmektedir. Bu sebeple doğal gaz 

kullanımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler; doğal gazdan ısıtma ve endüstri yakıtı 

olarak faydalanmaktadır. Son yirmi yılda yüzde 100 olarak artış gösterdiği tahmin 

edilen doğal gaz rezervlerinin, en önemli kaynakları Afrika Kıtası’ndaki Cezayir ve 

Mısır ülkeleri, Asya Pasifik Bölgesi, Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Orta Doğu ile 

Güney ve Orta Amerika’dır. Dünya doğal gaz rezervlerinin 2011 yılı sonunda 5.304 

tcf  (150,2 trilyon metreküp) olacağı tahmin edilmektedir
27

. 

      Dünya doğal gaz rezervlerinin petrol rezervlerine kıyasla daha yaygın bir 

alana yayıldığı görülmektedir. Bazı ülkelerde ise; petrol rezerv miktarları daha fazla 

iken doğal gaz rezerv miktarları daha azdır. Örneğin; Ortadoğu Bölgesi’nde yüzde 65 

oranında petrol rezervleri var iken, yüzde 35 oranında doğal gaz rezervleri vardır
 28

. 

         Dünyadaki çeşitli bölgelerin doğal gaz rezerv/üretim oranına ait bilgiler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu oran; bölgelerin doğal gaz rezervlerinin 

tüketim sürelerini göstermektedir.  

 

 

 

                                            
26

 (1 kübik feet = 28,32cm3, 1m3=35,3 kübik feet). 
27

 Dış Ticaret Müsteşarlığı, “Dünya Doğal Gaz Rezervleri”, (Çevrimiçi), http://www.dtm 

.gov.tr/dtmweb/index.cfm , 10 Nisan 2011. 
28

 A.e.. 
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Tablo 1.1. Bölgelere Göre Dünya Doğal Gaz Rezerv / Üretim Oranı (2010) 

Bölgeler Rezerv / Üretim Oranı 

Ortadoğu  100 yıldan fazla 

Afrika 86 yıl 

Eski Sovyet Cumhuriyetleri  80 yıl 

Güney ve Orta Amerika  72 yıl 

Kuzey Amerika  10 yıl 

AB 18 yıl 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, “Bölgelere Göre Doğal Gaz Oranları”, (Çevrimiçi), 

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../dgg.doc,  10 Nisan 2011. 

      Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi 2010 yılı itibariyle, doğal gaz rezerv / üretim 

oranı en düşük seviyede olan bölge, Kuzey Amerika’dan sonra AB topluluğudur. Söz 

konusu durum, AB’nin doğal gaz da diğer ülkelere olan bağımlılığını açıkça ortaya 

koymaktadır. Gün geçtikçe AB’nin sahip olduğu doğal gaz rezerv/üretim oranı daha da 

azalacak ve AB daha da diğer ülkelere bağımlı hale gelecektir. Ortadoğu bölgesinin 100 

yıldan fazla doğal gaz rezerv/üretim oranı var iken, Afrika bölgesi ile Eski Sovyet 

Cumhuriyetleri 80 yıl, Güney ve Orta Amerika 72 yıl, Kuzey Amerika 10 yıl ve AB 

ülkeleri 18 yıl taleplerini karşılayacak doğal gaz rezerv/üretim oranına sahiptir. Dünya 

enerji piyasası dikkate alındığında ise; AB; enerji ithalatı ile ilk, enerji tüketimi ile de 

ikinci konumundadır. Söz konusu duruma bağlı olarak AB, ekonomik gelişimine paralel 

yönde ortak bir enerji politikası geliştirmek zorunda kalmıştır. 

      Doğal gaz rezerv/üretim oranı en yüksek ülkeler ise Ortadoğu, Afrika, Eski 

Sovyet Cumhuriyetleri ile Güney ve Orta Amerika ülkeleridir. Bu ülkeler arasında 

özellikle Ortadoğu, Afrika ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin önümüzdeki 80 yıl içinde 

diğer ülkelere doğal gaz açısından bağımlı olmayacağı açıkça söylenebilir. Dünya enerji 

piyasası göz önüne alındığında ise, bu ülkeler sahip oldukları doğal gaz rezervi açısından 

diğer ülkeler tarafından tehdit altında olabileceklerdir.   
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Tablo 1.2. Dünya Petrol Rezervleri 

Ülkeler 

1990 Yılı 

Sonunda (Bin 

Milyon Varil) 

2000 Yılı 

Sonunda (Bin 

Milyon Varil) 

2009 Yılı 

Sonunda (Bin 

Milyon Varil) 

2010 Yılı 

Sonunda 

(Bin Milyon 

Varil) 

Azerbaycan - 1.2 7 7 

Danimarka 0.6 1.1 0.9 0.9 

İtalya 0.8 0.9 1 1 

Kazakistan - 25 39.8 39.8 

Norveç 8.6 11.4 7.1 6.7 

Romanya 1.5 1.2 0.5 0.5 

Rusya - 59 76.7 77.4 

Türkmenistan - 0.5 0.6 0.6 

İngiltere 4 4.7 2.8 2.8 

Özbekistan - 0.6 0.6 0.6 

İran 92.9 99.5 137 137 

Irak 100 112.5 115 115 

Meksika 51.3 20.2 11.7 11.4 

Kanada 11.2 18.3 32.1 32.1 

ABD 33.8 30.4 30.9 30.9 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, Proved Reserves, Haziran 2011, p.6. 

      Tablo 1.2.’de de görüldüğü üzere, 2010 yılı sonundaki petrol rezerv miktarlarına 

bakıldığında ilk sırada İran ve Irak ülkeleri gelmektedir. İran ve Irak’ın petrol rezerv 

miktarları göz önüne alındığında uzun bir süre daha diğer ülkeleri kendilerine bağımlı 

kılacakları söylenebilir. Bu ülkeleri sırasıyla Rusya, Kanada, ABD ve Meksika takip 

etmektedir. Danimarka, Romanya ve Türkmenistan gibi Avrupa ülkeleri ise diğer 

ülkelere kıyasla en az petrol rezervlerine sahip olan ülkelerden bazılarıdır. Danimarka, 

İtalya, Romanya, Türkmenistan, İngiltere ve Özbekistan ülkeleri dünya genelinde en 

düşük petrol rezervlerine sahip olan ülkelerdir. Ayrıca, tabloda da görüldüğü üzere yıllar 

geçtikçe sahip oldukları petrol rezervleri günden güne azalmaktadır. Söz konusu azalış 

gün geçtikçe bu ülkeleri özellikle İran ve Irak gibi petrol rezervleri açısından zengin olan 
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diğer ülkelere bağımlı hale getirecektir. İlerleyen yıllarda ise, sahip oldukları petrol 

rezervleri yüksek olan ülkeler, dünyadaki petrol piyasasına sahip olmak isteyeceklerdir. 

      Petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarından biri olan kömür de bir çok 

ülke tarafından tercih edilmektedir. Kömür, elektrik üretimi, demir, çelik ile çimento 

imalatı ve sanayi gibi bir çok alanda üretim ve ısınma aracı olarak kullanıldığı için 

insanoğlunun yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kömür enerji kaynağının kullanımı 

özellikle 18. yüzyıldan sonra hız kazanmıştır. Kömür üretim yöntemi, açık işletme ve 

kapalı işletme olarak ikiye ayrılmaktadır. Yer yüzeyine yakın olan kömür oluşumları 

ekonomik nedenlerle açık işletme yöntemi ile elde edilirken, yer altında derin 

seviyelerde bulunan kömür yatakları kapalı işletme yöntemi ile elde edilmektedir. 

Açık işletme yöntemi ile elde edilecek olan kömür yatakları için büyük kapasiteli 

kazıcılar, yükleyiciler ile kamyonlar kullanılırken kapalı işletme yöntemi ile elde 

edilecek olan kömür yatakları için derin boşluklar kazılarak, bu boşluğun göçmesini 

engelleyecek hidrolik destek ekipmanları ve kömür kazıcıları kullanılmaktadır
29

. 

      Dünya’da yaklaşık olarak yüzde 40 oranında elektrik üretimi kömürden 

sağlanmaktadır. Birçok ülkede kömürden, elektrik üretimin önemli bir bölümü elde 

edilmektedir. Bu oran ise, Amerika ve Almanya’da yüzde 53, Yunanistan’da yüzde 69, 

Çin’de yüzde 75, Danimarka’da yüzde 77, Avustralya’da yüzde 83, Güney Afrika’da 

yüzde 93 ve Polonya’da yüzde 95 seviyelerindedir. Türkiye ise, fosil enerji 

kaynaklarından biri olan kömürü kullanarak elektrik enerjisinin yüzde 32’sini elde 

etmektedir30. 

 

 

 

 

                                            
29

 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, “Enerji ve Kömür”, (Çevrimiçi), 

http://www.tki.gov.tr/dosyalar /enerji_komur.pdf, 12 Kasım 2011. 
30

  A.e.. 
 



 

20 

 

Tablo 1.3. Dünya Kömür Üretimi (Mtpe) 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amerika 570 590 570 554 572 580 595 588 597 541 552 

Bulgaristan 4 4.4 4.4 4.6 4.5 4.1 4.2 4.7 4.8 4.6 4.8 

Fransa 2 1.5 1.1 1.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 * * 

Almanya 56 54 55 54.1 54.7 53.2 50.3 51.5 47.7 44.4 43.7 

Yunanistan 8 8 9.1 9 9.1 9 8.3 8.6 8.3 8.4 8.8 

Türkiye 14 14 11.5 10.5 10.5 12.8 13.4 15.8 17.2 17.4 17.4 

İngiltere 19 19 18.2 17.2 15.3 12.5 11.3 10.3 11 10.9 11 

Çin 762 809 853 1013 1174 1302 1406 1501 1557 1652 1800 

Avusturalya 166 180 184 190 198 206 210 217 220 229 235 

Japonya 2 2 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 

Güney 

Kore 
2 2 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 

* 0.05 Mtpe’den daha az 

Kaynak : BP Statistical Review of World Energy, Coal Production, Haziran 2011, p.32. 

 

      Tablo 1.3.’te de görüldüğü üzere, dünya genelinde 2000 ile 2010 yılları 

arasında Çin, Amerika ve Avustralya ülkeleri dünya kömür üretimi sırasında ilk 

sıradadırlar. Fransa,Almanya, İngiltere, Japonya ve Güney Kore ülkeleri ise, 2000 

yılından 2010 yılına kadar kömür üretimlerini belirli miktarlarda azaltmışlardır. 

Ayrıca; Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye ülkeleri ise 10 yıl içerisinde çok olmasa 

da belirli miktarlarda kömür üretimlerinde artış olan ülkelerdir. 
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Tablo 1.4. Dünya Kömür Tüketimi (Mtpe) 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amerika 569 552 552 562 566 574 565 573 564 496 525 

Bulgaristan 6.3 6.9 6.5 7.1 6.9 6.9 7.1 7.8 7.5 6.3 6.6 

Fransa 13.9 12.1 12.4 13.3 12.8 13.3 12.1 12.3 11.9 9.9 12.1 

Almanya 84.9 85 84.6 87.2 85.4 82.1 83.5 85.7 80.1 71.7 76.5 

Yunanistan 9.2 9.3 9.8 9.4 9 8.8 8.1 8.5 8.1 8.1 8.5 

Türkiye 25.5 21.8 21.2 21.8 23 26.1 28.8 31 31.3 32 34.4 

İngiltere 36.7 38.9 35.7 38.1 36.6 37.4 40.9 38.4 35.6 29.6 31.2 

Çin 737 751 795 936 1084 1219 1344 1438 1479 1557 1713 

Avusturalya 46.7 48.2 51 49.8 53 54 55 54 52 51 43 

Japonya 99 103 107 112 120 121 119 125 129 109 124 

Güney 

Kore 
43 45 49 51 53 54 55 57 66 69 76 

Kaynak : BP Statistical Review of World Energy, Coal Consumption , Haziran 2011, p.33. 

      2000 ile 2010 yılları arası dünya kömür tüketimi verilerine bakıldığında ilk 

sırada 1713 Mtpe ile Çin, 525 Mtpe ile Amerika ve 124 Mtpe ile Japonya ülkeleri yer 

almaktadır.  Fransa, Almanya, Yunanistan, İngiltere ve Avustralya ülkelerinde ise, 10 

yıl içinde kömür tüketim oranlarında diğer ülkelere kıyasla belirli miktarlarda azalma 

olduğu görülmektedir. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Fransa ülkeleri dünya 

ülkeleri içinde kömür enerjisinden en az faydalanan ülkelerdir. 10 yıl içinde Çin’de 

kömür tüketim oranı 737 Mtpe’den 1713 Mtpe seviyesine yükselmişken Japonya’da 

da kömür tüketim oranı 99 Mtpe’den 124 Mtpe seviyesine yükselmiştir. Genel olarak 

2000 ile 2010 yılları arası göz önüne alındığında, Türkiye, Çin ve Japonya ülkeleri 

için her yıl kömür tüketim oranlarını arttırdıkları söylenilebilir.  

1.3.3. Dünya Nükleer Enerji Kaynakları ve Tüketimi 

      Bugün hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus 

artışı, sanayileşme ve gelişen teknolojinin doğal ihtiyacı gibi birçok nedenden dolayı 

enerjiye olan talep hızla artmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı olması nedeniyle bu 

talebin karşılanması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle enerji kaynaklarının 
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çeşitlendirilmesi ile tek bir kaynağa ve belirli ülkelere bağlı kalınmaması 

gerekmektedir. 

      Elektrik enerjisi üretiminde nükleer santrallerin ticari amaçla gündeme 

gelmesi ilk defa 1964 yılında üçüncü Cenevre konferansı ile başlamış ve daha ucuz 

elektrik üretimi yapılabileceği belirlenmiştir. 1973 yılında ortaya çıkan ve tüm 

dünyayı etkileyen petrol krizi nedeni ile nükleer santrallere olağanüstü bir yönelme 

olmuştur. Ancak gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluk ve uygulamaya konulan 

tasarruf önlemleri ile elektrik enerjisine olan talep önemli ölçüde azaltılmıştır. Aynı 

zamanda nükleer santrallerin çevre sorunları yaratabileceği endişesi ile nükleer 

silahların yayılmasına sebep olacağı ve yayılmayı hızlandıracağı düşünceleri 

nedeniyle tüm tahminlerin aksine 1975 ve 1980 yılları arasında nükleer santral 

siparişlerinde önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Nükleer santralleri tüm 

dünyada destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da bulunmaktadır. Gelecek 

günlerde ya da yıllarda, özellikle kirlilik taşınımı ve çevresel etkiler konularında 

yoğun olarak tartışılabilecek hassas bir konudur. 

      Nükleer enerjinin kullanım oranı AB’de ortalama yüzde 32, Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD – Organizaton for Economic Cooperation and 

Development) üyesi ülkelerde ortalama yüzde 23 ve Dünya’da ortalama yüzde 

16’dır. Bazı ülkelerdeki nükleer santral (NS) sayısı ve elektrik üretimindeki oranları 

Tablo 1.5.’de yüzde olarak gösterilmiştir
31

.  

      Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre; nükleer enerji 

kullanım kapasitesi son 10 yıl içinde neredeyse hiç ilerleme göstermezken, 

günümüzde 15 ülke tarafından inşa edilmekte olan ve 2015 yılı sonunda 

tamamlanması planlanan 60 GW (Gigawatt) kapasiteli 66 adet nükleer reaktör 

bulunmaktadır. Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar Dünya genelinde tüm ülkeler 

tarafından nükleer enerji kapasiteleri genişletme planları yapılmaktadır. Ancak 

Japonya’da 2011 yılında yaşanan son deprem ve tsunami ile bu felaketlerin nükleer 

reaktörlere verdiği zarar nedeniyle birçok ülke nükleer reaktörlerinin güvenliğini 

                                            
31

 Nükleer Teknoloji Bilgi Platformu, “Nükleer Enerji Kullanım Oran ve Alanları”, (Çevrimiçi), 

http://www.nukte.org/node/97, 03 Mayıs 2011. 
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gözden geçirecektir. Nükleer eneri kullanımında beklenen artış yapılan tahminlerden 

daha yavaş olabilir
32

. 

      Bir nükleer santralden elektrik üretilmesi ile gaz veya kömür santralinden 

elektrik üretilmesi arasındaki tek fark ısı kaynağıdır. Termik santrallerde ısı kaynağı 

olarak kimyasal yanma enerjisi kullanılırken nükleer santrallerde fisyon 

(parçalanma) enerjisi kullanılmaktadır. Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda 

nükleer reaktörün radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanarak elektrik enerjisi 

üreten bir tesistir. Radyoaktif maddelerin kullanılmasından dolayı, diğer santrallere 

göre daha fazla güvenlik önlemi ve teknolojiye gereksinim vardır. Bu nedenle; 

hidroelektrik, termik ve özellikle nükleer santral gibi enerji tesislerinin inşasında yer 

seçiminde çevresel etki, maliyet, riskler ve faydaların birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Buna bağlı olarak ise, nükleer enerji tesislerinin inşa alanında 

özellikle tsunami ve deprem gibi başlıca doğal afetlerin meydana gelme olasılığı en 

düşük olan ve yerleşim yerlerinden uzak bölgelerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, güvenlik açısından ise en gelişmiş teknoloji ve en üst seviyede sağlanacak 

güvenlik ile nükleer enerji santrallerinin reaktör ve binaları tasarlanmalı, inşa 

edilmeli, işletilmeli ve denetlenmelidir 
33

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32

 International Energy Agency, Clean Energy Progress Report ,Haziran 2011, p.13. 
33

 World Nuclear Association, “Realism About Energy”, (Çevrimiçi), http://www.world-

nuclear.org/why/cleanenergy.html, 10 Ekim 2011. 
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Tablo 1.5. Dünya Nükleer Enerji Tüketimi (Mtpe) 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amerika 179.6 183.1 185.8 181.9 187.8 186.3 187.5 192.1 192.0 190.3 192.2 

Bulgaristan 4.1 4.4 4.6 4.5 4.4 4.2 4.4 3.3 3.6 3.4 3.5 

Fransa 94.0 95.3 98.8 99.8 101.7 102.4 102.1 99.7 99.6 92.8 96.9 

Almanya 38.4 38.8 37.3 37.4 37.8 36.9 37.9 31.8 33.7 30.5 31.8 

Romanya 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.7 2.5 2.7 2.6 

Rusya 29.5 31.0 32.1 33.6 32.7 33.4 35.4 36.2 36.9 37.0 38.5 

Çin 3.8 4.0 5.7 9.8 11.4 12.0 12.4 14.1 15.5 15.9 16.7 

Japonya 72.3 72.7 71.3 52.1 64.7 66.3 69.0 63.1 57.0 65.0 66.2 

Güney Kore 24.7 25.4 27.0 29.3 29.6 33.2 33.7 32.3 34.2 33.4 33.4 

İngiltere 19.3 20.4 19.9 20.1 18.1 18.5 17.1 14.3 11.9 15.6 14.1 

Ukrayna 17.5 17.2 17.7 18.4 19.7 20.1 20.4 20.9 20.3 18.8 20.2 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, Nuclear Energy Consumption, Haziran 2011, p.35. 

      2000 ve 2010 yılları arası ülkelerin nükleer enerji tüketim değerleri 

incelendiğinde; sırasıyla Amerika, Fransa ve Japonya ülkelerinin diğer ülkelere 

kıyasla nükleer enerjiden en yüksek oranda faydalandığı görülmektedir. Çin, Güney 

Kore, Romanya, Rusya ve Ukrayna ülkeleri ise 10 yıl içinde nükleer enerji tüketim 

oranlarını diğer ülkelere kıyasla daha fazla arttırmışlardır. Ayrıca, 2004 yılından beri 

nükleer enerji tüketimindeki en güçlü artışın 2010 yılında yaşandığı görülmektedir. 

Çin’de görülen yüksek nükleer enerji tüketimi gelişmiş teknoloji kullanımının yeni 

ve geniş kapasiteli santraller ile birleşiminden kaynaklandığı söylenebilir. Genel 

olarak ise, nükleer enerji tüketimi dünyada yüzde 2 oranında artmıştır. 

      Nükleer enerjiden faydalanan ülkeler olduğu gibi, bu enerjinin kullanımı için 

yatırımlarına devam etmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye ve İran 

ülkeleri yeni nükleer santral yapımı için girişimlerde bulunmaktadırlar. Ayrıca, 

Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Türkmenistan, Tayland ve 

Yunanistan gibi henüz nükleer enerjiden faydalanmayan ve bu konuda henüz yatırım 

yapmamış olan ülkeler de bulunmaktadır. 
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Tablo 1.6. Dünya Nükleer Güç Reaktörleri 

Ülkeler 

Yapım 

AĢamasında 

Olan NS 

Sayısı 

Aktif 

NS 

Sayısı 

 

Ülkeler 

Yapım 

AĢamasında 

Olan NS 

Sayısı 

Aktif 

NS 

Sayısı 

 Arjantin 1 2 

 

Meksika 0 2 

Ermenistan 0 1 

 

Hollanda 0 1 

Belçika 0 7 

 

Pakistan 1 3 

Brezilya 1 2 

 

Romanya 0 2 

Bulgaristan 0 2 

 

Rusya 10 32 

Kanada 3 17 

 

Slovakya 2 4 

Çin 27 14 

 

Slovenya 0 1 

Çek 

Cumhuriyeti 
0 6 

 

Güney 

Afrika 
0 2 

Finlandiya 1 4 

 

İspanya 0 8 

Fransa 1 58 

 

İsveç 0 10 

Almanya 0 9 

 

İsviçre 0 5 

Macaristan 0 4 

 

Ukrayna 0 15 

Hindistan 6 20 

 

İngiltere 0 18 

Japonya 2 51 

 

Amerika  1 104 

Güney Kore 5 21 

 

İran 0 1 

Kaynak: World Nuclear Association, “World Nuclear Power Reactors And Uranium Requirements”, 

(Çevrimiçi), http://world-nuclear.org/info/reactors.html, 10 Ekim 2011. 

      Dünya Nükleer Birliği tarafından açıklanan 2011 yılı verilerine göre, dünyada 

toplam 432 adet aktif nükleer reaktör ile 63 adet inşa halinde nükleer reaktör 

bulunmaktadır. Dünya üzerinde en fazla aktif nükleer santrale sahip olan ülkeler 104 

NS ile Amerika, 58 NS ile Fransa ve 51 NS ile Japonya iken en az nükleer santrale 

sahip olan ülkeler ise 1 NS ile Hollanda, Slovenya, İran ve Ermenistan ülkeleridir. 

Ayrıca, başta Çin olmak üzere Rusya ve Hindistan ülkeleri de nükleer santrale 

yatırım  yapmakta  ve  NS   sayılarını   arttırmak    için    girişimde bulunmaktadırlar.  
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Arjantin, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Pakistan ve Amerika ülkeleri de yapım 

aşamasında olan 1 NS ile nükleer enerji sektörüne yatırım yapan diğer ülkelerdir. 

1.3.4. Dünya Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Tüketimi 

      Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekli devam eden doğal ortamda var olan 

enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, hidrolik ve 

jeotermal olarak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları; ülkelerin dışa 

bağımlılığını azaltması, yakıt giderinin olmaması, çevre dostu olması ile tarım ve 

imalat sanayine yeni iş fırsatları sunması gibi sebeplerle her geçen gün ülkeler 

tarafından önemi fark edilmekte ve kullanımı artmaktadır. Sürdürülebilir ve doğal 

ortamda bulunabilir enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynakları, küresel 

ısınma sebebiyle insanların gelecek yıllarda tercih edeceği bir enerji çeşidi olacak ve 

bu nedenle de ülkelerde yaşanan yoksulluk ile ilgili sorunlar azalacaktır. Enerji 

kaynaklarının tüketiminin iklim ve çevre üzerinde olduğu gibi ülkelerin sosyal ve 

ekonomik hayatları üzerinde de etkisi var olacaktır. Ülkeler yeni istihdam ve yatırım 

olanakları elde edecektir
34

. 

      Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisin bitmeyen ve tükenmeyen 

bir enerji kaynağı olması en üstün özelliği olarak sıralanabilir. Ayrıca, güneş enerjisi 

içinde duman, toz ve kükürt gibi zararlı maddeler bulunmamaktadır. Doğal çevre ile 

uyumlu olan güneş enerjisi, dünyadaki tüm ülkelerin yararlanabileceği bir kaynak 

olmasından dolayı enerji açısından doğan bağımlılıkları kaldıracaktır. Güneş enerjisi 

kullanımında ulaştırma harcamasına gerek olmadığı için her yerde sağlanabilen bir 

yenilenebilir enerji kaynağıdır. Tüm bu özelliklere ilave olarak, güneş enerjisini 

kullanmak için karmaşık teknolojiler gerekmemektedir. Dünyadaki hemen hemen 

bütün ülkeler yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu tükenmeyen enerji kaynağından 

faydalanabilmektedirler. Fakat güneş enerjisi istenildiği anda elde edilemediğinden 

yani sürekli olmamasından dolayı bir takım sorunlarla karşılaşılabilir
35

. 

                                            
34

 Doğan - Tüzer, a.g.e., s.27. 
35

 Nalan Çiçek – Murat Öztürk, Renewable Energy Market Conditions and Barriers in Turkey, 

Renewable  and Sustainable Energy Reviews ,2009, p.1429-1430. 
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            Rüzgâr enerjisi diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında önemli 

üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlüklerden ilki olarak rüzgâr enerjisinin temiz bir 

enerji kaynağı oluşu ve enerji kaynağının ücretsiz olması söylenebilir. Bunlara ilave 

olarak ise, rüzgâr enerjisi sınırsız kaynak özelliğine sahiptir. Ayrıca, günümüzde 

yaşanan en önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliğine çözüm yollarından birini 

teşkil etmektedir. Böylece, enerji güvenliğine katkı sağlayarak enerji arzının 

çeşitlenmesini sağlayacaktır. Rüzgâr enerjisi kullanımında dış kaynaklı ve değişken 

fiyatlı yakıt ithaline ihtiyaç duyulmayacağından dolayı rüzgâr enerjisinden 

faydalanan bir ülkenin diğer ülkelere olan bağımlılığı azalacaktır. Üretim tesisleri 

çabuk kurulabilme özelliğine sahip olduğu için istihdam ve bölgesel kalkınma 

sağlayıcı etkileri bulunmaktadır. Rüzgâr santrali içinde veya etrafında tarım ve 

sanayi gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkânı olduğu için arazi dostu olduğu da 

söylenebilir. Ayrıca, büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalarına 

müsait olması nedeniyle uygulama esnekliğine sahiptir. Geleneksel yakıtların aksine, 

enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerine 

sahip olmayan ve ekonomik, politik ile tedarik riskleri açısından diğer ülkelere olan 

bağımlılığı ortadan kaldıran yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynak olan rüzgar 

enerjisine ülkeler tarafından verilen önem gün geçtikçe artmaktadır
36

. 

      Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisinin elde edilmesi için 

rüzgâr tribünlerinin kurulması gerekmektedir. Rüzgâr tribünlerinin inşa edileceği bir 

bölgede rüzgâra engel olacak bir yapı ya da herhangi bir sebep olmamasına dikkat 

edilmelidir. Tribünleri kullanacak birimlerin büyüklüğü, mevcut enerji kaynaklarına 

olan uzaklığı, bölgenin enerji potansiyeli ve rüzgâr enerjisini destekleyecek diğer 

kaynak potansiyelinin varlığı da rüzgâr tribünlerinden en üst düzeyde faydalanmak 

için belirleyici kriterlerdir. Rüzgârın çevre dostu ve az teknolojiye ihtiyaç duyulan 

bir enerji kaynağı olması sebebiyle rüzgâr enerjisi ülkeler tarafından tercih 

edilmektedir. Fakat jeopolitik konum itibariyle, rüzgâr tribünleri inşaatlarına uygun 

bölgelere sahip olmayan ülkeler tarafından rüzgâr enerjisi kullanılamamaktadır. 

                                            
36

 İbrahim Yağlı, “Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgâr Enerjisi”, Uluslararası Ekonomik 

Sorunlar, Ankara, 2011, p.29-31. 
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Ayrıca, rüzgâr enerjisinden faydalanabilmek için doğaya da bağımlı olmak 

gerektiğinden kullanımında sorunlarla karşılaşılabilir
37

. 

      Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik 

enerji yüksekten düşen suyun enerjisini elektrik enerjisine çevirebilen hidroelektrik 

santraller ile elde edilmektedir. Hidroelektrik santraller ile su kaynağından 

faydalanma verimliği artmakta ve maliyet düşük olmaktadır. Ayrıca, ülkeler 

tarafından çevre kirliliğine neden olmadığı için tercih edilebilmektedir. Ancak 

hidrolik santrallerden yararlanarak elektrik enerjisi üretebilmek için barajlara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Barajlar ise inşa edildikleri bölgelerin ekolojilerini 

değiştirilebilmektedir ve bu durum bazı zamanlarda çevresel dengeleri olumsuz 

yönde etkilemektedir. Örneğin,  balık ölümleri, bitkilerin gelişim bozukluğu gibi 

çevresel sorunlara neden olabilmektedir. 

      Jeotermal enerji kullanımında yararlanılan ısı yer kabuğunun derinliklerinde 

bulunan magmadır. Yer kabuğundan magmaya doğru inildikçe sıcaklık artmaktadır. 

Bu sıcaklığın başlıca iki kaynağı bulunmaktadır. İlk kaynağı, yer kabuğu içine girmiş 

bulunan ve yeryüzüne doğru yükselen magma ile birlikte taşınarak yayılan 

sıcaklıktır. İkinci kaynak ise, magmaya doğru inildikçe artan yerin kendi sıcaklığıdır. 

İnsanlar jeotermal enerjiden, ısınma ve sıcak su elde etmek için faydalanmaktadırlar. 

Eski yıllarda bu tür kaynakların yeryüzüne kendiliğinden çıkması beklenirken 

günümüzde yeryüzüne çıkmalarını beklemek yerine gerekli işlemler ve yatırımlar ile 

enerji açığa çıkartılabilmektedir
38

. 

      Yeryüzünde bulunan ülkelerin jeopolitik konumları, gelişmişlik durumları, 

teknoloji kullanımı gibi etkenler faydalanmakta oldukları çeşitli yenilenebilir enerji 

kaynaklarını etkilemektedir. 

 

 

                                            
37

 Özgür, a.g.e., p.2352. 
38

 Z. Bengü Erdem, “The Contribution Of Renewable Resources in Meeting Turkey’s Energy Related 

Challenges”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, p.2717-2719. 
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Tablo 1.7. Dünya Yenilenebilir Enerji Tüketimi (Mtpe) 

Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avusturya 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 

Danimarka 2.1 2.4 1.6 2.3 2.3 2.5 

Almanya 9.6 11.6 15 16.5 16.9 18.6 

İtalya 3.1 3.5 3.8 4.1 4.6 5.6 

Norveç 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

İspanya 5.6 6.2 7.4 9.1 10.9 12.4 

Türkiye 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 1 

İngiltere 2.8 3.2 3.5 3.9 4.7 4.9 

Amerika 20.6 22.7 24.7 29.5 33.6 39.1 

Kanada 2.4 2.5 2.6 2.8 3.3 3.3 

Meksika 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.7 

Kaynak : BP Statistical Review of World Energy, Proved Reserves, Haziran 2011, p.38. 

 

      Yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla faydalanan ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına 2005 ile 2010 yılları arasında en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla 

Amerika, Almanya ve İspanya’dır. Yenilenebilir enerji kullanımının kaynak sınırı 

olmadığı için Amerika, Almanya ve İspanya enerjide diğer ülkelere kıyasla daha az 

bağımlı hale gelecektir. Norveç, Türkiye ve Avusturya ülkeleri ise yenilenebilir 

enerjiden en az faydalanan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 2005 ile 2010 yılları 

arasında en az yatırım yapan ülkelerdir. Ayrıca; Danimarka, Meksika ve Kanada 

ülkeleri de yenilenebilir enerji kaynaklarına en az yatırım yapan diğer ülkelerdir. 

Ülkelerin yenilenebilir enerjiden faydalanmaları dışa olan bağımlılıklarını azaltacağı 

için ekonomilerini canlandıracaktır. Bu nedenle her ülkenin yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımını teşvik etmesi ve bu yönde yeni adımlar atması, 

gerekmektedir.     
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Grafik 1.3. Dünya Kurulu Rüzgar Gücü Kapasitesi(MW) 

Kaynak: Global Wind Energy Council, Global Wind Report, 2010 Annual Market Update, Nisan 

2011, p.23. 

 

            Grafikte de görüldüğü üzere, 2000 ile 2010 yılları arasında AB topluluğu 

dünya genelinde diğer ülkeler ile kıyaslandığında en fazla kurulu rüzgâr gücü 

kapasitesine sahip olan ülke olup bu konuda dünya ülkelerine liderlik etmektedir. 

Avustralya, Brezilya, Kanada, Mısır, Fransa, Portekiz, Türkiye, İngiltere ve İran 

ülkeleri kurulu rüzgâr gücü kapasiteleri diğer ülkelere kıyasla daha az iken bu 

alandaki yatırımları devam etmektedir. Ayrıca, Çin, Almanya, Hindistan, İspanya, 

Amerika ve AB topluluğu kurulu rüzgâr gücü konusunda diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında öncü ülkelerdir. 

  Dünya genelinde, 2000 yılı sonunda 18 GW olan rüzgâr enerji kapasitesi 

2010 yılı sonunda 195 GW seviyesine yükselmiştir. Yaklaşık olarak 36 GW rüzgâr 

enerji kapasitesi sadece 2010 yılında meydana gelmiştir. Son birkaç sene içerisinde, 

rüzgâr enerji merkezi Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden Asya ülkelerine 

gelmiştir. 2010 yılında, Çin sahip olduğu 17 GW yeni rüzgâr enerji kapasitesi ile 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000



 

31 

 

global de lider ülke haline gelmiştir. Yeni rüzgâr enerji kapasiteleri inşa edilmesinde 

en hızlı ülke olan Çin, mevcut kapasitelerin işletilmesinde birkaç aylık gecikme 

yaşamaktadır. Çin’de elektrik tüketiminin sadece yüzde 1’i rüzgâr enerjisinden 

sağlanmaktadır. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yaşanan ekonomik krizler 

nedeniyle rüzgâr enerjisine ayrılan finansman azaltılmıştır. Buna ilave olarak, artan 

malzeme fiyatları ile türbin ve bileşenlerinin yarattığı sıkıntılar nedeniyle rüzgâr 

enerjisi maliyetlerinde son yıllarda artış olmuştur. AB üyesi ülkeler ise sanayi 

sektörü ile işbirliği içinde 6 milyar EUR tutarında araştırma geliştirme çalışmalarını 

ilerletmek amacıyla 10 yıllık Avrupa Rüzgâr Girişimi başlatmışlardır
39

. 

 

                                            
39

 International Energy Agency, Clean Energy Progress Report, Haziran 2011, p.44. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN KURULUġU, ENERJĠ KAYNAKLARI 

VE STRATEJĠLERĠ – POLĠTĠKALARI 

 

 

2.1. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN KURULUġU 

     II. Dünya Savaşı‟ndan sonraki barış döneminde, Batı Avrupa ülkeleri 

arasında Avrupa kavramları ve Avrupa‟nın geleceği tartışılmaya başlamıştır. Bu 

ülkeler, Fransa ve Almanya ülkeleri arasında yakınlaşma sağlayabilmek, katılımcı 

olacak ülkelerin ekonomilerini bir ortak pazar çatısı altında kalkındırabilmek, 

aralarında yeni bir savaş çıkması kaygısını hafifletebilmek ve zamanla siyasal bir 

birlik oluşturabilmek amaçlarıyla bir araya gelmeye karar vermişlerdir1. 

      İlk olarak; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) bugünkü AB‟nin 

temelini oluşturan Paris Antlaşması ile Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya 

ve Lüksemburg ülkeleri arasında 18 Nisan 1951 tarihinde Paris‟te imzalanmış ve 25 

Temmuz 1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, AKÇT üyesi ülkeler;  1955 

yılında İtalya‟nın adası Sicilya-Messina kentinde bir araya gelerek ikinci topluluk 

olan AET kurma girişimlerine başlamışlardır.25 Mart 1957 tarihinde Roma‟da 

Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya ülkeleri arasında 

imzalanan antlaşma ile AET kurulmuş ve 1 Ocak 1958 tarihinde işlerlik kazanmıştır2.  

      
 1 Ocak 1958 Tarihinde yürürlülüğe giren Roma antlaşması ile atom 

enerjisinin barışçı yollar için kullanılması amacıyla AET‟yi kuran ülkeler (Belçika, 

Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya) Avrupa Atom Enerji 

Topluluğu‟nu (AAET) kurmuşlardır. AAET; nükleer güç için model bir pazar 

yaratmak, bunu topluluğa üye ülkeler arasında dağıtmak ve arta kalan enerjiyi 

topluluğa üye olmayan diğer ülkelere satmak amacıyla kurulmuştur. AAET‟nin 

kurulmasının bir diğer amacı da AET üyesi ülkelerde yürütülen ve yapılacak olan 

                                            
1
 European Union, “Basic Information on The European Union”, (Çevrimiçi), http://europa.eu/about-

eu/basic-information/index_en.htm, 10 Ekim 2011. 
2
 Herbert Heaton, Avrupa Ġktisat Tarihi, Teori Yayınları, Ankara, 1985, s.20-35. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCksemburg
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCksemburg
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
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diğer nükleer çalışmaları finanse etmektir. AAET, AET‟den bağımsız bir kurum 

olmasına rağmen üyelik ve düzenlemeler AET ile birlikte yönetilmekteydi. AAET, 

AET ve bugün yürürlükten kalkmış olan AKÇT‟nin örgütsel yapıları 1967 yılında 

birleştirilmiştir. 

      AB topluluğunun temeli 1958 yılında kurulan AET ile atılmıştır. AET; üye 

olan ülkelerin aralarındaki ticaret engellerini kaldırmak, üye olmayan ülkelere karşı 

tek bir ticaret politikası oluşturmak, serbest rekabetin önündeki kısıtlamaları 

kaldırmak ve üye olan ülkeler arasındaki iş gücünün, sermayenin ve girişimcilerin 

serbest dolaşımını güvence altına almak amacıyla kurulmuştur3.  

      AET 1967 yılında Avrupa Topluluğu (AT) olarak anılmaya başlanmıştır. AT‟ 

nin amacı üye olan ülkeler arasında ortak dış politika, güvenlik politikası, iç güvenlik 

ile hukuk alanlarında işbirliği sağlamaktır. 1967 yılında AKÇT, AAET ve AET 

birleştirilerek AT adını almıştır. Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, 

Lüksemburg, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İzlanda 

ve İsviçre‟nin bir araya gelmesiyle 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren 

Maastricht Antlaşması ile de AB doğmuştur.  Ortak hedefleri ise sınırsız bir pazar 

yaratmak, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak, tek parayı kapsayacak bir 

ekonomik ve parasal birlik oluşturmak, ortak dış politika ve güvenlik politikası 

uygulamak, Avrupa vatandaşlığı kavramını oluşturmak ve hukuk ile içişleri alanında 

daha sıkı işbirliği sağlamaktır4. 

      AB ise; iki Dünya savaşını yaşamış olan Avrupa kıtasında sürdürülebilir barış 

sağlamak, daha yüksek yaşam standartlarını elde etmek, tam istihdamı sağlamak, 

ekonomik entegrasyonu gerçekleştirmek ve siyasi bütünlüğün sağlanması 

amaçlarıyla kurulmuştur. Öncelikle ekonomik birliğe ağırlık vererek başlayan 

Avrupa bütünleşmesi günümüze kadar altı genişleme süreci yaşamıştır5. 

                                            
3
 European Union, “The History of The European Union”, (Çevrimiçi), http://europa.eu/about-eu/eu-

history/index_en.htm, 23Eylül 2011. 
4
 Europa, “Treaty Establishing the European Economic Community”, (Çevrimiçi) http//europa.eu/ 

scadplus/treaties/eec_en.htm, 23 Eylül 2011. 
5
 Heaton, a.g.e., s.36. 
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      Topluluğun ilk üyeleri; 25 Mart 1957 tarihinde AET olarak bir araya gelen 

Belçika, Hollanda, Batı Almanya, İtalya, Fransa ve Lüksemburg ülkeleridir. 

Danimarka, İngiltere ve İrlanda 1973 yılında, Yunanistan 1981 yılında, Portekiz ve 

İspanya ise 1986 yılında topluluğa katılmışlardır. Danimarka‟ya tam bağımlı bir 

devlet konumunda topluluk üyesi olan Grönland özerk bir devlete dönüştükten sonra 

1985 yılında üyelikten ayrılmıştır. Eski Doğu Almanya ise 1991 yılında yeniden 

birleşen Almanya‟nın parçası olarak toplulukla bütünleşmiştir.  

      İngiltere, Avrupa ülkelerinden oluşan ve serbest ticareti kapsayan ekonomik 

bir işbirliği örgütünün içinde yer almayı öngörmüştür. Bu amaçla İngiltere‟nin 

öncülüğünde 1959 yılında İzlanda, İsviçre, İsveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz ve 

Finlandiya‟nın üye olduğu Avrupa Serbest Ticaret Alanı ( EFTA – European Free 

Trade Association) kurulmuştur. Ancak EFTA, AET‟ye alternatif olamamıştır. 

İngiltere, oluşan yeni ticari düzene ayak uydurmak zorunda kalmış ve mevcut 

pazarlarını korumak, yeni pazarlara açılmak için 1961 yılında AET‟ye tam üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. İngiltere‟yi Danimarka, İrlanda ile Norveç izlemiş ve 

yapılan referandumlar sonucunda İngiltere, Danimarka ile İrlanda ülkeleri 1 Ocak 

1973 tarihinde topluluğa tam üye olmuşlardır. Norveç ise referandum sonucu 

olumsuz çıktığı için topluluğa katılmamıştır
6
.
 
 

      1 Ocak 1981 yılında Yunanistan AB‟ye tam üye olmuştur.
 
Böylece AB‟ye 

üye olan ülkelerin sayısı ona yükselmiştir. Yunanistan‟ın AB içinde yer almak 

istemesinin başlıca sebepleri arasında demokrasinin devamlılığının sağlanması, 

uluslararası platformda saygınlığını geri kazanma çabası ve ekonomisini ayakta 

tutma gayreti sayılabilir
7
.  

      Üçüncü genişleme, 1986 yılında İspanya ve Portekiz‟in katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Bu iki Güney Avrupa ülkesinin az gelişmiş ekonomileri ve 

demokrasiye geçişlerinde karşılaştıkları sıkıntılar, AB‟nin bu ülkeler ile ilişkilerinin 

                                            
6
 Elnur Osmanov, “AB‟nin Genişleme Sürecinin Ekonomik Boyutları”, Stratejik Öngörü Dergisi, 

Sayı:3, İstanbul, 2004, s.196. 
7
 Mehmet Ali Birand, Türkiye’nin Gümrük Birliği Macerası, İstanbul, Milliyet Yayınları,1996, 

s.27. 
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yavaş ilerlemesine yol açmıştır. 1986 yılında yapılan görüşmeler ile; bu ülkelerin 

birliğe katılımları gerçekleşmiş ve birliğe üye ülkelerin sayısı on ikiye yükselmiştir. 

Böylece Yunanistan gibi demokrasi sürecini yeniden kazanan bu ülkeler de 

ekonomik olarak topluluk desteğini de yanlarına alarak güçlenmişlerdir. Özellikle 

ikinci ve üçüncü genişleme sürecinde ülkelerin gerek ekonomik gerekse siyasi 

yapılarının güçsüz olmasına rağmen tam üyeliklerinin kabul edilmesi dikkat 

çekicidir. Bu ülkeler topluluğa üye olduktan sonra topluluğun mali fonlarının 

katkılarıyla bugünkü refah ve ekonomik konumlarına gelmişlerdir
8
. 

      Tümü EFTA üyesi olan Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1 Ocak 1995 

tarihinde AB topluluğunun üyesi olmuştur.
  

Bu ülkelerden sonra, genişleme süreci, 

AB açısından sıkıntılı bir sürecin başlamasına neden olmuştur. Bu genişleme 

beraberinde AB‟nin geleceği tartışmalarını da getirmiştir. Sovyetler Birliği‟nin 

dağılması ile bağımsızlığını ilan eden birçok yeni devlet oluşmuştur. Bu devletler 

ekonomik özgürlüklerini yeni kazandıkları ve tek başlarına uluslararası bir güç 

olamayacakları için yeniden yapılanmalarını tamamlayabilmek, güç kazanabilmek 

için AB‟ye yönelmişlerdir
9
. 

      Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Macaristan, Polonya ve Slovenya 

ile müzakerelere başlama kararı Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi‟nde 

alınmıştır. Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi‟nde ise Bulgaristan, Romanya, Malta, 

Letonya, Litvanya ve Slovakya‟nın tam üyeliğine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg ve Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirveleri beşinci 

genişlemenin sistematiğini ve katılım öncesi süreç ile müzakere sürecine ilişkin 

çerçeveyi de ortaya koymuştur.  

      Helsinki Zirvesi‟nde geçmişin bölünmüş Avrupa‟sına son verecek yeni bir 

dönemin başlangıcı olacağı, Avrupa bütünleşme modelinin bütün Avrupa kıtasını 

kapsayacak şekilde genişlemesinin gelecekteki istikrar ve ilerlemenin teminatı 

                                            
8
 İktisadi Kalkınma Vakfı, “Avrupa Birliği‟nin Tarihçesi”, (Çevrimiçi), http://www.ikv.org.tr/icerik. 

asp?konu =abtarihce&baslik=Tarih%E7e, 22 Şubat 2011. 
9
 İrfan Kaya Ülger , AB’de Gelecek TartıĢmaları ve Türkiye Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 

2007, s.75. 
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olacağı ifadeleriyle birliğin bu sürece verdiği önem vurgulanmıştır. Helsinki 

Zirvesi‟nde, genişlemenin kapsamlı, kapsayıcı ve devamlılık arz eden bir süreç 

olduğu, bu sürecin, her aday ülkenin hazırlanma derecesine göre aşamalar halinde 

ilerleyeceği belirtilmiştir10. 

      12-13 Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi ise AB‟nin 

genişleme sürecinde bir diğer önemli dönüm noktası olmuştur. Zirvede, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, 

Kıbrıs ve Malta ile yürütülen müzakereler sonuçlandırılmıştır. 16 Nisan 2003 

tarihinde Atina‟da Katılım Antlaşması‟nın imzalanmasının ardından Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, 

Kıbrıs ve Malta ülkeleri 1 Mayıs 2004 tarihinde birlik üyesi olmuş ve bu yeni 

ülkelerin de katılımıyla AB topluluğuna üye olan ülke sayısı yirmi beşe çıkmıştır. 

      1995 yılında üyelik başvurusunda bulunan Bulgaristan ve Romanya‟nın 01 

Ocak 2007 tarihinde tam üye olması ile AB‟de üye ülke sayısı 27‟ye yükselmiş ve 

altıncı genişleme süreci tamamlanmıştır. Bulgaristan ve Romanya‟nın üyeliği ile AB 

sınırları bir taraftan Karadeniz‟e, diğer taraftan Balkanlar‟a kadar ulaşmıştır. AB 

topluluğu, nüfusu 450 milyona ulaşmış, 188 bölgeli ve 20 resmi dile sahip bir birlik 

olmuştur
11

.  

            12 Aralık 2011 tarihinde AB‟ye katılım anlaşmasını Brüksel‟de imzalayan 

Hırvatistan,  Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan 

bir ülke olup 4.5 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Nüfus açısından AB ile 

karşılaştırıldığında, AB‟nin onda biri kadar bile değildir ve Hırvatistan‟da yoksulluk 

ve dış borçlar çok fazladır. AB‟ye katılım müzakerelerine Türkiye ile birlikte 

başlayan Hırvatistan‟ın süreci 10 yıldır devam etmekteydi.  1 Temmuz 2013 tarihi 

itibariyle ise Hırvatistan AB‟nin 28. üye olması beklenmektedir. AB topluluğuna üye 

olan ülkelerden bazıları Bulgaristan ve Romanya ülkelerinin AB‟ye üyelik sürecinin 

erken olduğu kanaatinde oldukları için Hırvatistan‟da yaşanan bazı problemlerin 

                                            
10

 Europa, a.g.e.. 
11

 İktisadi Kalkınma Vakfı , a.g.e.. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCneydo%C4%9Fu_Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Balkan_Yar%C4%B1madas%C4%B1
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giderildiğinden emin olmak istemektedirler. Özellikle, Hırvatistan‟da yaşanan 

yolsuzluk, gıda güvenliği, malların ve sermayenin serbest dolaşımı gibi temel 

sorunlar ile ilgili politikaların tamamlanması AB üyesi ülkeler tarafından 

beklenmektedir
12

. 

      Birliğe yeni katılan ülkelerle birlikte Avrupa haritası dörtte bir oranında 

genişlemiş ve sınırlarını Rusya, Belarus ve Ukrayna‟ya kadar genişlemiştir. Bu 

coğrafyada Türkiye istikrar unsuru olan kilit ülke konumundadır. Türkiye bir taraftan 

enerji kaynaklarının AB ülkelerine ulaştırılması açısından köprü vazifesi görürken 

diğer yandan da coğrafik açıdan istikrarlı ve tampon ülke konumunda 

bulunmaktadır
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

Eruactiv, “Hırvatistan, AB‟ye katılım anlaşmasına imza attı”, (Çevrimiçi), 

http://www.euractiv.com.tr/genisleme/article/hirvatistan-abye-katilim-sozlesmesine-imza-atti-022940, 

20 Aralık 2011. 
13

 Heaton, a.g.e., s.37. 
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Tablo 2.1. AB Üyesi  Ülkelere Ait Yurtiçi Milli Hasıla, Nüfus ve  Yüz Ölçüm 

       Bilgileri 

Ülkeler 

KiĢi BaĢına Yurtiçi 

Milli Hasıla (Euro) Nüfus 

(Milyon) 

Yüz ölçüm 

(Kilometrekare) (Satın Alma Gücü 

Bazında) 

Avusturya 30.900 8,3 83.858 

Belçika 28.900 10,6 30.528 

Bulgaristan 10.400 7,6 110.099 

Çek Cumhuriyeti 20.200 10,3 78.866 

Danimarka 30.100 5,4 43.094 

Estonya 16.900 1,3 45.227 

Finlandiya 30.005 5,3 338.145 

Fransa 27.100 63,9 547.026 

Hollanda 33.600 16,4 41.528 

İngiltere 27.352 61,1 243.000 

İrlanda 33.900 4,4 70.282 

İspanya 25.700 45,2 505.990 

İsveç 30.100 9,1 449.964 

İtalya 25.600 59,6 301.277 

Güney Kıbrıs 24.000 0,7 9.251 

Letonya 14.400 2,2 64.597 

Litvanya 15.500 3,3 65.301 

Lüksemburg 64.100 0,4 2.586 

Macaristan 8.708 10 93.000 

Malta 19.100 0,4 316 

Polonya 6.290 38,1 312.678 

Portekiz 13.650 10,6 91.985 

Romanya 2.319 21,5 237.500 

Slovakya 6.924 5,4 49.030 

Slovenya 17.400 2 20.273 

Yunanistan 23.600 11,2 132.000 

TOPLAM  497,6 4.324.451 

    
Kaynak: European Comission, “European Union Members”,  (Çevrimiçi) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/,  27 Ağustos 2010. 

 

   Yüz ölçümü büyük olan ülkeler arasında ilk sırada Fransa, İspanya ve İsveç  

bulunurken, yüz ölçümü küçük olan ülkeler arasında ilk sırada Malta, Lüksemburg 

ve Güney Kıbrıs yer almaktadır. Fransa hem yüz ölçümü olarak hem de nüfus 

yoğunluğunda ilk sıradadır. İngiltere ve İtalya ise nüfus açısından yoğun olan diğer 

ülkelerdir. Güney Kıbrıs ise yüz ölçümü küçük olduğu gibi az nüfusa sahip bir 

ülkedir. Lüksemburg ve Malta ülkeleri de az nüfusa sahip olan diğer ülkelerdir. 

Lüksemburg da nüfus yoğun olmadığı gibi kişi başına düşen yurtiçi milli hasıla 
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64.000 Euro ile diğer AB ülkelerine kıyasla ilk sıradadır. Lüksemburg ülkesini kişi 

başına düşen yurtiçi milli hasıla açısından 33.900 Euro ile İrlanda ve 33.600 Euro ile 

Hollanda takip etmektedir. Polonya, Slovekya ve Macaristan ise AB üyesi ülkeler 

içinde en düşük kişi başına düşen milli hasılaya sahip olan ülkelerdir. 

2.2. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN MEVCUT ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ  

      Enerji tüketiminin yaklaşık yarısını dış kaynaklardan temin eden AB, dünya 

enerji tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri‟nden (ABD) sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Petrol tüketiminin yüzde 81‟ini, doğalgaz tüketiminin yüzde 54‟ünü ve 

katı yakıtların yüzde 38‟ini yabancı kaynaklardan tedarik eden birlik global enerji 

piyasasında ithalatta birinci konumdadır
14

. AB ülkeleri için raporlar hazırlayan 

Avrupa Komisyonu enerji tüketiminin önümüzdeki yirmi yıl içinde iki katına 

çıkacağını
 
ve buna paralel olarak da ithalata olan bağımlılığın 2030 yılında yüzde 

70‟lere varacağını tahmin etmektedir.
 
Son yıllarda toplam enerji talebi yılda yüzde l 

ile 2 oranında artarken elektrik enerjisi talebi daha yüksek oranda artmaktadır. Doğal 

gaz talebi ise toplam enerji ve elektrik enerjisine olan taleplerin de üstünde daha hızlı 

bir şekilde artış göstermektedir
15

. 

      AB içinde yeni yerleşim alanları, nüfus artışı ve ekonomik gelişme 

dolayısıyla enerjiye olan talebin artması, tek pazarın henüz tamamlanamaması, yerli 

üretimin yeterli olmaması gibi etkenler birliğin enerji politikalarını etkilemiştir. 

Bunların yanı sıra; dışarıda yaşanan siyasi gelişmeler, gelişmekte olan ekonomilerin 

global talep üzerindeki etkileri, enerji üretim bölgelerinin istikrar ve güvenden 

yoksun oluşları, çevre duyarlılığı ile küresel ısınma birliğin enerji politikalarını 

etkileyen diğer unsurlar olmuştur
16

. 

                                            
14

 European Commission, “Annex to the Green Paper: A European Strategy for Sustainable, 

Competitive and Secure Energy”, Commission of The European Communities, Brussels, 2006, p.5. 
15

 European Commission, “Energy Corridors: European Union and Neighbouring Countries, Project 

Report, Directorate-General for Research”, Directorate Energy, 2007, p.22. 
16

 Arzu Yorkan, Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye : Fırsatlar ve ĠĢbirliği Alanları, 

İstanbul, Tasam Yayınları, 2008, s.45. 
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      AB enerji politikasının en önemli hususları olarak; enerji kaynakları ve 

üretim bölgelerinde üretim güvenliğini ve üretim bölgelerinde siyasi istikrarı 

sağlamak, AB ülkelerinde doğal gaz ve elektrik sektörlerinde şeffaf, etkin ve 

birbirine uyumlu bir enerji piyasası oluşturmak ile çevre duyarlılığı sayılabilir
17

. 

      Bugün dünyada ikinci en büyük enerji tüketicisi konumundaki AB, dünya 

enerji ithalatında ilk sırayı almaktadır. Birliğin genişlemesiyle birlikte, bugün toplam 

enerji tüketiminin yüzde 50‟sini ithalatla karşılayan AB, önümüzdeki 20-30 yıl 

içinde enerji tüketiminin yüzde 70‟i için ithalata bağımlı hale gelecektir. Enerjinin 

tüketiminde dışa bağımlılık, petrolde yüzde 90‟a, doğal gazda yüzde 70‟e ve 

kömürde ise yüzde 100 seviyelerine ulaşacaktır. AB petrol ithalatının yüzde 45‟i 

Orta Doğu‟dan ve doğal gaz ithalatının ise, yüzde 42‟si tek başına Rusya 

Federasyonu‟ndan gerçekleştirmektedir
18

.  

            AB‟nin yenilenebilir enerji kullanımı hedeflerine ulaşabilmesi için 

denizlerdeki rüzgâr enerjisinden faydalanılması ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu 

durumun sağlanması için bazı çözümlere ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılan araştırma 

geliştirme çalışmalarına destek verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, denizlerdeki rüzgâr 

enerjisinin farklı ve verimli şekillerde kullanılacağı şebeke sistemleri 

oluşturulmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, karbondioksit gazını engelleme ve 

iklim değişikliğini önleme konularında faydalanılabilecek en güçlü kaynaklardır. 

Günümüzde, AB ülkelerinde kurulu olan rüzgâr gücü sayesinde senelik 609 milyon 

ton karbondioksit gazının havayı kirletmesi engellenmektedir. Hava kirliliğini ve 

iklim değişikliğini engellemek için birçok ülke tarafından Kyoto Protokolü 

imzalanmıştır
19

. 

      Ülkeler tarafından uluslararası küresel ısınma ile mücadele kapsamında 1997 

yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Kyoto 

                                            
17

 Necdet Pamir, “Enerji Politikaları ve Küresel Gelişmeler”, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:69, 

Ankara, 2005, s.4-6. 
18

 A.e., s.7. 
19

 Bülent Yanıktepe – Yusuf Alper Kaplan, “Rüzgâr Enerjisi: Türkiye ve AB‟nin Politik 

Karşılaştırılması ve Önemi”, Cumhuriyet Üniversitesi 2. Rüzgâr Sempozyumu, 2011, s.2.  
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protokolü gündeme getirilmiştir. Protokol 1997 yılında imzalanmasına rağmen 2005 

yılında yürürlüğe girebilmiştir. Bunun nedeni ise; protokolü imzalayan ülkelerin 

1990 yılındaki atmosfere saldıkları karbon miktarının yeryüzündeki toplam 

emisyonunun yüzde 55 seviyesini bulması gerektiğidir. Ülkeler Kyoto protokolü ile 

karbondioksit ve sera gazı etkisine neden olan gazların salınımını 1990 yılındaki 

düzeylere   düşürmeye  veya  gaz salımı   düşürülemiyorsa  salınım  ticareti  yolu  ile 

haklarını arttırmaya karar vermişlerdir. Kyoto Protokolü ile; atmosfere salınan sera 

gazı miktarının yüzde 5 azaltılması, motorlu taşıtlar, sanayi ve ısıtma kaynaklarından 

oluşan sera gazı miktarını düşürmeye yönelik mevzuatların yeniden düzenlenmesi, 

endüstriye daha az enerji tüketen sistemlerin yerleştirilmesinin sağlanması, 

atmosferde yer alan karbondioksit oranının azaltılması için alternatif enerji 

kaynaklarının kullanımının sağlanması, fosil yakıt kullanımının azaltılması, yüksek 

enerji tüketen fabrikalarda atık işlemlerinin yeniden düzenlenmesi ile fazla yakıt 

tüketen ve fazla karbon üreten ülkelerden diğer ülkelere kıyasla daha fazla oranda 

vergi alınması kararlaştırılmıştır
20

. 

      Kyoto Protokolü‟nde taahhüt edilen emisyon oranlarına inilebilmesi 

açısından ve nükleer enerjide yaşanan durgunluk dönemi ve uygulanan politikalar 

nedeniyle AB‟nin, önümüzdeki 30 yıl içinde enerji kaynakları arasında daha çok 

doğal gaza ağırlık vereceği anlaşılmaktadır. Petrolün payı hemen hemen aynı 

kalırken, kömürün ve özellikle nükleer enerjinin payı doğal gaz tarafından 

doldurulacaktır. Avrupa‟nın doğal gaz ithalatına bağımlılığı sürekli artmaktadır. 

Genel olarak, AB üyesi olan ülkelerde kullanılan doğal gazın ortalama yüzde 40‟ı 

Rusya Federasyonu, Norveç, Kuzey Afrika ve Cezayir‟den ithal edilmektedir. 

AB‟nin bugün yüzde 45‟ler oranında olan ithalat bağımlılığı ise, önümüzdeki yirmi 

yıllık dönemde yaklaşık yüzde 70 civarına ulaşacaktır.
 
2020 yılında, Avrupa toplam 

doğal gaz üretiminin 236 milyar metreküp/yıl‟dan 158 milyar metreküp/yıl‟a 

                                            
20

  Etem Karakaya – Mustafa Özçağ, “Türkiye Açısından Kyoto Protokolü‟nün Değerlendirilmesi ve 

Ayrıştırma (Decomposition) Yöntemi ile CO2 Emisyonu  Belirleyicilerinin Analizi”, VII ODTÜ 

Ekonomi Konferansı, Ankara, 2003, s.2-7. 
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düşeceği, toplam tüketimin ise 430 milyar/yıl‟dan 625 milyar metreküp/yıl‟a 

ulaşacağı tahmin  edilmektedir
21

. 

      Katı yakıtlar ve nükleer enerji, günümüzde AB ülkeleri için enerji üretiminde 

birinci derecede öncelikli kaynaklardır. Doğal gaz ve petrolden enerji üretimi ise 

ikinci sıradadır. Sürekli artan tüketim talebi dikkate alındığında, enerji üretimi için 

gerekli petrol ve doğal gazı birlik üyesi ülkelerin kendi üretimleri ile bu talebi 

karşılayamayacakları görülmektedir. Çevre sorunlarına duyarlı politikaların ağırlık 

kazanması sonucu nükleer enerji ve katı yakıtlardan enerji üretimi azalmaktadır. 

2.3. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI 

            AB ülkeleri enerji kaynakları açısından dışa bağımlı konumdadır. 

Günümüzde enerji tüketimi konusunda ilk sırayı alan AB topluluğu, dünya enerji 

ithalatı açısından  da ilk sırada bulunmaktadır. Topluluğun yıllar geçtikçe 

genişlemesi ile birlikte, enerji ihtiyacının karşılanması enerji ithalatını da zorunlu 

hale getirmiştir. Enerji ihtiyacının yüzde 50‟si ithalat yolu ile karşılanmaktadır. 

Enerji tüketiminde dışa bağımlılık oranı; doğal gazda yüzde 70 ve petrolde yüzde 90 

seviyelerindedir. Buna karşılık; kömür rezervleri bakımından ise yeterli seviyededir. 

Doğal gaz ithalatı Rusya Federasyonu, Norveç, Kuzey Afrika ve Cezayir 

ülkelerinden, petrol ithalatı ise Orta Doğu ülkelerinden karşılanmaktadır
22

. 

Tablo 2.2. AB Enerji Bilançosunda Yakıt Payları 

YAKITLAR 2000 2030 (*) 

Petrol %41 %38 

Doğal Gaz %22 %39 

Kömür %16 %19 

Fosil Yakıtlar Toplamı %79 %86 

Nükleer %15 %6 

Yenilenebilir %6 %8 

(*) Tahmin 

Kaynak: International Energy Agency, World Energy Outlook 2010. 

                                            
21 Pamir, a.g.e., s.89. 
22

 Hikmet Melis Kobal, “Avrupa Birliği Komşuluk Politikası‟nın Gelişimde Enerji Faktörü”, 3. Enerji 

Konferansı, İstanbul 2007, s.18-20. 
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             Tablo 2.2.‟de yüzde olarak görüldüğü üzere 2000‟li yıllarda petrole 

bağımlılığı yüksek olan AB üyesi ülkelerin, 2030 yılına doğru doğal gaz ve kömüre 

olan bağımlılığının artacağı görülmektedir. Ayrıca nükleer enerji bağımlılığının 

azalacağı ve buna karşılık yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağımlılığının 

artacağı görülmektedir. Nükleer enerji kaynakları kullanımında 2000 ile 2030 yılları 

arasında yüzde 9 oranında azalış beklenirken, yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımında ise yüzde 2 oranında artış olması tahmin edilmektedir. Genel olarak ise, 

AB topluluğunun fosil enerjiden faydalandığı ve tabloda da görüldüğü gibi yüzde 

olarak en fazla yakıt payına sahip olan enerji kaynağının fosil yakıtlar olduğu ve 

2000 ile 2030 yılları arasında fosil yakıtlara olan bağımlılığın yüzde 7 oranında 

artacağı söylenebilir. 

2.3.1. AB’nin Petrol Kaynakları 

      AB petrolde büyük oranda dışa bağımlıdır. Ekonomik gelişmeye bağlı olarak 

petrole olan talep gittikçe artmaktadır. Petrole olan talep tüm dünyada arttığı için 

petrol stratejik önemini gelecek yıllarda da sürdürecektir. 

      AB ülkeleri tarafından kullanılan en önemli petrol rezervleri Kuzey 

Denizi‟nde bulunmaktadır. Bu petrol yataklarının kontrol ve geliştirme açısından 

maliyeti yüksektir. Kuzey Denizi‟nde bulunan petrol rezervlerinin üretim ömrü 

yaklaşık yirmi beş yıl, AB‟nin ihtiyaçlarını karşılayabilme süresi ise sekiz yıl olarak 

tahmin edilmektedir
23

. Ayrıca AB; İngiltere, Danimarka ve İtalya‟nın da petrol 

rezervlerinden faydalanmaktadır.  2003 yılında; AB üyesi olan bu üç ülkenin petrol 

üretimleri toplamı 129,1 milyon ton iken, AB üyesi olmayan Norveç‟in petrol rezervi 

1 milyar tondu. Bu nedenler göz önüne alınarak AB‟nin yıllar geçtikçe petrol 

kaynaklarının hızla artan talebe yanıt veremeyeceği ve bu sebeple dışa bağımlılık 

oranının daha da artacağı öngörülmektedir
24

. 

                                            
23

 Necdet Pamir , “AB‟nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye ”, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı: 67, Ankara, 

2005, s.78. 
24

 Rıdvan Karluk, “Avrupa Birliği‟nin Genişleme Perspektifi‟nde Türkiye‟nin Yeri”, (Çevrimiçi) 

http://paribus.tr.googlepages.com/tonus.doc,  29 Ağustos 2010. 
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      AB petrol ithalatının yüzde 51‟ini Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC -  

Organization of Petrolum Exporting Countries) üyesi olan ülkelerden, yüzde 21‟ini 

Norveç‟ten, yüzde 18‟ini ise başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu 

(BDT) ülkelerinden sağlamaktadır. OPEC üyesi ülkeler arasında da, Suudi Arabistan, 

Libya, İran ve Irak gibi ülkelerden yapılan petrol ithalatları büyük miktardadır. 

Ancak ithalatın önemli kısmı OPEC üyesi olan ülkeler ile Ortadoğu ülkelerinden 

yapılmaktadır25. 

      Birliğin petrol arz güvenliği için en önemli mekanizmalardan birisi acil 

durum petrol stokları konusudur. AB üyesi ülkeler; benzinler, orta distilatlar 

(motorin, gaz yağı, jet yakıtları) ve fuel oil olmak üzere üç ana ürün grubunda en az 

doksan günlük iç tüketimlerine karşılık gelen miktarda stok bulundurmak 

zorundadırlar. Üretici ülkelere bu yükümlülük üzerinden yüzde 25 oranında indirim 

sağlanmaktadır. AB Konseyi ise doksan günlük olan bu süreyi yüz yirmi güne 

çıkarmıştır. Zorunlu stokların diğer üye ülkelerde belli oranlarda ikili anlaşmalar 

çerçevesinde tutulmasına izin verilmekte ve ayrıca ülkelerin veya yetkilendirilmiş 

kurum ve kuruluşların fiş karşılığı stok fazlasını diğer üye ülkelere tahsis etmesine 

imkân verilmektedir
26

. Böylece kriz durumlarında dış etkenlere karşı dışa bağımlı 

olan AB enerji piyasası korunmaya çalışılmaktadır. Kriz anlarında enerjiye güvenli 

ulaşım oldukça önemlidir. Enerji güvenliği temini için AB üye ülkelerde petrol stoku 

bulundurmayı zorunlu kılmıştır27. 

      Yaklaşık yüzde 37‟lik bir payla birliğin enerji tüketiminde ilk sırada yer alan 

petrolün yüzde 56‟sı ulaşım sektöründe, yüzde 15‟i petrokimya sektöründe, yüzde 

23‟ü endüstri, hizmetler ve konutlar gibi tüketim sektörlerinde ve yüzde 6‟sı ise 

elektrik üretimi ve ısıtmada kullanılmaktadır.
 
AB, petrol ihtiyacının ancak beşte 

birini üretebilirken kalanını dış kaynaklardan karşılamaktadır. AB en fazla sırasıyla; 

Rusya, Orta doğu ve Norveç ülkelerinden petrol ithal etmektedir. AB‟nin son 

                                            
25

 Pamir, a.g.e., s.80. 
26

 Özgür Tonus, “Genişleyen Avrupa Birliği‟nin Enerji Politikaları Kapsamında Türkiye‟nin Yeri ve 

Önemi”, Ġktisat iĢletme ve Finans, Sayı:234, 2005, s.24-26. 
27

 European Commission, “Annex to the Green Paper: A European Strategy for Sustainable, 

Competitive and Secure Energy”, Commission of The European union Communities”, Brussels, 2006, 

p.8-9. 
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dönemdeki politikasına bakıldığında Orta Doğu‟daki petrollerin kendisi için önemli 

olduğu söylenebilir. Çünkü AB, Rusya ve Norveç‟e olan bağımlılığını azaltmak için 

bu bölgeye yönelmiş durumdadır. Fakat bölgede devam eden siyasi istikrarsızlık 

nedeniyle burada uygulayacağı enerji dış politikası yavaş yavaş şekillenecektir. AB, 

Orta Doğu‟da geliştireceği enerji işbirlikleri sayesinde petrol güvenliğini de garanti 

etmiş olacaktır
28

. 

2.3.2. AB’nin Doğal Gaz Kaynakları 

      AB ülkelerinin doğal gaz talepleri sürekli artmakta ve iç üretim tüketimi 

karşılayamamakta, buna bağlı olarak da dışa bağımlılık giderek artmaktadır.  AB 

ülkelerinin doğal gaz rezervi de yeterli değildir. AB; petrol kaynaklarında olduğu 

gibi doğal gaz kaynaklarında da sınırlı üyelerinden faydalanabilmektedir. AB üyesi 

olan ülkelerden Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya ve 

İngiltere‟de doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Ayrıca, günümüzde AB topluluğu 

tükettikleri doğal gazın yaklaşık yarısını Rusya, Norveç ve Cezayir ülkelerinden 

temin etmektedir. AB‟nin doğal gaz ithalatının ilk 25 yıl içinde yüzde 80 oranında 

artacağı tahmin edilmektedir
29

. Her geçen gün artan talebe karşılık doğal gaz rezerv 

miktarlarının azalması nedeniyle AB‟nin doğal gazda da dışa bağımlılığı ilerleyen 

yıllarda kaçınılmaz olacaktır. 

 

                                            
28

 European Commission, a.g.e., s.14. 
29

 European Commission, “Annex to the Green Paper: A European Strategy for Sustainable, 

Competitive and Secure Energy”, Commission of The European union Communities”, Brussels, 2006, 

p.8-9. 
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(*) Tahmin (milyar metreküp) 

Grafik 2.1. AB Doğal Gaz Üretimi ve Ġthalatı 

 
Kaynak: NTVMSNBC, “Nabucco Projesi Nedir? Ne değildir?”, (Çevrimiçi),  http://www.ntvm 

snbc.com/id/24983042/, 28.08.2010. 

            Grafikte de görüldüğü üzere AB‟nin doğal gaz üretimi 2002 ile 2030 yılları 

arasında, yıllar geçtikçe azalış gösterecek iken,  doğal gaz ithalatının enerji 

tüketimine olan talebin artması ile birlikte çok daha fazla oran ile artış göstereceği 

öngörülmektedir. Yıllar geçtikçe doğal gaz üretiminin azalması ile ithalatın büyük 

oranda artacak olması AB üyesi ülkeleri doğal gazda ithalata bağımlı hale 

getirecektir.
 

             AB‟de yıllık tüketimi 515 milyar metreküp olan doğal gaz, birliğin toplam 

enerji tüketiminin yaklaşık dörtte birine karşılık gelmektedir. Mevcut tahminler bu 

tüketimin daha da artarak 2030‟lu yıllarda 635 milyar metreküpe varacağını 

göstermektedir. Birliğin doğal gaz üretiminin yüzde 46‟sı yerli üretime dayanırken 

kalan yarısından fazlası dışarıdan tedarik edilmektedir. İthalatın yapıldığı ülkelerin 

paylarına bakıldığında ise yüzde 25‟le Rusya ilk sırada, yüzde 15‟le Norveç ikinci 

sırada ve yüzde 14 ile de Kuzey Afrika, Nijerya ve Orta Doğu üçüncü sırada yer 

almaktadır
30

. Toplam enerji tüketiminde yüzde 24‟lük payla ikinci sırada yer alan 

doğal gazın yüzde 29‟u elektrik üretiminde, yine yüzde 29‟u evlerde, yüzde 25‟i 

                                            
30

 European Commission, “Green Paper : Towards A European Strategy For The Security Of Energy 

Supply”, Commission of the European Communities, Brussels, 2000, p.22-24. 
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sanayide ve kalan yüzde 13‟ü de çok az bir kısmı ulaşım olmak üzere diğer alanlarda 

kullanılmaktadır
31

. Kömür ve petrole kıyasla daha az karbondioksit içermesi ve 

ekonomik faydaları nedeniyle doğal gaza olan talep her geçen gün hızla artmaktadır. 

Özellikle de elektrik üretimindeki payı hızlı bir artış göstermektedir. Örneğin, 2001 

yılında doğal gazın elektrik üretimindeki payı yüzde 17 iken 2025 için bu oran 

yüzde 38 olarak tahmin edilmektedir
32

. 

            Doğal gazın evde, sanayide ve elektrik üretiminde yoğun olarak 

kullanılması, kömür üretimi ve nükleer enerjinin çevreye verdiği zararlar dolayısıyla 

azaltılması ve doğal gazın çevre dostu bir yakıt olması talebi kullanımı 

arttırmaktadır. AB‟nin en büyük doğal gaz tüketicileri sırasıyla İngiltere, Almanya 

İtalya, Hollanda ve Fransa ülkeleridir. 2025 yılında Almanya‟nın doğal gaz 

tüketiminin İngiltere‟nin doğal gaz tüketimini geçeceği öngörülmektedir. 

Günümüzde İngiltere tahmini doğal gaz rezervi ile Avrupa‟nın en büyük doğal gaz 

üreticisi ve tüketicisidir. 1990‟lı yılların ortalarından itibaren sektördeki liberalleşme 

ve hukuki düzenlemelerin ardından ülkede doğal gaz fiyatları düşmüş ve elektrik 

üretimindeki kömür bağımlılığı azalmıştır. 1988 yılında elektrik üretimindeki payı 

yüzde 1 olan doğal gazın 2011 yılında yüzde 50 olması beklenmektedir. Fransa‟daki 

tüketimin ve tüketim artışının İngiltere ile kıyaslandığında daha az olmasının 

sebebinin ise Fransızların doğal gaz piyasasını liberalleştirmekte yavaş davranmaları 

olduğu ifade edilmektedir. Diğer ülkelerin tüketim artışının ortalama yüzde  3,3 

olacağı öngörülmekte olup, en hızlı tüketim artışının İspanya ve Portekiz‟de 

gerçekleşeceği değerlendirilmektedir
33

.
 
 

             AB dışa bağımlılık oranlarının doğal gazda yüzde 50‟lerin üzerinde olması 

enerji arz güvenliği açısından da tehdit oluşturmaktadır. Özellikle petrol ve doğal 

gaz ihraç eden ülkelerin istikrarsız bölgelerde yer alması enerjide dışa bağımlı olan 

ülkelerin enerji istikrarını bozucu niteliktedir. Bu nedenle AB ülkeleri için ortak bir 
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enerji politikasının işlerlik kazanması her geçen gün daha da önem arz etmektedir.  

            Avrupa‟ya doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması ve arz kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi bakımından, 2030 yılında AB‟ye ithal edilecek doğal gazın yüzde 

28‟inin Afrika ülkeleri olan Cezayir ve Libya ,yüzde 17‟sinin Norveç, yüzde 

33‟ünün Rusya, yüzde 17‟sinin Ortadoğu ve yüzde 5‟inin Latin Amerika kaynaklı 

olacağı tahmin edilmektedir
34

. AB doğal gaz ithalinde ağırlıklı olarak Rusya‟ya 

bağımlıdır. Bu bağımlılık ekonomik etkiler yanında siyasi etkileri de taşımakta ve 

güvenlik sorunu olarak AB‟yi tehdit etmektedir. Rusya doğal gaz enerji kaynağında 

diğer ülkelerin kendisine bağımlı olmasını siyasi bir araç olarak sık sık kullanmakta 

ve AB ülkelerini zor durumda bırakmaktadır. Özellikle Ukrayna‟ya verdiği doğal 

gazı zaman zaman keserek Avrupa ülkelerine de gözdağı vermektedir. Enerjide tek 

bir ülkeye olan bağımlılığın yüzde 50‟lere yakın olması güvenliği de tehdit edici bir 

unsurdur. Bu nedenle AB, Rusya ile enerji alanında bir yandan işbirliğini arttırmaya 

çalışırken bir yandan da alternatif enerji güzergâhları belirleyerek enerji arzında 

çeşitliliğe gitmektedir. Bu yöntem için çoklu boru hatlarını ve sıvılaştırılmış doğal 

gazı tercih etmektedir. AB‟nin artan doğal gaz ithali göz önüne alınırsa gelecekte 

alternatif güzergâhlar olarak Hazar bölgesine yönelmesi beklenebilir. Bu bölgeye 

yönelmesi Türkiye‟nin önemini arttıracak ve Türkiye‟yi ön plana çıkaracaktır35. 

2.3.3. AB’nin Kömür Kaynakları 

      AB‟nin kömür kaynakları oldukça zengin olup, üye ülkelerin enerji ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Yıllar geçtikçe; kömür kullanımı, rezervlerin yeterli olmasına 

rağmen çevreye verdiği zararlardan dolayı azalmaktadır. Ayrıca gerektiğinde kömür 

ithal etmek, yerli üretimden daha az maliyettedir. Çünkü maden işçilerinin sosyal 

güvenlik maliyetlerinin artmasına bağlı olarak madencilik konusundaki yatırımlar 

azalmaktadır
36

.  AB, kömür tüketiminde kendi kendine yetmekte ve dışa bağımlı 
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kalmamaktadır. Ayrıca AB‟ye üye olan son ülkeler ile kömür rezervleri daha da 

artmış ve kendi kendine yeterliliği olumlu etkilemiştir. Aday ülkelerin dışa 

bağımlılığı birlik ülkelerine göre fazla gözükse de kömür rezervleri yeterli 

olduğundan bu ülkelerde yeni pazarlar haline gelecektir. Ayrıca kömür kullanımı 

yerini gün geçtikçe doğal gaza ve petrole devretmektedir. 

      Günden güne kömür kullanımının azalması ve gerektiğinde kömür ithalinin 

daha az maliyetli olması AB‟nin kömür kaynakları açısından sıkıntı çekmesini 

engellemektedir. 

      Toplam enerji tüketiminde yüzde 18‟lik bir paya sahip olan kömürün büyük 

çoğunluğu elektrik üretiminde ve kalan kısmı da çelik endüstrisi gibi ağır sanayi 

kollarında kullanılmaktadır
37

. Petrol ve doğal gazda yüksek oranda dışa bağımlı olan 

AB, yeterli düzeyde kömür rezervlerine sahiptir. Özellikle de yeni üyelerin 

katılımıyla bu rezervlerin sayısında önemli bir artış olmuştur. Fakat son yıllarda 

kömür üretiminde azalma görülmektedir. Avrupa Komisyonu, birliğin kömürlerinin 

üretim maliyetinin dünya ortalamasından 3-4 kat daha fazla oluşu, üye devletlerin 

yerli üretime mali destek sağlamak istemeyişleri, jeolojik koşulların zorluğu, işçi 

haklarını düzenleyen kanun ve yönetmeliklerden doğan bir takım sıkıntılar gibi 

kriterlerin sebep olduğunu ifade etmektedir
38

. Bir diğer önemli sebep ise AB‟nin 

Kyoto Protokolü‟ne uyum çerçevesinde kendisi için belirlemiş olduğu taahhütlerdir. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından 1997 yılında 

hazırlanan Kyoto Protokolü taahhütleri çerçevesinde birlik sera gazı emisyonlarını 

azaltabilecek tedbirler üzerinde durmaktadır. Birliğin karbondioksit emisyonlarının 

dörtte biri kömür tüketiminden kaynaklanmaktadır
39

. Bu nedenle karbondioksit 

emisyonu yüksek olan kömürün üretimini düşürmek ve daha temiz bir kaynak olan 

doğal gaz ve sera gazı emisyonu içermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam 

tüketim içindeki paylarını yükseltme yoluna gitmiştir. Ayrıca kömürden temiz enerji 
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üretebilecek ileri teknolojilere yatırım yapılmakla beraber henüz çok büyük bir 

ilerleme kaydedilmediğinden kömüre olan talep her geçen gün azalmaktadır. 

      Enerji tüketiminin yüzde 18‟ini oluşturan kömür, birliğin elektrik üretiminin 

yaklaşık olarak üçte birini karşılamaktadır. Özellikle de yeni üye olan Doğu Avrupa 

ülkelerinde elektrik üretiminde kömür önemli bir paya sahiptir. Örneğin, Polonya 

elektrik tüketiminin yüzde 92‟sini,  Yunanistan elektrik tüketiminin yüzde 62‟sini ve 

Almanya ise elektrik tüketiminin yüzde 50‟den fazlasını kömür üretiminden 

karşılamaktadır
40

. 

2.3.4.  AB’nin Nükleer Enerji Kaynakları 

       Nükleer enerji kullanımının çevreye verebileceği muhtemel zararlar ve 

nükleer santral maliyetlerinin yüksek olması nedenleri ile AB ülkelerinde son 

zamanlarda nükleer enerji kullanımında azalma vardır. 1970‟lerde yaşanan petrol 

krizlerinden sonra AB ülkeleri özellikle enerji üretiminde nükleer santrale 

yönelmiştir. Fakat yıllar geçtikçe teknolojinin de gelişmesiyle birlikte nükleer 

enerjinin çevreye verdiği zarar fark edilmiş ve nükleer enerjiden faydalanmakta olan 

AB üyesi ülkeler çevresel kaygıların etkisiyle nükleer enerji kullanımını en düşük 

seviyeye indirmişlerdir. Mevcut tüketim eğiliminin gelecek yıllarda petrol ve doğal 

gaz tüketimine alternatif olmayacağı tahmin edilmektedir. AB ülkelerinden Belçika, 

Almanya, İspanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere mevcut nükleer santrallerini teknik 

ve ekonomik ömürlerini tamamladığında devre dışı bırakacaktır. AB üyesi 

Finlandiya ve Fransa nükleer kaynak kullanımına devam etmektedir. Özellikle 

Fransa‟da nükleer enerji kullanımı yoğundur ve elektrik üretimi ağırlıklı olarak 

nükleer enerjiden sağlanmaktadır. 25 üyesi olan AB içinde 2005 yılında toplam 

enerji tüketiminin yüzde 15 ini karşılayan nükleer enerji payının 2030 yılında yüzde 

9 seviyesine kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir 41.Nükleer enerji kullanımındaki 

bu gerilemenin en önemli nedeni ülkelerin çevresel kaygılarıdır. Örneğin; 26 Nisan 
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1986 tarihinde yaşanan Çernobil faciasının izleri tüm dünya üzerinde hala etkisini 

göstermektedir. Bu nedenle nükleer enerji kullanımına pek sıcak bakılmamaktadır42. 

      Nükleer enerjinin AB elektrik üretimi içindeki payı ise oldukça yüksektir. 

175 nükleer reaktöre sahip olan birlik toplam elektrik üretiminin yüzde 30 ile yüzde 

35‟ini buradan karşılamaktadır. Ülkeler bazında bakıldığında ise Fransa elektriğinin 

yüzde 78‟ini, Belçika yaklaşık yüzde 60‟ını, İsveç yüzde 50‟sinden fazlasını, 

Almanya yaklaşık yüzde 30‟unu, Finlandiya yüzde 27‟sini, İspanya yüzde 25‟ini ve 

İngiltere ise yüzde 23‟ünü nükleer enerjiden karşılamaktadır. Diğer taraftan 

Danimarka, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz gibi ülkeler henüz 

nükleer enerjiden yararlanmamaktadır
43

. Bazı üye ülkeler mevcut nükleer 

santrallerini çeşitli nedenlerden dolayı kapatmaya çalışırken bazıları da bu alanda 

yatırım yapmaya devam etmektedir. Bunun için birlik düzeyinde ortak bir nükleer 

enerji politikasından bahsetmek mümkün değildir. Fakat nükleer enerjinin çevreye 

sera gazı emisyonu yaymamasından dolayı daha fazla rağbet göreceği 

öngörülmektedir. Bunun için Avrupa Komisyonu nükleer enerji konusunu sık sık 

gündemine almaktadır. 

2.3.5. AB’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

            Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil olmayan enerji kaynaklarından (rüzgâr, 

jeotermal, güneş, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz vb.)  oluşmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynakları açısından; AB enerji politikaları kapsamında kullanılan enerji 

kaynaklarında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılmaya çalışıldığı ancak 

gelecekte petrol ve doğal gazın yerini almasının mümkün olmadığı görülmektedir. 

Elektrik üretiminde rüzgâr ve güneş enerjisinin ağırlıklı olarak kullanılması ile ilgili 

çalışmalar yapılmaktadır
44

.  
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      Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 2000 yılında yüzde 5 iken 2030 

yılında yüzde 8‟e yükselmesi beklenmektedir. Yenilenebilir kaynaklar içinde en 

yüksek değere sahip biyokütle enerjisi ancak tüketimin yüzde 3‟ünü 

karşılayabilmektedir. AB‟nin sahip olduğu enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

açısından hidroelektrik santrallerinin kullanılması önemli olsa da, sahip olunan su 

kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle bu kaynaktan toplam tüketimin ancak yüzde 

1,6‟sı karşılanabilmektedir
45

.
 

AB‟ye aday olan ülkelerden Hırvatistan‟ın yeterli 

yenilenebilir enerji kaynağı olmamasına rağmen 1995-2005 yılları arasında 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış olduğu görülmektedir. Ancak 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen kullanımda 1995 ile 

2005 yılları arası bir azalma görülmüştür
46

. 

      Enerjide büyük oranda ithal bağımlılığı yaşayan AB için yenilenebilir 

kaynaklarının yerli olması ve istihdam yaratması, enerji çeşitliliği ve enerji arz 

güvenliği açısından önemlidir. Bu nedenle desteklenmekte ve gelişimine önem 

verilmektedir
47

. 

      Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakıldığında ise her ne kadar AB toplam 

enerji tüketimi içindeki paylarını arttırmak istese de üretim henüz yeterli seviyeye 

ulaşamamıştır. Burada da kömürdeki sebeplere benzer bir takım sıkıntılar vardır. 

Birçok yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim maliyetleri petrol, doğal gaz ve 

kömür gibi geleneksel yakıtlara kıyasla oldukça yüksektir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının ticari olarak işletilmesi üye devletlerin mali yardım desteklerine 

bağlıdır. Ayrıca ileri teknolojiye büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterler 

göz önüne alındığında ise kısa vadede istenilen hedefe ulaşmak oldukça güç 

görünmektedir. Günümüzde yüzde 6‟lık bir payı elinde bulunduran yenilenebilir 

enerji kaynaklarının elektrik üretimine katkısı ise yüzde 15 seviyelerindedir
48

. 
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     AB 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 20‟ye 

ve yenilenebilir enerji kaynağı olan biyoyakıtın ulaşım sektöründeki payını da yüzde 

10‟a çıkarmayı taahhüt etmiştir.
 
AB‟nin bu taahhütleri yerine getirmesi için bu 

alanda ciddi yatırımlar yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bu hedefleri 

gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Uzmanlara göre yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve karbondioksit emisyonlarının 

azaltılmasında hedeflenen rakamlara ulaşmak için birliğin önümüzdeki 15 yıl 

içerisinde yaklaşık 1,5 trilyon ABD Doları kadar teknoloji yatırımı yapması 

gerekmektedir
49

. 

            Rüzgâr enerjisi sektöründe AB, dünya ülkeleri arasında lider 

pozisyonundadır. Son 10 yılda, AB‟de kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinde ortalama 

yılda yüzde 28 oranında bir büyüme sağlanmış olup, 2000 yılında 9.7 GW olan 

toplam rüzgâr enerji kapasitesi 2007 yılında 56.5 GW‟a yükseltilmiştir. 2007 yılı 

sonu itibariyle, mevcut rüzgâr enerjisi üretimiyle, 90 milyon ton karbondioksit gazı 

emisyonunun önüne geçilmiştir. AB‟deki bu atılım sürecine hız kazandıran en temel 

faktör 2001 yılında kabul edilen yenilenebilir enerji konusundaki AB Direktifi 

olmuştur. Bu Direktif uyarınca, AB, 2010 yılına kadar yenilenebilir enerji 

kaynaklarının toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını, yüzde 21‟e çıkarmayı 

hedeflemiştir. Bu hedefe varılabilmesi için, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 

yanı sıra, rüzgâr enerjisine de büyük önem vermektedir. Almanya, 22 bin MW kurulu 

kapasitesi ve sahip olduğu 19 bin rüzgâr türbini ile rüzgâr enerjisi alanında AB‟nin 

lider ülkesi konumundadır. Almanya‟dan sonra ise İspanya ve Fransa ülkeleri AB 

üyesi olan diğer ülkelere kıyasla rüzgâr enerjisi alanında lider potansiyeline sahip 

olan diğer ülkelerdir
50

. 
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2.4. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ STRATEJĠLERĠ 

      AB‟de enerji politikalarının temelinde birey yer almaktadır. Bu nedenle 

politikalar oluşturulurken bireyi ön planda tutan ilke ve kurallar benimsenmektedir. 

Tüketicilere daha ucuz enerji sağlanması, daha kaliteli ve kesintisiz bir hizmet 

sunulması AB enerji politikalarının esas hedefini oluşturmaktadır. Bu politikaların 

dayandığı ilkeler birbirleri ile etkileşim içinde ve birbirlerini tamamlayıcıdırlar. En 

önemli ilkeler ise; enerji arzı güvenliğinin sağlanması ve rekabet gücü ile ilgili 

konulardır. Ayıca; enerjinin çevre boyutu da bu politikaları yakından 

etkilemektedir
51

. 

      AB enerji politikalarının temelinde enerji arzı güvenliğinin sağlanması, 

rekabet gücü ve çevre politikaları ilkeleri yer almaktadır. AB, bu ilkeler arasında bir 

denge kurmayı amaçlamaktadır. 

2.4.1. Enerji Arzı Güvenliği 

      AB; enerji açısından dışa bağımlı ve yüzde 50‟ye varan ithalat oranı ile enerji 

kaynaklarını karşılamaktadır. AB‟nin, enerji arzı koşulları üzerinde kısıtlı bir etki 

imkanı bulunmaktadır. Buna rağmen, enerjinin güvenli olarak temin edilmesine 

ilişkin önlemler alma olanağı vardır. AB, enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin, 

kaynaklarının sınırlı olmaması nedeniyle payının arttırılmasını hedeflemektedir. 

Enerji talebinin karşılanması üzerine yapılmakta olan çalışmalar Avrupa 

Komisyonu‟nun karbondioksit emisyon miktarının azaltılması ve enerji 

kaynaklarının güvenliği konularındaki yaklaşımı çerçevesinde yürütülmek 

durumundadır
52

. 

      Mevcut durumda toplam enerji talebinin yarısını dışarıdan karşılamakta olan 

AB‟nin 2030 yılında yüzde 70 civarında dışa bağımlı hale geleceği tahmin 

edilmektedir. Enerji tüketiminin her geçen gün artması ve yerli üretiminin bu 
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tüketime cevap veremez durumda olması AB‟nin enerji arz güvenliğini tehdit 

etmektedir. Dış kaynaklara olan talebin hızla artışa geçmesi ve bu kaynakların 

kesintisiz bir şekilde kendi enerji pazarına ulaştırılması birliği arz güvenliği için 

tedbir almaya zorlamaktadır
53

. 

      Topluluk düzeyinde enerjide arz güvenliği sorunu ilk kez 1970‟li yıllardaki 

petrol krizleriyle gündeme gelmiştir. Daha sonra; 1990‟ların başında SSCB‟nin 

parçalanması, Körfez Savaşları ve 11 Eylül olayları global enerji güvenliğini 

etkilediği gibi birliğin arz güvenliğini de etkileyen ciddi unsurlar olmuştur. Fakat 

bunların da ötesinde 2006 yılında yaşanmış olan Rusya- Ukrayna doğal gaz krizi, 

birliğin enerji arz güvenliği sorununun ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir. Kriz 

sadece Ukrayna‟yı değil birçok Avrupa ülkesini de etkilemiştir. Kısa süreliğine de 

olsa birçok üye devletin doğal gazında yüzde 30 oranında kesintiler meydana 

gelmiştir. Bu krizle AB topluluğu, Rusya‟ya yüksek oranda bağımlı olmasının 

kendisi için son derece risk taşıdığını kavramış, alternatif tedarikçi ve transit ülke 

arayışına girmiştir. Ayrıca 2009 yılının başında yaşanan ikinci Ukrayna-Rusya doğal 

gaz krizi AB‟yi arz güvenliği konusunda acil çözümler üretmeye sevk ettirmiştir
54

. 

      Birliğin genişleme politikası da arz güvenliğini etkileyen önemli bir faktör 

olmuştur. AB‟nin son genişlemesi dışa bağımlılığı özellikle de tek kaynağa yani 

Rusya‟ya olan bağımlılığını yükseltmiştir. Üye sayısının 27‟ye çıkmasından sonra 

doğal gazda Rusya‟ya olan bağımlılık yüzde 7 oranında daha da artmıştır AB; 15 

üyesi varken Rusya‟ya yüzde 19 oranında bağımlı iken,  AB 27 üyesi ile yüzde 26 

oranında Rusya‟ya bağımlı hale gelmiştir
55

. Dışa bağımlılığı arttıran diğer bir faktör 

de doğal gaza olan talebin artmasıdır. Doğal gazın diğer fosil yakıtlara göre daha az 

karbondioksit emisyonu içermesi, elektrik üretiminde daha fazla tercih edilmesi ve 

kolay kullanımı gibi nedenler talebinin artmasında etkili olmuştur. 
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      Artan enerji fiyatları, birliğin parçalı bir iç enerji pazarına sahip olması, üye 

ülkelerin ulusal enerji politikalarına bağlılık ve ortak bir enerji dış politikası 

geliştirememe gibi iç faktörlerle Çin, Hindistan, Latin Amerika ülkeleri gibi 

gelişmekte olan ekonomilerin global talep üzerindeki artan baskıları, özellikle de 

Orta Doğu gibi üretici bölgelerde devam eden siyasi istikrarsızlık, Kafkas 

coğrafyasındaki son gelişmeler, pazar payı yüksek olan Rusya‟nın enerji politikası, 

alt yapılara karşı düzenlenen terörist saldırılar, küresel ısınma gibi dış faktörler de 

birliğin arz güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. 

      AB; tüm bu tehditlere karşı, çözüm önerileri üretmeye çalışmaktadır. İkili ve 

çoklu programlar kurarak üretici ve transit ülkelerle diyalogları güçlendirmek, çoklu 

boru hatları inşa ederek güzergah çeşitliliği yaratmak, üretici ve boru hatlarının 

geçtiği coğrafyaların istikrara kavuşması için bir takım insiyatifler geliştirmek, gerek 

üye devletlerin enerji alt yapılarının gerekse de üretici ülkelerin alt yapılarının 

modernizasyonu ve rehabilitasyonu için yatırımlar yapmak, doğal gaz ve elektrik 

sektörleri için hedeflediği alanlarda şebeke bağlantılarını bir an önce devreye 

sokmak, enerji kaynaklarında verimliliği ve tasarrufu arttırmak, ileri teknoloji üretimi 

için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına yatırımlar yapmak ve öncelikler tespit 

ederek arz güvenliğini garanti altına almaya çalışmaktadır
56

. 

2.4.2. Rekabet Gücü 

      AB enerji politikalarının oluşturulmasının temelinde yer alan rekabet gücü 

ilkesi ile fiyatlama konusu ele alınmaktadır. Enerji fiyatlarının hem tüketiciler hem 

de Avrupa ekonomisinin rekabet gücü üzerinde direkt etkileri bulunmaktadır. 

      İlk enerji iç pazarı 1451 yılında bir araya gelen AKÇT tarafından kurulan 

kömür pazarı ile başlamıştır. O tarihten itibaren üye devletler arasında kömür 

ticaretinde herhangi bir kısıtlama olmamıştır. Bu aynı zamanda enerji piyasasında 

rekabetçi bir yaklaşımın da ilk örneğidir. Birlik düzeyinde enerji iç pazarının tam 

anlamıyla kurulmasında gerek kömür ve gerekse de petrol sektörlerinde bir sorun 
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görünmemektedir. Asıl sorun, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde yaşanmaktadır. 

AB, 1980‟li yıllardan itibaren her iki sektörde de bir iç enerji pazarı kurmayı 

hedeflemiştir. Bu sektörlerde tamamı entegre edilmiş, şeffaf, etkin ve rekabetçi bir 

ortak pazarın kurulması için her iki sektörde de liberalizasyonun sağlanması, mevcut 

arz bağlantılarının güçlendirilmesi ve yenilerinin ilave edilmesi ile etkili bir talep ve 

kriz yönetiminin geliştirilmesine önem verilmiştir
57

. 

      Elektrik ve doğal gaz sektörlerinde serbestleşme ilk olarak 1990‟lı yıllarda 

Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe sokulan 1996 elektrik ve 1998 doğal gaz 

direktifleriyle başlamıştır. Bu direktifler dikey entegre edilmiş tekelci piyasalardaki 

üretim, taşıma ve dağıtım gibi faaliyetlerin ayrıştırılması, şebekelere ulaşım ve 

piyasaların rekabete açılması kriterleri üzerinde durmuşlardı. 2000 yılından sonra 

ikinci kez yayınlanan direktiflerle bu amaçlar yenilenmiş ve eksik konular üzerinde 

durularak rekabetin tam olarak işlem görmesi üzerinde durulmuştur. Bu direktiflerle 

2007 yılına kadar tüm üyelerin elektrik ve gaz sektörlerinin rekabete tam olarak 

açılması istenmiştir. Her iki sektörün de neredeyse tamamı rekabete açılmasına 

rağmen yine de sorunlar devam etmektedir. Özellikle elektrik sektöründe mevcut 

üretim şirketlerinin hâkim piyasa payları, ücret tarifelerinin belirlenmesinde uyum 

sağlanamaması ve düzenlemeyle ilgili kriterlerin tüm üye devletlerde tam olarak 

yerine getirilemediği gibi problemler sayılabilir. Serbestleşme ile tüketiciler 

elektriklerini hangi ülkelerden temin edeceklerine kendileri karar verebilmekte, daha 

iyi hizmet görebilmekte ve düşük fiyatlara elektrik satın alabilmektedirler. Aynı 

şekilde bu doğal gaz için de geçerlidir
58

. 

      Doğal gaz ve elektrik şebekelerinin bağlantıları elektrik ve doğal gaz 

sektörlerinde tamamı entegre edilmiş bir enerji tek pazarı kurulmasında ve etkin 

işlemesinde son derece önem taşımaktadır. Bunun için AB başından itibaren enerji 

piyasalarını bütünleştirmeye çalışmıştır. Fakat üye devletlerin enerji sektörlerinin 

yapısı farklı olduğundan henüz tam anlamıyla başarılabilmiş değildir. AB; amaca 

hizmet etmesi için Trans Avrupa Enerji Şebekeleri (TEN-E - Trans European Energy 
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Networks) adında bir proje geliştirmiştir. TEN-E çerçevesinde sadece üye devletlerin 

elektrik ve doğal gaz sektörlerini birleştirmek değil aynı zamanda birliğe komşu olan 

Güney Doğu Avrupa ülkelerinin, Kuzey Afrika ülkelerinin ve Rusya‟nın elektrik 

sektörleri ile yine aynı devletlerin de içinde bulunduğu Hazar Bölgesi, Orta Asya ve 

Orta Doğu ülkelerinin doğal gaz sektörlerinide topluluğun doğal gaz  sektörüne 

entegre etmeye çalışarak entegrasyonda daha geniş hedeflere ulaşmak istemektedir
59

. 

      TEN-E projesi kapsamında AB kendi içinde bir takım başarılar elde etmişse 

de henüz istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Bunun için yatırımlar devam etmekte ve 

çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Birliğin son zamanlarda öncelik tanıdığı bölge ise 

Güney Doğu Avrupa bölgesidir. Birlik burada bütünleştirilmiş bir bölgesel elektrik 

ve doğal gaz pazarı kurmak ile bu pazarları kendi enerji iç pazarına entegre etmek 

amacıyla bir Enerji Topluluğu Antlaşması yapmıştır. AB bu antlaşma ile sadece 

Güney Doğu Avrupa ülkelerinin kendi enerji tek pazarıyla bağlantısını değil aynı 

zamanda Orta Doğu ve Hazar Bölgesinin de kendi iç pazarıyla entegre olmasına 

zemin hazırlamaktadır
60

. 

      Etkili bir kriz ve talep yönetimi enerji piyasasının etkin işleyişi için hayati 

önem taşımaktadır. Kriz yönetiminde gerekli olan şey olası bir enerji kesintisine 

karşı acil durumlar için stok tutma sistemlerine sahip olmaktır. AB‟nin geliştirdiği 

petrol ve doğal gaz stok tutma sistemleri, birliği yaşanması muhtemel olan bir arz 

problemine karşı korumaktadır. Avrupa Komisyonu‟nun 2002 yılında aldığı bir 

kararla üye ülkelerin petrol stoğu tutma süresi 120 günlük tüketime eşdeğer olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca her üye ülkede bir stok tutma kurumunun kurulması 

mecburiyeti getirilmiştir. Doğal gazda ise üye devletlerin 60 günlük tüketime eşdeğer 

stok tutma zorunluluğu olmakla beraber şu anda ortalama depolama süresi 50 

günlüktür
61

.
 
Hem petrol hem de doğal gazın ortalama depolarda bulunma süreleri 

Avrupa Komisyonu‟nun belirlediği hedef rakamlara oldukça yakın görünmektedir. 
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Bu nedenle olası bir kriz anında piyasanın çok fazla bir risk altına girmesi söz 

konusu değildir. Ayrıca stok tutma süresi her üye devlet için farklılıklar taşımaktadır. 

Kimi ülkelerde stok tutma süresine ilişkin rakamlar ortalamanın üstünde iken kimi 

ülkelerde ortalamanın altına düşebilmektedir. Fakat Avrupa Komisyonu üye 

devletlerin birbirlerinin depolarını kullanabileceği yönünde bir kolaylık sağlamıştır. 

Dolayısıyla, olası acil bir durumda isteyen üye ülke, bir başka üye devletin deposunu 

kullanabilecektir. Bu da kriz yönetiminde bir ortak politikanın geliştirildiğini 

göstermektedir. Talep yönetimine bakıldığında ise AB enerji verimliliğinin ve 

tasarrufunun arttırılması yönünde ciddi yatırımlar yapmaktadır. Enerji verimliliği ve 

tasarrufu, talebi düşüreceği için dış kaynaklara olan bağımlılık azalacaktır. Bu da 

hem enerji piyasasının daha etkin işlemesine hem de arz güvenliğinin kontrol altına 

alınmış olmasına yardımcı olacaktır
62

. 

      Gösterilen tüm çabalara rağmen elektrik ve doğal gaz sektörlerinde birlik 

düzeyinde bir takım sorunlar devam etmektedir. Üye devletlerin mevcut 

kurumlarının işlevlerinde ve enerji piyasalarına müdahale etmelerindeki farklılıklar, 

birçok üye ülkede elektrik piyasasında hala tekelci şirketlerin var olması, birlik 

içindeki mevcut şebeke sistemlerinin kapasite olarak yetersiz olması ve komşularıyla 

olan bağlantılarında alt yapı yetersizliği gibi nedenler etkin işleyen bir enerji iç 

pazarının oluşumu önünde hala birer engel olarak durmaktadırlar
63

. 

2.4.3. Çevrenin Korunması 

       Çevreye gösterilecek duyarlılık ile enerji politikalarının işleyişi hız 

kazanacaktır. Son yıllarda AB üyesi ülkelerde sera gazlarının emisyonunun artması, 

iklim değişimi sorununa yanıt bulunmasını ve Kyoto Protokolü gereklerinin yerine 

getirilmesini zorlaştırmaktadır.  

      Çevrenin korunması, AB enerji politikasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Çünkü birlik içindeki karbondioksit emisyonlarının yüzde 95‟i fosil yakıtlardan 

kaynaklanmaktadır. AB karbondioksit emisyonlarını azaltarak sadece çevreyi 
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korumak değil aynı zamanda iklim değişikliğiyle de mücadele etmektedir. Birlik bu 

çerçevede enerji verimliliğini arttırmak, yenilenebilir enerji kaynakların birincil 

tüketimdeki payını yükseltmek, temiz enerji teknolojileri geliştirmek ve daha az 

karbondioksit emisyonu salan yakıtlar tercih etmek gibi hedefler tespit etmiştir
64

. 

      Tüm bu çabalar aynı zamanda birliğin Kyoto Protokolü‟nde üstlendiği 

kriterlerin de yerine getirilmesi için gereklidir. Kyoto Protokolü‟ne göre birlik 2008 

ile 2012 yılları arasındaki sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesi altına çekilerek 

yüzde 8 oranında düşürülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 2020 yılına kadar enerji 

verimliliğini yüzde 20 oranında arttırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam 

birincil enerji tüketimi içindeki payını yüzde 20‟ye çıkarmak ve son olarak da 

karbondioksit emisyon oranını yüzde 20 düşürmek gibi bazı hedefler belirlenmiştir. 

AB; daha kısa vadede ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını yüzde 

12‟ye ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki paylarını da yüzde 

22,‟ye çıkarmak istemektedir
65

. 

      Yeterli düzeyde kömür rezervlerine sahip olan AB karbondioksit 

emisyonlarını düşürmek için daha az emisyon üreten doğal gazı tercih etmekte ve her 

geçen gün bu kaynağa olan talebi artmaktadır. Bu da mevcut durumda doğal gazın 

yarısından fazlasını ithal eden AB‟nin doğal gazda daha fazla dışa bağımlı olacağı 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, çevreyi koruma hedefi birliğin enerji politikasını 

bu yönleriyle de etkilemektedir. 

      Enerji tasarrufu konusunda ise birlik; enerjinin hem elektrik hem de ısı 

formlarında aynı sistemden üretilmesi teknolojisine oldukça önem vermektedir. Bu 

teknoloji sayesinde AB elektrik talebinin yaklaşık yüzde 15‟ine cevap verirken 

önümüzdeki yıllarda bu oran daha da artacaktır
66

. Ayrıca temiz bir enerji kaynağı 

olan nükleer enerjinin de bazı politik nedenlerle mevcut halini korusa da dışa 

bağımlılığı azaltacağından ileride çok daha fazla artarak elektrik enerjisinin bu 
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kaynaktan sağlanacağı tahmin edilmektedir. Çevreyi korumada diğer bir önlem ise 

denizlerde tanker trafiğini azaltmaktır. Birlik bunun için petrolün boru hatlarıyla 

taşınması gerektiği üzerinde durmakta ve bazı projelerin fizibilite çalışmalarını 

başlatmış bulunmaktadır. 

      Fakat birliğin tüm bu hedefleri yerine getirebilmesi oldukça güç 

görünmektedir. Çünkü istenilen hedeflere ulaşılması yüksek maliyetli olduğu için 

AB üyesi devletler bu hedefleri gerçekleşmekte zorlanmaktadırlar. Bu bağlamda, 

birliğin mevcut enerji politikasının sürdürülebilir olduğunu söylemek oldukça güç 

görünmektedir. 

2.5. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

2.5.1. AB’nin Enerji Politikalarının Tarihsel GeliĢimi 

      AKÇT 1951 yılında Paris anlaşmasıyla kurulmuş olup, bu çalışmalar AB‟nin 

de kuruluşuna giden süreçte en önemli ilk gelişmedir. Bu süreçte rol olan ülkeler; 

Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg‟tur. Ortak enerji 

politikalarının da başlangıcıdır. O tarihte enerji tüketiminin yüzde 10‟u petrol ve 

türevlerinden olup enerji üretiminin çoğunluğu kömür ile yapılmaktaydı67.  Daha 

sonra 1957 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg ile 

imzalanan Roma Antlaşmasıyla da AAET kurulmuştur. AAET‟nin amacı nükleer 

gücün geliştirilmesi konusunda işbirliklerinin arttırılması ve bu alanda ileri 

araştırmalar yapılmasına olanak sağlamaktı. Her iki Antlaşma da temelde bu 

sektörlerde serbest ve tam entegre edilmiş piyasalar yaratmayı hedeflemişlerdi. 

Petrol, doğal gaz ve elektrik ise yine aynı yıl kurulan AET‟nin sorumluluğuna 

verilmişti. O zamandan beri, AB enerji politikası ekonomik bütünleşmeye paralel bir 

biçimde gelişme göstermektedir
68

. 
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       Enerji planlamasındaki birlik ihtiyacı ve ekonomik gelişmeler 1960‟lı yıllarda 

AB kurucusu ülkeleri ortak çalışmaya sürüklemiştir. Avrupa Komisyonu bu 

dönemde ortak bir enerji politikası oluşturmaya çalışmış, üye devletlerin uyacağı 

bazı kurallar belirlemiş ve bazı anlaşmalar imzalatmıştır. 

     Enerji, AB‟nin en eski politika konusudur. AB enerji politikası AKÇT ile 

kömür politikasının oluşturulması ile başlamış, AAET ile nükleer enerji ile ilgili 

ortak politikalar belirlenmesi ile devam etmiş ve AET  ile tüm sektörleri kapsamıştır. 

Günümüzde, AB kurucu antlaşmaları olarak enerji politikalarının temelini 

oluşturmaktadırlar. AB enerji politikaları birliğin kuruluşunun ilk yıllarında kömür-

çelik ve atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanımıyla başlamıştır. Ancak tüm 

sektörler için ortak bir politika izlendiğini söylemek mümkün değildir. AKÇT ve 

AAET ile kömür-çelik ve nükleer enerji alanlarında yetki bir üst kuruma 

devredilmeye ve ticaretin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılarak bu alanlarda 

serbest bir pazar oluşturulmak istenmiştir
69

. 
 
Ancak günümüze kadar gelen süreçte 

tüm üye ülkelerin ortak hareket ettiği bir enerji politikasından bahsetmek mümkün 

değildir. 

      Birliğin 1970‟li yıllarda uyguladıkları enerji politikaları, petrol krizlerinden 

çok etkilenmiştir. 1973 yılında yaşanan birinci petrol krizi sonrası Avrupa Konseyi 

1974 yılı Eylül ayında kabul ettiği "Yeni Enerji Politikası Stratejisi" programı ile 

tüketimin makul seviyeye çekilmesini, arz güvenliğinin arttırılmasını ve enerji üretim 

ile tüketiminde çevrenin korunmasını öngören bir politika benimsemiştir. 1973 

yılında yaşanan petrol krizi topluluğun enerji politikasında ilk kez bir strateji 

belirlemesine sebep olmuştur. 1979 yılında yaşanan ikinci petrol kriziyle Konsey 

daha ileri düzeyde adımla atma gereksinimi duyarak Haziran 1980 tarihinde on yılda 

ulaşılması gereken hedefleri belirlemiştir. Enerji tasarrufu politikaları geliştirilmesi, 

petrol ve türevlerinin tüketimi buna ve bağlı olarak ithalatın azalması, farklı enerji 

çeşitleri araştırmaları ve topluluğun enerji politikalarına sadık kalınması gibi adımlar 

başlıca hedefler olarak belirlenmiştir. Böylece üye devletler enerji konusunda ithalatı 
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azaltarak, yerli üretimi arttıracak çalışmalar yapmışlardır. Bu çabalar sonucunda 

1980 ile 1990 yılları arasında enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 10 oranında 

azalmış ve enerji üretimi ithalatın üzerine çıkmıştır. Bu artış, 1995 yılına kadar 

devam etmiş ancak 2000‟li yıllara gelindiğinde enerji ithalatı yeniden enerji 

üretimini geçmiştir
70

. 

      Avrupa Komisyonu 1980‟li yıllarda enerji politikalarında tek pazar kurma ve 

serbestleştirme konularını öne çıkarmıştır. Üye ülkeler arasındaki dağınık mevcut 

piyasaların bütünleştirilmesi ve enerji iç pazarı oluşturulması artan rekabetin sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Süreç içinde enerji üretiminden tüketimine kadar mevcut 

enerji sisteminin çevre dostu enerji arayışı öne çıkmıştır71. 

      1947 ile 1991 yılları arasında Doğu Bloğu ülkeleri ile Batı İttifakı arasında 

yer alan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe ilişkin Soğuk Savaş sonrası, Avrupa 

ekonomik olarak bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak için yeni fırsatlar elde etmiştir. 

Doğu ile Batı ülkeleri arasında enerji sektörü, yakınlaşma aşamasının temeli 

olmuştur. Ayrıca, ülkelerin karşılıklı olan çıkarları bu sektörde işbirliği yapmalarını 

kolaylaştırmıştır. Enerji sektöründe ithalata bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleri, üretici 

konumundaki BDT ülkelerinden güvenli bir şekilde petrol ve doğal gaz temin etmek 

istemişlerdir. Buna ilave olarak; Orta Doğu ülkelerinin petrol ve doğal gaza olan 

bağımlılıklarını azaltmak istemiş ve Rusya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(SSCB) ülkeleri Batılı büyük firmaların enerji üretimlerini arttırmalarını sağlayacak 

yatırımlara gereksinim duymuşlardır. Çevre konusu ile pazarların serbestleştirilmesi 

önem kazanmış ve enerji politikalarının da ilgi alanı içerisinde yer almıştır. 1991 

yılında Lahey‟de AB‟nin de 46 ülke ile birlikte taraf olduğu Avrupa Enerji Şartı 

Deklarasyonu (AEŞD) imzalanmıştır. Bu şart ile üye ülkeler arasında enerji arz 

güvenliğinin arttırılması, enerji verimliliğinin üst düzeye çıkarılması ve çevre 

sorunlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Anlaşma ile ülkeler arası işbirliğinin serbest 
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piyasa kurallarına ve şeffaf ile rekabetçi temellere dayandırılması gerektiği 

belirlenmiştir72. 

      Ülkeler arasında yürütülen müzakereler sonucunda 17 Aralık 1994 tarihinde 

ise Lizbon‟da 50 ülke  (Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, 

Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, 

Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, 

Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, 

Macaristan, Malta, Moldova, Moğolistan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Rusya, Slovakya, Tacikistan, Makedonya, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, 

Ukrayna ve Yunanistan) ve AB üyeleri Enerji Şartı Anlaşması‟nı (EŞA) 

imzalamışlardır. Şartın başlıca hedefleri; enerji arzı güvenliğini arttırmak, enerji 

üretimi, taşınması, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve çevre 

sorunlarını en aza indirmektir. SSCB‟nin dağılarak yeni devletlerin ortaya çıkması ile 

1990‟lı yıllarda AB, enerji güvenliği konusunu daha da önemsemiş ve bu konuda 

politikalar geliştirmiştir. ECT; SSCB‟nin dağılmasından sonra kurulan ülkeleri, 

Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile OECD ülkelerini (ABD, Kanada, Meksika ve 

Yeni Zelanda  hariç) bir  araya  getiren ilk  anlaşmadır. Bu  anlaşma  ile  ülkeler  

arası enerji ticareti, enerji firmalarının yatırımları, anlaşmazlık konularının çözümü 

ve enerji yeterliliği konusunda işbirliği alanlarında uluslararası koordinasyon 

sağlanmıştır73. 

      Enerji Şartı Anlaşması ile üretim güvenliğinin sağlanması çabaları, enerji 

verimliliğini hem üretimde hem de tüketimde arttırmak ve çevre dostu politikalar bu 

dönemin öne çıkan hedeflerdir. 1998 yılında yürürlüğe giren bu antlaşmaya AB ile 

birlikte 50 ülke taraf olmuştur74. 
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      Bütün bu düşünceler, 1995 yılında kabul edilmiş olan ve AB enerji iç pazarı 

için genel ilke ve hedefleri ortaya koyan “AB İçin Bir Enerji Politikası” başlıklı 

beyaz kitapta yansıtılmıştır. Ayrıca; Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş 

herhangi bir konuda, tanışma ve tartışma sürecini başlatmak amacıyla yeşil kitap adı 

altında belirli zaman aralıkları ile çeşitli dokümanlar yayınlanmaktadır. Yeşil Kitap 

1993 yılında Avrupa komisyonu tarafından ortaya çıkarılmış ve önemli konular 

hakkında politikalar ile görüşleri içeren önemli belgelerden oluşmaktadır. AB‟nin 

politikalarının geleceği konusunda sorunlara dikkat çekmekte ve ilgili kesimlerin bu 

sorunların çözümüne katkıda bulunmasını amaçlamaktadır
75

.  

     Yeşil Kitap; istihdamın arttırılması, üretim sistemlerinin kalite seviyelerinin 

arttırılması, kadın erkek eşitliği, sosyal ve ekonomik uyumun sağlanması gibi 

konular ile enerji politikalarını da ele alan çok çeşitli dokümanlar yayınlamıştır. 

AB‟de enerji arzının güvenliğini konu alan ve 2000 yılının Kasım ayında hazırlanan 

yeşil kitap çerçevesinde Avrupa sanayisinin daha rekabetçi hale gelmesi ve çevreye 

zarar veren sera etkili gaz emisyonlarının azaltılması konuları büyük önem 

kazanmıştır
 76

. 

      1973 ve 1979 yıllarında tüm ülkeleri etkileyen petrol krizleri AB‟ye üye olan 

ülkeleri de enerji konularında ortak tedbirler almaya yöneltmiştir. Ancak her üye 

ülkenin enerji politikalarının ve önceliklerinin farklı olması, üye ülkelerin enerji 

konusunu kendi iç politika konuları ve ülke güvenliği meselesi olarak görmelerinden 

dolayı ortak ve etkin bir politika henüz oluşturulamamıştır. Petrol krizinden etkilenen 

AB ülkeleri enerji çeşitliliğine yönelerek, mevcut enerji kaynaklarının korunmasını 

ve yerli kaynaklar içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırarak enerji 

arz güvenliğini sağlamaya çalışmışlardır
77

. 
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      AB‟nin yeni bir enerji politikası belirlemesi, 2006 yılında yaşanan Ukrayna-

Rusya doğal gaz krizi sonrasında olmuştur. Birliğe temin edilen enerjinin ne kadar 

riskli ve tehlikede olduğu anlaşılarak çareler aranmıştır. Yaşanan doğal gaz krizi 

sonrasında AB üyesi ülkeler birlikte hareket etmeye başlamışlardır.  

      AB enerji politikasının temel amaçları; sürdürülebilirlik, rekabetçi, 

serbestleştirilmiş AB iç enerji pazarının oluşumu, enerji arz güvenliğinin ve çevrenin 

korunmasıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için yerli kaynakların korunması ve 

yenilebilir enerji kaynaklarının gelecek tüketim durumlarında payının arttırılması, 

enerji verimliliğinin ve enerji çeşitliliğinin sağlanarak enerji arz güvenliğinin 

oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 8 Mart 

2006 tarihinde özellikle ortak bir enerji politikasının oluşturulması yönünde üye 

ülkelerce harekete geçilmesi amacıyla izlenecek yol haritasını belirleyen “Avrupa 

için Güvenli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Enerji Stratejisi” başlıklı yeşil kitap 

yayınlanmıştır
78

. 

      8 Mart 2006 tarihinde yayınlanan Yeşil kitapta ortak bir AB enerji politikası 

oluşturulması için;  

 Avrupa iç enerji pazarının oluşturulmasına,  

 Üye devletler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi ve pazarlar arasındaki 

farklılıkların giderilmesine,  

 Enerji tedarikinde arz güvenliğinin ve rekabetin garanti edilmesine,  

 Sürdürülebilir ve verimli bir enerji çeşitliliğinin teminine,  

 İklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili ortak hareket edilmesine,  

 Araştırma geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilerek stratejik bir Avrupa Enerji 

Teknoloji Planının oluşturulmasına,  
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 Enerji arz eden ve enerji geçiş yolu üzerindeki üçüncü ülkelerle iyi ilişkiler 

geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiği belirtilmiştir
79

. 

 

Yeşil kitapta belirtilmiş olan hedeflere ulaşılması için izlenecek yol haritası 

ise, 

 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yol haritası oluşturulmalıdır. Kaynak 

kullanımı içerisinde yenilenebilir kaynakların payı arttırılmalıdır. 

 Sürdürülebilir ve güvenli enerji için enerji çeşitliliğine gidilmelidir. Bu durum 

enerjide ithal bağımlılığını azaltacaktır. Enerji çeşitliliğinin gelişimi dış etkenlere 

karşı AB ülkelerini koruyacaktır. Stratejik bir enerji planı oluşturulmalıdır. 

Böylece her türlü dış etkiye karşı güçlü olunabilecektir. 

 Enerjide AB ülkelerinin bağımlı olduğu enerji kaynaklarına sahip ülkeler (Rusya 

gibi) ile ilişkiler geliştirilmelidir. Enerji şartı anlaşmasının bağımlı olunan ülkeler 

tarafından imzalanması sağlanmalıdır. 

  Kyoto protokolüne uyum sağlanarak karbon emisyonlarında azalmaya gidilmeli 

ve çevre kirliliği azaltılmalıdır. Enerji tasarrufu ile verimliliği desteklenmeli ve 

geliştirilmelidir. 

  AB dışındaki enerji kaynaklarının temininde oluşabilecek sorunlara karşı hızlı ve 

uyumlu bir şekilde cevap verecek yeni bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 

Birliğin ortak enerji ağını tesis edecek öncelikler belirlenmelidir
80

. 

      Üye ülkeler arasında işbirliği geliştirilmelidir. 2002 yılında düzenlenen 

Avrupa Konseyinde hükümet ve devlet başkanlarınca üye ülkeler arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırılmasına rağmen tatmin edici bir ilerleme 

sağlanamamıştır. Ekstra bir çaba olmadan gerçekten rekabetçi ve tek Avrupa 

pazarının olması zor bir süreçtir. Bu özellikle enerji adası olan İrlanda ve Malta gibi 
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Baltık ülkeleri için hayati önemdedir. Ülkeler arasında gerçek rekabet ortamının 

oluşumu için özellikle Fransa ve İspanya‟nın eşit elektrik kapasitesinde işbirliği 

yapması zorunludur. Üye ülkeler arasında enerji piyasalarındaki farklılıklar 

giderilmeli ve uyum sağlayıcı teşvikler yapılmalıdır. Enerji altyapı sorunu yaşayan 

üyelere yardımcı olabilmek için ülkeler arası dayanışma arttırılmalı ve altyapı 

çalışmaları AB kurumlarınca teşvik edilmelidir
81

.  

      Tek Avrupa enerji pazarı için gaz ve elektrik pazarı ile ağ güvenliği 

geliştirilmelidir. Ortak enerji politikası hedeflerine ulaşabilmek için enerji verimliliği 

ile ilgili bir eylem planı oluşturulmalıdır. 

       Enerji çeşitliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede ortak çözüm arayışları 

başlatılmalı ve birlik içinde tartışılarak çözüm bulunmalıdır. Birlik üyelerince 

belirlenen ortak esaslar uygulamaya geçirilmeli ve bu uygulamaların kalıcı olmasına 

dikkat edilmelidir
82

. 

           AB, dünya genelinde ABD‟den sonra ikinci büyük enerji ihracatçısı ülke 

konumundadır. Dünya enerji tüketiminin yüzde 16‟sını AB ve yüzde 25‟ini ise ABD 

gerçekleştirmektedir. AB, dünya enerji piyasasında önemli bir yere sahiptir.  Dünya 

enerji piyasasıyla, jeopolitik gelişmelerle, enerji ithalatı yaptığı ülkelerle, transit 

geçiş ülkelerinin coğrafi konumları ve siyasi istikrarı ile çok yakından ilgilidir.AB 

topluluğunun büyük bir enerji ihracatçısı olması, gelecekte özellikle enerji güvenliği 

açısından önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Bu nedenle AB, enerji alanındaki 

uluslararası oluşumları yakından takip etmekte ve aktif olarak rol almak 

istemektedir
83

. 

      AB enerji tüketiminde yeni yönelimleri teşvik ederek, enerji tasarrufu 

sağlayarak ve enerji çeşitliliğine yönelerek enerjideki dışa bağımlılığını azaltmayı 

hedeflemektedir. Bütün çabalara rağmen ithalata olan bağımlılığını yüzde 50‟ler 

seviyesinde tutabilmektedir. 
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2.5.2. AB’nin Enerji Politikaları Temel Prensipleri 

             AB‟nin ortak politikaları, ortaya koydukları ilke ve kurallar, üye ülkeler 

arasında uygulamada yaşanacak olan farklılıkları ve sorunları ortadan kaldırmaktadır. 

Bu şekilde; benimsenen ortak ilke ve kurallar ile düzenlenen konulardaki politikalar 

tüm üye olan ülkelerde uyumlu hale gelmiştir. AB politikaları açısından enerji çok 

stratejik bir konumdadır ve her geçen gün önemini arttırmaktadır
84

. 

            AB topluluğu, yeterli kaynaklara sahip olmamasına rağmen enerji tüketimi 

açısından çok yoğun bir bölgededir. 2010 yılında enerji tüketiminin yüzde 50‟ye 

varan oranını ithalat ile karşılamakta ve 20 yıl içinde bu oranın yüzde 70 seviyelerine 

ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle AB ülkeleri, enerji politikalarına önem 

vermekte ve gelecekteki enerji tüketimi artışına cevap verebilmek için konu ile ilgili 

yatırımlar yapılmaya başlanmaktadır
85

. 

 AB enerji politikaları; 

 Toplam enerji tüketimi içerisinde yer alan kömürün payını korumak, 

 Doğal gazın kullanım payını arttırmak, 

 Nükleer santraller için azami güvenlik şartları ortaya çıkarmak,  

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak, 

 Doğal gaz ve elektrik sektörlerini rekabete açık hale getirerek iç pazarı 

güçlendirmek, 

 Çevrenin korunması, 

 Küresel iklim değişikliği ile mücadele, 

 Enerji arz güvenliğinin sağlanması, 

 Enerjide tasarruf ile verimliliğin arttırılması, 

 Yatırımların çevreyi kirletmeyen enerji teknolojilerine yönlendirilmesi ve 

 Ortak bir enerji dış politikasının geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir
86

. 
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      AB topluluğuna üye olan ülkeler enerji kaynakları konusunda birçok politika 

aracına başvurmaktadır. Amaç ise; enerji kaynaklarının kullanımına teşvik 

sağlamaktır. Bu politikalar; yatırım yardımları, vergi muafiyetleri veya indirimleri, 

vergi iadesi ile direkt fiyat desteğini içermektedir. Fakat bu politikalar bazı faktörler 

ile birlikte daha etkili olacaktır. Bu faktörler ise; 

  Yağış, güneş ışığının yoğunluğu, rüzgâr hızı, fosil yakıtların elde edilebilirliği 

gibi coğrafik koşullar, 

  Doğal gaz ve petrol fiyatlarının düzeyi, fosile dayalı enerjiler için 

sübvansiyonlar gibi ekonomik koşullar, 

 Değişik enerji kaynaklarının teknolojik gelişimi ve 

 Kamunun çevre konusundaki bilinci ile hedefler ve tanımlar, idari sorumluluklar, 

hükümetteki güç ilişkileri gibi ülkelerin benimseyeceği politikalardır
87

. 

      Ayrıca; AB enerji politikası; elektrik ve doğal gaz sektörlerinde rekabete 

açık, şeffaf ve tamamı entegre olmuş bir tek pazarın kurulması, enerji arz 

güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması ile küresel iklim değişikliğiyle 

mücadele olarak üç temel prensibe dayandırılabilir. Bunlara ek olarak ise AB enerji 

politikaları; enerjide tasarrufun ve verimliliğin arttırılması, temiz enerji 

teknolojilerine yatırımların yapılması ve ortak bir enerji dış politikasının 

geliştirilmesi olarak sayılabilir.  

2.5.3. AB Ortak Enerji Politikası OluĢturulması Ġçin Yapılan 

  ÇalıĢmalar ve Enerji Politikalarının Geleceği 

      AB enerji kaynakları incelendiğinde AB ülkelerinin üretim ve tüketimleri 

açısından kendi kendine yetebilen ülkeler olmadığı görülmektedir. AB enerjide artan 

şekilde dışa bağımlıdır. Enerji gibi hayati önem taşıyan bir konuda dışa bağımlı 

olmak beraberinde güvenlik sorununu da getirmektedir. Bu yüzden AB ülkeleri için 

enerji konusunda ortak hareket etmek önemlidir. Ancak tüm çabalara rağmen AB 

topluluğu için işleyen bir ortak enerji politikasından bahsetmek mümkün değildir. 
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Ülkeler enerji konularını kendi iç meseleleri olarak algılamakta ve bireysel olarak 

hareket etmeye devam etmektedirler. Bu da ortak enerji politikası oluşturulması 

önünde engel oluşturmaktadır
88

.  

     Avrupa Komisyonu çıkardığı direktifler ve yayınlanan yeşil kitaplar ile enerji 

politikasının oluşturulması için izlenecek yolları, alınacak önlemleri belirlemekte ve 

enerji politikaları açısından AB yasal mevzuatı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak 

üye ülkeler açısından bu enerji politikaları ortak olarak uygulanmadığı sürece 

mevzuatların kısa sürede işlerlik kazanmasını beklemek mümkün değildir
89

. 

      AB ülkeleri açısından serbest ve rekabet edilebilir bir ortak enerji pazarı 

oluşturulması oldukça önemlidir. Ortak enerji pazarı ile AB dış etkenlere karşı 

birlikte hareket edebilecek ve dış politikada güçlü bir role sahip olacaktır. 1 Temmuz 

2007 tarihinde tüm tüketiciler kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahip olmuşlardır. 

Direktifler herhangi bir üreticinin, AB içinde herhangi bir yerde yeni bir enerji 

santrali kurmasına ve elektrik üretmesine izin verme, elektrik ve doğal gaz 

sektörünün örgütlenişi ile işleyişi, lisanslama usullerinde şeffaflık ve lisans verme 

kriterlerinin oluşturulması, hak ve yükümlülükler açısından firmalara karşı ayrımcılık 

olmaması gibi konularda tedbirler ve ortak kurallar içermektedir. Üye ülke pazarları 

arasında şebekelerin uyumu, bağlantıların sağlanması, kapasite ve altyapının 

oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Böylece tüketiciye daha ucuz, 

kesintisiz ve kaliteli enerji tedariki sağlanabilecektir. Ortak enerji pazarının 

oluşturulması ile üye ülkelerin enerji piyasaları arasındaki farklılıkların giderilmesi 

ve gelişimi sağlanacaktır. Enerji kaynakları daha verimli ve güvenli kullanılacaktır. 

Tüketiciler enerji tedarikçilerini seçme serbestliği kazanacağından rekabet ortamı 

gelişecek ve bu durum fiyatlara olumlu bir şekilde yansıyacaktır
90

. 

     Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan AB, enerji ihracatçısı ülkeler ve 

enerji geçiş yolu üzerindeki ülkelerle olan ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Enerji kaynaklarına güvenli ulaşım için bu ülkelerde istikrar sağlayıcı programlarla 
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ülkeleri desteklemektedirler. Ayrıca enerji alanında ikili anlaşmalar yaparak enerji 

çeşitliliği oluşturmaya çalışmaktadırlar. Enerji çeşitliliğinde özellikle çoklu boru 

hatları politikası tercih edilmekte, enerji tedarikinde tek bir ülkeye bağlı 

kalınmamaya çalışılmaktadır. 

      AB‟nin enerji alanında uygulamayı planladığı bir diğer politika ise, enerjinin 

kullanımında vergiler aracılığıyla yönlendirme yapılmasıdır. AB, özellikle tüketim 

vergileri yoluyla çevre kirlenmesi yaratan enerji türlerinin kullanımını azaltmayı, 

çeşitli vergi teşvikleri yoluyla da yeni enerji kaynaklarının bulunmasını ve 

üretilmesini özendirmeyi amaçlamaktadır. AB ekonomi politikaları kapsamında, 

gelecekte enerji tüketimini azaltabilmek için mevcut sanayi üretimi yapısını da 

değiştirmeyi hedeflemektedir. AB bu amacına ulaşabilirse, AB içinde enerji 

yoğunluğu yüksek üretim yapan sektörlerin ( alüminyum, demir- çelik, gübre gibi) 

payı azalarak, enerji yoğunluğu düşük üretim alanlarına (bilişim sektörü, bilgisayar 

yazılım sektörü, hizmetler sektörü gibi) doğru bir yönelme mümkün olabilecektir. Bu 

stratejinin AB‟de bir taraftan enerji tüketiminde azalmaya yol açacağı gibi, diğer 

taraftan da yüksek katma değer yaratan üretim gücünün gelişmesini sağlayacağı 

beklenmektedir
91

. 

      Enerji arz güvenliği açısından enerji çeşitliliği önemlidir. Bu nedenle AB, 

mevcut enerji kaynaklarında yerli kaynakların paylarını arttırmaya çalışmakta ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ile enerji verimliliğini teşvik etmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 2010 yılına kadar yüzde 

21‟e çıkarılmaya çalışılmaktadır.
 
Rasyonel enerji kullanımı için enerji tasarrufuna 

önem verilmektedir
92

. 
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2.6. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARINI  

DESTEKLEYEN PROGRAMLARI 

      Avrupa için Akıllı Enerji (2003-2006) programı, Kasım 2000 tarihinde 

Avrupa Komisyonu‟nun "Enerji: Arzın Güvenliği" isimli Yeşil Kitap tarafından 

taslağı oluşturulan faaliyet planı doğrultusunda uygulanmaya başlamıştır. Program 

ile hedeflenenler, arzın güvenliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele 

ve Avrupa sanayisini rekabete teşvik etmek olarak açıklanmıştır. Avrupa için Akıllı 

Enerji (2003-2006) programı ile, yenilenebilir enerji, enerji etkinliği, ulaşımın enerji 

ile ilgili kısmı ve bunların uluslararası teşviki alanlarında ulusal, bölgesel ve yerel 

girişimlere mali destek sağlamak amaçlanmaktadır
93

. 

      AB‟nin mali yardımlarından yararlanacak olan girişimler AB piyasasının 

canlandırılmasına ek olarak çeşitli konuları da amaç edinmelidir. AB izlemiş olduğu 

enerji politikalarının yanı sıra destekleyici programlar da uygulamaktadır. Bu 

programlar ile hem AB ülkelerinde, hem de tedarikçi dış ülkelerde enerji 

politikalarının gelişimi ve güçlendirilmesi teşvik edilmektedir. AB; Bağımsız 

Devletler Topluluğu‟na Teknik Yardım (TACIS – Technical aid to the 

Commonwealth of Independent States), Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru 

(TRACECA – Transport corridor Europe – Caucasus – Asia) ve Avrupa‟ya Eyaletler 

arası Petrol ve Gaz Taşınması (INOGATE – Interstate Oil and Gas Transport to 

Europe) adında çok sayıda program kurarak enerjinin AB‟ye daha güvenilir bir 

şekilde taşınmasını amaçlamıştır
 94

. Ayrıca birlik enerji politikasını desteklemek ve 

enerji politikalarının hedeflerine ulaşmasını sağlamak için Akıllı Enerji Programı adı 

altında son yıllarda Alternatif Enerji (ALTENER II – Alternative Energy), Güçlü 

Enerji Verimliliği İçin Özel Eylem Programı (SAVE – Special Action Programme 

for Vigorous Energy Efficieny), Sürdürülebilir Kentsel Enerji (SURE-Sustainable 

Urban Energy) ve Sinerji (SYNERGY) gibi bir takım programlar da kurmuştur. Bu 

programlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, enerji verimliliğinin 
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sağlanması, ulaşımda rasyonel enerji kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde enerji 

politikalarının gelişiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması 

teşvik edilmektedir
95

. AB‟ye güvenilir şekilde enerji taşınması için kurulan 

programlara ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.   

      AB‟ye güvenilir şekilde enerji taşınması için kurulan programlardan ilki olan 

TACIS programı 1991 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. Doğu ve 

Orta Asya‟nın 12 ülkesine (Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve 1991 ile 2003 

yılları arasında Moğolistan da TACIS programına dahil edilmiştir.) teknik destek 

sağlamayı ve bu ülkelerdeki enerji geçiş aşamasının desteklenmesini 

hedeflemektedir96. 

      Yeni ipek yolu olarak değerlendirilen TRACECA programı için Mayıs 1993 

tarihinde beş Orta Asya ve üç Kafkasya ülkesinin ticaret ulaştırma bakanları AB 

yetkilileriyle Brüksel‟de bir araya gelmişlerdir. Düzenlenen konferansta Avrupa‟dan, 

Karadeniz üzerinden Kafkasya‟ya ve Hazar Denizi‟ne, oradan da Orta Asya‟ya Batı 

Doğu ekseninde bir taşıma koridoru geliştirmek amacıyla AB finanslı bir teknik 

yardım programı oluşturulmuştur. TRACECA, 57 milyon Euro tutarında 39 teknik 

yardım projesini ve 52,3 milyon Euro tutarında 14 altyapı iyileştirme yatırım 

projesini finanse etmektedir. TRACECA ile AB genel olarak kuzey ve güney 

ekseninde inşa edilmiş ve edilecek boru hatları projelerini doğu batı eksenine 

döndürmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla INOGATE programı hayata geçirilmiştir
97

. 
 

TRACECA programı ile enerji kaynaklarını oluşturan ülkelerin gelişimi sağlanırken 

Avrupa‟nın enerji arz guvenligi de sağlanmaya çalışılmaktadır98. 
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      Avrupa‟ya devletlerarası petrol ve doğal gaz taşımacılığını sağlayan program 

ise INOGATE olup amacı; Hazar bölgesinden Avrupa pazarlarına petrol ve doğal 

gaz naklinin sağlanması, mevcut altyapıların iyileştirilmesi ile modernizasyonu için 

gerekli teknik yardımın yapılması ve bölgesel entegrasyonunun geliştirilmesidir. Bu 

program ile enerjide büyük ölçüde ithalata bağımlı olan AB‟nin enerji arz güvenliği 

sağlanmaya çalışılmaktadır. AB bu program ile ülkeler arası işbirliğini geliştirerek 

yeni doğal gaz ve petrol hatları projelerini desteklemektedir. AB, bu program 

kapsamında 31 Aralık 1999 tarihinde Arnavutluk, Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan, 

Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Makedonya, 

Moldova, Özbekistan, Romanya, Slovakya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, 

Ukrayna ve Yunanistan ülkeleri arasında INOGATE anlaşması imzalanmış ve bu 

anlaşma 17 Şubat 2001 tarihinde de yürürlülüğe girmiştir
99

. 

      INOGATE programı ile hükümetler arası mevcut enerji ağları ve yeni boru 

hatları güzergâhlarını geliştirmek, değerlendirmek ve tanımlamak için gerekli 

araştırmalar konusunda yeterli teknik yardım sağlayan bir mekanizma oluşturulması, 

boru hatlarının emniyet ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla acil 

müdahaleleri desteklemek için küçük çaplı pilot proje şeklindeki yatırımları 

gerçekleştirmek, ülke içinde INOGATE programı doğrultusunda oluşturulan 

projelere yapılan yatırımların ticari olmayan risklerini azaltmak, ülkeler arası 

projelerin değerini arttırmaya yardımcı olmak ve uluslararası finans kurumlarını 

yatırıma teşvik etmek hedeflenmektedir
100

. 

      Petrol ve doğal gazın deniz yolu ile taşınması deniz trafiğinin 

yoğunlaşmasına ve kazalar sebebiyle de çevre kirliğine neden olmaktadır. Enerji 

arzının güvenliği ve sürekliliği için boru hatları ile taşımacılığa önem verilmektedir. 

Bu nedenle INOGATE programı AB enerji politikalarını destekleyen programlar 

içerisinde AB enerji stratejilerinin belirlenmesi açısından öne çıkan önemli bir 

programdır. 
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      Enerji programlarına destek vermek için kurulan Akıllı Enerji 

Programlarından ilki olanALTENER II, AB komisyonunun özellikle rüzgar ve sudan 

yenilenebilir enerji elde edilmesi konusundaki hassasiyeti sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

Yenilenebilir enerji, karbondioksitin azaltılması konusunda önemli rol oynamaktadır. 

Tanım olarak yeni bir enerji türü olan yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, 

endüstriyel gelişimi düşük düzeyde olan bölgelerde istihdamı artırmanın yanı sıra 

ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması açısından büyük önem arz 

etmektedir. Topluluğun yenilenebilir enerjinin teşviki konusu üzerinde duran tek 

programı olan Altener, beş yıllık bir dönemin adından 1997 yılında sona ermiştir. 

2003-2006 yıllarını kapsayan Altener II programı için 80 milyon Euro ayrılmıştır. 

Altener II girişimi, yenilenebilir enerji konusundaki faaliyetleri genişletmiş ve Beyaz 

Kitap "Gelecek için Enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları" ile taslağı hazırlanmış 

olan topluluk stratejisi ve faaliyet planına büyük katkı sağlamıştır. Altener II‟nin 

amaçları arasında yenilenebilir kaynakların potansiyelini geliştirmek amacı ile 

alınmış olan topluluk tedbirlerinin uygulanması ve tamamlanması, yenilenebilir 

enerji pazarındaki ürünlerin ve araçların uyumlaştırılması, yatırımcıların güvenini 

artıracak olan altyapı çalışmalarına destek verilmesi ile uluslararası, ulusal, bölgesel, 

yerel düzeyde bilgi ve koordinasyonun geliştirilmesi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilen enerjinin işlevsel kapasitesinin artırılması ve topluluğun 

yenilenebilir enerji stratejisinin uygulanması yer almaktadır101
. 

              Akıllı enerji programı olan SAVE, birliğin enerji etkinliği konusunda 

teknolojik olmayan faaliyetlerini incelemiştir. Program çerçevesinde, siyasi 

önlemler, bilgi, pilot faaliyetler ile yerel ve bölgesel enerji yönetimi yoluyla enerjinin 

etkin bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Sanayide, ticarette ve ulaşım sek-

töründeki enerji tüketiminde tutumlu olunması teşvik edilmektedir. İlk SAVE 

programı AB Konseyi tarafından 1991 yılının Ekim ayında kabul edilmiş ve 1995 

yılında sona ermiştir. Bu programın devamı niteliğinde olan ve beş yıllık bir dönemi 

kapsayan SAVE II programı AB Konseyi tarafından Aralık 1996 tarihinde kabul 
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edilmiştir. Şubat 2000‟de ise SAVE, 1998-2002 yıllarını kapsayan beş yıllık topluluk 

stratejisinin taslağını oluşturan Enerji Çerçeve Programı ile bütünleştirilmiştir. AB 

Komisyonu 9 Nisan 2002 tarihinde SAVE programının yerine geçen "Avrupa için 

Akıllı Enerji 2003-2006" programını kabul etmiştir
102

. 

              1998 ile 2002 yıllarını kapsayan SURE programının genel amacı radyoaktif 

maddelerin AB içersinde güvenli dolaşımını sağlamak ve TACIS programında yer 

alan ülkeler arasındaki nükleer işbirliğini arttırarak nükleer tesislerin güvenliğini 

sağlamaktır. SURE programının üç temel amacı ise; radyoaktif maddelerin birlik 

içersindeki nakil işlemlerini gözden geçirmek, TACIS programına üye olan ülkelerde 

korunma sistemlerinin geliştirilmesine yardım etmek ve TACIS üyesi ülkeler 

arasında endüstriyel işbirliğini teşvik ederek bu ülkelerin düzenleyici organları 

arasındaki eşgüdümü sağlayarak güvenlik konusunda yüksek standartları 

yakalamalarını sağlamaktır. Ayrıca; muhtemel bir kaza esnasında yapılması 

gerekenlerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması SURE programının en 

önemli amaçlarından biridir. Zaman kaybetmeden gerekli önlemlerin alınarak, 

kazanın etkisinin de en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Birlik içersindeki organlar 

ve birliğin işbirliği ile koordinasyonun sağlanması gerekli tedbirlerin alınması için 

oldukça önemlidir
103

.  

      Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından 

yönetilen SYNERGY programı, AB üyesi olmayan ülkelerle enerji politikasının 

katılımcılara fayda sağlaması amacı ile işbirliği faaliyetlerinin şekillendirilmesi ve 

uygulanması için finansman sağlamaktadır. SYNERGY, “Avrupa için Akıllı Enerji” 

programına entegre edilmiştir. Diğer AB programlarının aksine SYNERGY 

programı; AB‟nin enerji siyasetinin dış boyutunu ele almaktadır. 1998 ile 2002 

yıllarını kapsamış olan program çerçevesinde finanse edilen projelerin en fazla yüzde 
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50‟si birlik fonlarından karşılanmış ve genelde proje başına en az 250.000 Euro 

temin edilmiştir
104

. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI VE AB’YE ÜYELĠK 

SÜRECĠNDE ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

 

3.1.   TÜRKĠYE’NĠN MEVCUT ENERJĠ DURUMU 

      Türkiye coğrafi olarak; doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine 

bağlamaktadır. Kafkas, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinin arasında yer almaktadır. 

Ayrıca Doğu Akdeniz’de bir yarım ada konumunda bulunmakta ve üç tarafı da 

denizlerle çevrilidir. Türkiye coğrafi konumu itibariyle; enerji ihracatında bulunan ve 

enerji ihtiyacı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, AB’nin Avrupa’ya 

girişinde aracı konumundadır. Başka bir deyişle; ülkeler arasında enerji köprüsü 

görevini üstlenmiştir. 

      Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme 

sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek 

artırmaktadır. UEA tarafından yapılan projeler, mevcut enerji politikaları ve enerji 

arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin 2011 ile 

2030 yılları arasında yüzde 38 oranında artacağını öngörmektedir. Yıllık ortalama 

yüzde 1,5 düzeyinde enerji talep artışına karşılık gelen bu durumda dünya birincil 

enerji talebi 2011 yılındaki 14 milyar ton petrol eşdeğeri (mtpe) düzeyinden 2030 

yılında 16,8 mtpe düzeyine ulaşması beklenmektedir
1
. 

             Türkiye’de üretilen enerjinin, tüketimi karşılama oranı yüzde 35’tir. Bir 

diğer ifade ile Türkiye, enerji gereksiniminin yaklaşık yüzde 65’ini ithalat yoluyla 

karşılamaktadır. Yerli üretim oranı hızla azaldığından, ithalata olan bağımlılık oranı 

artma eğilimindedir. 2020 yılında enerji tüketiminde ithalat payının yüzde 78 olması 
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beklenmektedir. Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, Türkiye enerji tüketimi 2010 

yılında 154 mtpe, 2020 yılında ise 282 mtpe olacaktır. Türkiye’nin enerji üretimi ise, 

2010 yılında 42 mtpe, 2020 yılında 62 mtpe seviyesinde gerçekleşecektir. 

3.2. TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ KAYNAKLARI 

          Enerji kaynakları, ülkelerin kalkınma politikaları içinde önemli bir yere 

sahiptir.  Enerji sektörü, ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan 

stratejik bir alan niteliğindedir. Artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, dünya enerji talebindeki artışa karşın 

tükenme eğilimine girmiş olan fosil yakıtlara olan bağımlılığın yakın gelecekte 

devam edecek olması ve yeni enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi 

karşılayacak ticari olgunluktan uzak olması, ülkelerin enerji güvenliği konusundaki 

kaygılarını her geçen gün daha da artırmaktadır 
2
. 

      Türkiye çok çeşitli enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Türkiye’de 

taşkömürü, linyit,  ham petrol, doğal gaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak 

rezervleri ile hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle 

enerjisi gibi tükenmez kaynak potansiyelleri bulunmaktadır. Dünyada hala yoğun 

olarak kullanılan fosil kaynakların, özellikle akışkan fosil yakıtların görünür 

rezervleri Türkiye’de yeterli seviyede değildir. Türkiye’nin kömür, jeotermal ve 

hidrolik enerji rezerv ve potansiyeli ise dünya kaynak varlığının yüzde 1’i 

civarındadır. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerji Kaynakları” (Çevrimiçi), http://www.enerji.gov.tr 

/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerji&bn=216&hn=12&nm=384&id= 384, 28 Nisan 2011. 
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Grafik 3.1. Türkiye Enerji Kaynakları Üretimi 

 
Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, “Mavi Kitap 2010”, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar 

_raporlar/Mavi_Kitap_2010.pdf, 11 Haziran 2010. 
 

      Grafikte de görüldüğü üzere, Türkiye’de enerji kaynakları üretim açısından 

sırayla kömür yüzde 56, yenilenebilir enerji yüzde 17, odun ve biyokütle enerjisi 

yüzde 15, petrol yüzde 9 ve doğal gaz yüzde 3 oranına sahiptir. Türkiye kömür 

açısından çok geniş rezervlere sahip iken doğal gaz açısından dışa bağımlı 

durumdadır. Yıllar geçtikçe sahip olunan rezerv miktarları azalarak, Türkiye’nin 

ithalata olan bağımlılık oranı daha da yükselecektir. Bu durum ise, Türkiye’yi doğal 

gaz rezervleri açısından zengin olan ülkelere bağımlı hale getirecektir. Fosil enerji 

kaynaklarından enerji üretimi yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 

üretiminde sahip olduğu payın arttırılması gerekmektedir. Yenilenebilir eneri 

kaynakları doğal ortamlardan elde edildiği için ülkeler tarafından kaynak sıkıntısı 

çekilmeyecektir. Ayrıca, petrol ve doğal gaz gibi rezervleri az olan enerji kaynakları 

yerine yenilenebilir enerji kaynakları gibi kaynağı tükenmeyen enerji kaynaklarından 

faydalanmak Türkiye’nin mevcut enerji bağımlılığını azaltacaktır. 
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Grafik 3.2.Türkiye Enerji Kaynakları Tüketimi 

Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, “Mavi Kitap 2010”, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_ 

raporlar/Mavi_Kitap_2010.pdf,(Çevrimiçi),11 Haziran 2010. 

 

Türkiye, enerji kaynakları tüketiminde sırasıyla yüzde 32 oranı ile doğal gaz, 

yüzde 31 oranı ile petrol, yüzde 29 oranı ile kömür ve yüzde 4 oanı ile odun ve 

biyokütle ile yenilenebilir enerjiden faydalanmaktadır. Doğal gaz ile petrol enerjisi 

tüketim oranları birbirine çok yakındır. Üretimde petrol ve doğal gaz enerjileri düşük 

seviyelerde olmasına rağmen tüketimde ilk sıradadırlar. Bu nedenle Türkiye’nin 

petrol ve doğal gaz konusunda ithalata bağımlı olması kaçınılmazdır. Yenilenebilir 

ile odun ve biyokütle enerjilerinin kullanımına yönelik yapılacak yatırımlar ve 

sağlanacak imkânlar enerjide ithalata olan bağımlılığı belirli ölçüde düşürecek ve 

insanların kaynağı tükenmeyecek enerjilerden yararlanmasına olanak sağlayacaktır. 
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Tablo 3.1  Türkiye Genel Enerji Kaynakları Üretim Durumu , (1999-2009) 

Yıllar 

TaĢ 

Kömürü 

(Bin Ton) 

Linyit 

(Bin 

Ton) 

Asfalit 

(Bin 

Ton) 

Petrol 

(Bin 

Ton) 

Doğalg

az (10 

m3) 

Hidrolik ve 

Jeotermal 

Elektrik 

(GWh) 

Jeoterm

al Isı 

(Bin 

Tep) 

Rüzgar 

(GWh) 

GüneĢ 

(Bin 

Tep) 

Odun 

(Bin 

Ton) 

Hayvan 

ve Bitki 

Art. 

(Bin 

Ton) 

Biyoy

akıt 

(Bin 

Ton) 

Toplam 

(Bin 

Tep) 

1999 1990 65019 29 2940 731 34759 618 6 236 17642 6184   27659 

2000 2392 60854 22 2749 639 30955 648 21 262 16938 5981   26047 

2001 2494 59572 31 2551 312 24100 687 33 287 16263 5790   24576 

2002 2319 51660 5 2442 378 33789 730 62 318 15614 5609   24282 

2003 2059 46168 336 2375 561 35419 784 48 350 14991 5439   23783 

2004 1946 43709 722 2276 708 46177 811 61 375 14393 5278   24332 

2005 2170 57708 888 2281 897 39655 926 58 385 13819 5127   24549 

2006 2319 61484 452 2176 907 44338 898 127 403 13411 4984 2 26580 

2007 2462 72121 782 2134 893 36007 914 355 420 12932 4850 14 27455 

2008 2601 76171 630 2160 1017 33432 1011 847 420 12264 4883 74 29257 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢların  Amaç ve 

Faaliyetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,  

Ankara 2010, s.9. 

      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de üretilmekte 

olan asfalit ve rüzgar enerji kaynaklarında 1999 ile 2009 yılları arasında önemli bir 

artış olmuştur. Biyoyakıt enerji kaynağından 1990’lı yıllarda hiç faydalanılmaz iken 

2006 yılında faydalanılmaya başlanmıştır. Türkiye enerji üretiminde ilk sırada linyit 

bulunurken, onu sırasıyla hidrolik ve jeotermal elektrik, odun, hayvan ve bitki 

artıkları, taş kömürü, petrol, doğal gaz, jeotermal ısı, rüzgar, asfalit, güneş ve 

biyoyakıt enerjileri takip etmektedir. Türkiye’nin fosil yakıtlar üretimi açısından 

zengin bir ülke olduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım 

yapması gerektiği söylenebilir. Ayrıca Türkiye, hidroelektrik potansiyeli dünya 

toplam potansiyelinin yüzde l’i, Avrupa toplam potansiyelinin ise yüzde 16’sı 

civarındadır.  

      Türkiye enerji tüketiminde kendi kendine yeten bir ülke değildir ve gün 

geçtikçe enerji ithalatı konusunda daha da bağımlı hale geleceği söylenebilir. 

Türkiye’de enerji üretiminde kamu kuruluşları büyük bir paya sahiptir ve enerji 
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kaynaklarına olan taleplerin karşılanamadığı durumlarda ithalat yapılması tercih 

edilmektedir 3. 

Tablo 3.2. Türkiye Genel Enerji Tüketiminde Kaynakların Payları 

    Kaynak Payları (%) 

  2000 2010 2020(*) 

Petrol 40.6 26.1 21.6 

Doğal Gaz 16 29.3 25.2 

Kömür 30.4 37.3 42.5 

Hidroelektrik 3 3.3 2.8 

Diğer 10 4 7.9 
(*) Tahmin 

Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Enerji Raporu 2010, Ankara, 23 Aralık 2010, 

s.18. 

 

      Türkiye’nin genel enerji tüketimine bakıldığında günümüzde kömür ve doğal 

gaz kullanımının yoğun olduğu görülmektedir. 2000’li yıllarda tüketim oranı yüksek 

olan petrol yerini doğal gaza bırakmıştır. Artan petrol fiyatlarının bu duruma 

etkisinin büyük olduğu kaçınılmazdır. Ayrıca, 2020 yılında petrol, doğal gaz, 

hidroelektirk ve diğer enerji kaynaklarının paylarının azalacağı ve kömür enerjisinin 

tüketimde kaynak payının artacağı tahmin edilmektedir.  

3.2.1. Türkiye’nin Petrol Kaynakları 

      Petrol kaynakları temel olarak Türkiye’de en çok tüketilen kaynaklardandır. 

Devlet adına müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkına 

sahip Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol ve doğal gazın öncelikle 

öz kaynaklardan karşılanmasının gerekliliğinden hareketle, tahsis edilen bütçeler 

dahilinde, hidrokarbon potansiyeli ispatlanmış bölgelerin yanı sıra henüz petrol 

arama faaliyetlerinin tamamlanmadığı bölgelerde de imkânlar ölçüsünde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de yapılan petrol arama faaliyetleri genel 

                                            
3
 Seyhun Doğan, “Türkiye’nin Küresel İklim Değişikliğinde Rolü Ve Önleyici Küresel Çabaya 

Katılım Girişimleri”, C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı:2, 2005, s.60-62. 
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olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Trakya’da yoğunlaştırılmıştır. Petrol 

oluşumuna elverişli olmayan diğer havzalarda da arama faaliyetleri az olmakla 

birlikte sürdürülmektedir 4. 

      Ham petrol kaynaklarının; yüzde 99,55’i Güney Doğu Anadolu bölgesinde, 

yüzde 0,30’u Marmara Bölgesinde ve yüzde 0,15’i ise Akdeniz Bölgesinde 

bulunmaktadır. Ham petrol kaynakları; Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Batman, 

Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin illerinde yoğunlaşmış olup, Marmara bölgesinde 

Kırklareli ve Akdeniz bölgesinde ise Adana illerinde küçük kaynaklar 

bulunmaktadır. Türkiye’nin etrafının hem denizlerle çevrili olmasına hem de petrol 

üreten ülkelere komşu olmasına rağmen özellikle denizlerde arama faaliyetlerine 

yeni başlanmıştır. Petrol ve doğal gazda dışa bağımlı olan Türkiye için yerli 

kaynakların kullanımı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı , a.g.e.. 

5
 T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, “Türkiye’de Petrol”, (Çevrimiçi), http://www.pigm.gov.tr 

/turkiyede_petrol.php, 11 Kasım 2010. 
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Tablo 3.3. Yıllar Ġtibariyle Petrol ve Doğal Gaz Üretimi 

Yıllar 
Yıllar itibariyle Ham Petrol 

Üretimi (M.Ton)   

Yıllar itibariyle Türkiye Doğal Gaz 

üretimi (M
3
) 

1999 2 939 896  731,098,727  

2000 2 749 105  639,222,969  

2001 2 551 467  311,562,545  

2002 2 441 534  378,402,738  

2003 2 375 044  560,633,511  

2004 2 275 530  707,008,763  

2005 2 281 131  896,424,950  

2006 2 175 668  906,587,974  

2007 2 134 175  893,055,000  

2008 2 160 067  1,014,530,570  

2009 2 401 799  729,414,369  

2010 2 496 113  725,993,340  

Kaynak: T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, “Yıllar İtibariyle Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi”, 

(Çevrimiçi), http://www.pigm.gov.tr/uretim.php, 11 Kasım 2011. 

      Tablo 3.3.’te de görüldüğü üzere, 1999 ile 2010 yılları arasında ham petrol 

üretimi ve doğal gaz üretimi genel olarak azalmıştır. Doğal gaz üretiminde ise yıllar 

itibariyle büyük dalgalanmalar söz konusudur. 2001 yılında doğal gaz üretimi 

311,562,545 M
3
 iken 2008 yılında 1,014,530,570 M

3
’e ulaşmış ve 2010 yılında ise 

725,993,340 M
3  

seviyesine düşmüştür. 

      Türkiye’nin enerji kaynakları üretimi, tüketimi karşılamaya yeterli değildir. 

Yıllar itibariyle ithal edilen petrol miktarı artarken, Türkiye’nin yerli kaynaklarında 

azalma vardır. Türkiye petrol üreten ülkelere yakın olduğundan petrolde arz 

çeşitliliğine gidebilmiştir. Türkiye’de üretilen petrol, ithalata olan bağımlılığı 

azaltacak etkide değildir. Ayrıca, denizlerde sürdürülmekte olan petrol arama 

çalışmaları da yeterli düzeyde değildir. Mevcut kaynakların tespiti ve geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. Diğer ülkelerde de olduğu gibi gelecek yıllarda 

fosil kaynaklara olan bağımlılığın Türkiye’de de devam edeceği görülmektedir. 
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3.2.2. Türkiye’nin Doğal Gaz Kaynakları 

     Türkiye’de sanayide, konutta ve ulaşımda artan oranda doğal gazın 

kullanılması tüketimi arttırmaktadır. Türkiye; petrolde olduğu gibi doğal gaz 

üretiminde de tüketimi karşılayamamakta ve doğal gaz ithalinde yaklaşık yüzde 

100’e varan oranda Rusya’ya bağımlıdır. Türkiye’de yurtiçi kaynaklardan doğal gaz 

üretimi ile ilgili ilk uygulamalar TPAO bünyesinde 1976 yılında gerçekleşmiştir. 

1980’li yılların ilk yarısında ise Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi 

(BOTAŞ) tarafından doğal gaz talep tahmini ve doğal gaz temin planlamasıyla ilgili 

ilk çalışmalar yapılmıştır. Alternatif birçok yakıta göre; ucuzluğu, kullanım kolaylığı 

ve stoklama sorununun olmayışı gibi özellikleri nedeniyle doğal gaza olan talep hızla 

artmıştır.  

Tablo 3.4. Yıllar Ġtibariyle Ġthal Edilen Doğal Gaz Miktarları (Milyon Cm
3
) 

Yıl Miktar Yıl Miktar 

1987 433,00 2000 14.822,00 

1988 1.136,00 2001 16.368,00 

1989 2.986,00 2002 17.624,00 

1990 3.246,00 2003 21.188,00 

1991 4.031,00 2004 22.174,00 

1992 4.430,00 2005 27.028,00 

1993 4.952,00 2006 30.741,00 

1994 5.375,00 2007 36.450,00 

1995 6.858,00 2008 37.793,00 

1996 8.040,00 2009 33.619,00 

1997 9.874,00 2010 32.466,00 

1998 10.233,00 2011 (*) 27.900,00 

1999 12.358,00   
* Eylül ayı itibariyle gerçekleşme miktarlarıdır. 

Kaynak: BOTAŞ, “Doğal Gaz Ticareti”, (Çevrimiçi), http://www.botas.gov.tr/index.asp, 22 Ekim 

2011. 

      BOTAŞ tarafından yapılan tahminlere göre; 1987 ile 2011 yılları arası ithal 

edilen doğal gaz miktarları incelendiğinde, yıllar geçtikçe doğal gaza olan 

bağımlılığın yüksek oranda arttığı görülmektedir. Doğal gazdaki gelecek arz 

tahminlerine gore Türkiye’nin Rusya’ya olan bağımlığının gelecek yıllarda da devam 

edeceği öngörülmektedir. Yıllar itibariyle ithal edilen doğal gaz miktarlarının 24 

yıllık verileri incelendiğinde de gelecek yıllarda doğal gaza olan talebin artacağı ve 
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dolayısıylaTürkiye’nin Rusya’ya olan bağımlılığının devam edeceği söylenebilir. 

Doğal gaz anlaşmaları en az 25 yıllık olmak üzere uzun dönemli olmaktadır. Bu 

nedenle enerji politikalarının belirlenmesinde doğal gaz anlaşmaları etkili 

olmaktadır. Türkiye’nin de 6 farklı ülke ile imzalamış olduğu doğal gaz anlaşmaları 

bulunmaktadır. 

Tablo 3.5. Doğal Gaz Alım AnlaĢmaları 

Mevcut AnlaĢmalar 

Miktar 

Ġmzalanma 

Tarihi 

Süre 

(Yıl) 
Durumu 

(Milyar 

m³/yıl) 

Rus.Fed. (Batı) 6 14 Şubat 1986 25 Devrede 

Cezayir (LNG) 4 14 Nisan 1988 20 Devrede 

Nijerya (LNG) 1.2 9 Kasım 1995 22 Devrede 

İran 10 8 Ağustos 1996 25 Devrede 

Rus. Fed. (Karadeniz) 16 15 Aralık 1997 25 Devrede 

Rus. Fed. (Batı) 8 18 Şubat 1998 23 Devrede 

Türkmenistan 16 21 Mayıs 1999 30 - 

Azerbaycan 6.6 12 Mart 2001 15 Devrede 

Kaynak: BOTAŞ, “Gaz Alım Anlaşmaları”, (Çevrimiçi), http://www.botas.gov.tr/index.asp, 10 

Kasım 2011. 

      Türkiye’nin mevcut doğal gaz anlaşmaları incelendiğinde, en fazla Rusya ve 

İran’dan doğal gaz ithalatı yapıldığı görülmektedir. Anlaşmaların imzalanma tarihi 

ve süresi göz önüne alındığında ise, 2022 yılına kadar özellikle Rusya ve İran’a olan 

doğal gaz konusundaki bağımlılığın devam edeceği görülmektedir. Rusya, İran 

ülkeleri dışında ise, Cezayir, Nijerya, Türkmenistan ve Azerbaycan ülkeleri 

Türkiye’nin doğal gaz ithal ettiği diğer ülkelerdir. 

     Hazar Bölgesinde Rusya dışındaki ülkelerle ilişkiler daha fazla geliştirilerek 

enerji arz çeşitliliği ve enerji arz güvenliği temini sağlanmalıdır. Ancak bu noktada 

enerji tekeli olma gücünü azaltmak istemeyen Rusya, bölgedeki hâkim gücünü 

kullanarak kendisi dışındaki bölge ülkelerinin enerji anlaşmaları yapmasına engel 
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olmaktadır. Özellikle yeni doğal gaz zengini olmaya başlayan Türkmenistan ve 

Azerbaycan ile Türkiye’nin ilişkileri bu anlamda önem kazanmaktadır. 

     Türkiye’nin Rusya’dan sonra gelen en büyük doğal gaz tedarikçisi İran’dır. 

Ancak İran zaman zaman gaz kesintileri yaparak güvenilir bir tedarikçi olmadığını 

göstermektedir. Ayrıca İran üzerinde bulunan ABD baskısı Türkiye ile İran 

arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini engellerken diğer yandan da İran’ın Avrupa’ya 

açılması için Türkiye’yi önemli kılmaktadır. İran ile imzalanan ve İran’da doğal gaz 

ve petrol arama faaliyetleri ile ilgili mutabakat zaptı ikili ilişkilerin gelişmesi 

açısından son derece önemli olmasına rağmen İran’ın uluslararası konumu nedeniyle 

hayata geçmesi mümkün gözükmemektedir. 

     Enerji tedarik edilen coğrafyaların siyasi istikrardan uzak olması enerji arz 

güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Güvenlik ve enerji sorunları yaşamamak için 

enerji politikalarının geleceği, garanti altına alınan sağlam temellere dayandırılması 

gerekmektedir. 

3.2.3. Türkiye’nin Kömür Kaynakları 

  Kömür, artan nüfus, gelişmekte olan ekonomilerde kentleşme, sanayileşme ve 

yükselen yaşam standartlarına bağlı olarak artan enerji talebini karşılamada önemli 

bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin birçok bölgesinde kömür kaynakları 

bulunmaktadır. Günümüzde kömür kaynaklarına olan yatırımlar ve kömür kaynakları 

çıkarımları devam etmektedir. Kömür kaynaklarının elde edildiği bölgelerden 

bazıları Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi, Ankara ili Nallıhan ilçesi, 

Kütahya ili Seyitömer ve Tavşanlı ilçesi, Manisa ili Soma ilçesi, Muğla ili Yatağan 

ilçesi ile Adana ili Kozan ilçesi, Bolu, Zonguldak, Nevşehir ve Sivas illeridir. 

      Türkiye’de, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervleri olmasında karşın, ülke 

geneline yayılmış önemli kömür rezervleri bulunmaktadır. Türkiye’de kömür 

tüketimi, petrolden sonra ikinci sırada gelmektedir. Doğal gaz; daha ucuz ve temiz 

olması nedeniyle kömürün yerine kullanılmaya başlanmıştır. Ancak doğal gazda dışa 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kahramanmara%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nall%C4%B1han
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtahya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seyit%C3%B6mer&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tav%C5%9Fanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yata%C4%9Fan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kozan
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bağımlı olunmasından dolayı temiz kömür üretim teknolojisinin yaygınlaşmasına 

destek verilmeli ve son yıllarda azalan maden aramacılığı teşvik edilmelidir
6
. 

Türkiye’de 2010 yılı itibariyle kömür rezervi yaklaşık 8,3 milyar ton olup bu 

rakamın 2,5 milyar tonu Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), 3,8 milyar tonu Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) sorumluluğundadır. TKİ, bugüne kadar kurulan tüm 

santralleri besleyecek kömür üretim projelerini gerçekleştirmiştir
7
.  

Kömür çeşitlerine gore; antrasit, taş kömürü ve linyit olarak sınıflandırılabilir. 

Antrasit kömürü yüzde 95 oranında karbondan oluştuğu için en değerli kömür 

türüdür. En sert kömür türü olduğu için yandığı zaman diğer kömür çeşitlerine 

kıyasla daha fazla ısı verir. Linyit ise, genellikle yumuşak, kolayca ufanılabilen ve 

mat görünüşlü bir özelliğe sahiptir. Isı değeri düşük, içerdiği kül ve nem miktarı fazla 

olan linyit, genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. 

Buna rağmen yerkabuğunda çok rahat bulunduğu için sıklıkla tercih edilen ve 

kullanılan bir enerji hammaddesidir. Taşkömürü ise,  yüksek kalorili kömürler 

grubunda olup yüzde 70 oranında karbon içermektedir. Türkiye’nin yerli kaynak 

potansiyelinin 12,4 milyar tonunu linyit, 1,33 milyar tonunu ise taşkömürü 

oluşturmaktadır
 8

. 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Mustafa Yörukoğlu., “Genel Enerji Politikası İçerisinde Kömürün Yeri” , Türkiye 9. Eneıji 

Kongresi, İstanbul ,2003 , s. 6. 
7
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, “2010 Yılı Faaliyet Raporu”, (Çevrimiçi), 

http://www.tki.gov.tr/tki/yillikfaaliyet.aspx#, 11 Kasım 2011. 
8
 A.e.. 
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Tablo 3.6. Linyit Rezervlerinin Bölgelere Dağılımı 

Türkiye Linyit Rezervi Bölgeleri 
Rezerv Miktarı 

(Milyon Ton) 

Afşin-Elbistan*             1.915 

Elbistan*                       420  

Konya-Karapınar          1.280 

Trakya                          498  

Manisa-Soma-Eynez    170  

Eskişehir-Alpu    275  

*Afşin-Elbistan linyitleri 1000-1500 kcal/kg alt ısıl değeri içerisindedir. Türkiye’nin toplam linyit 

rezervinin yaklaşık yarısı bu bölgede bulunmaktadır. 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Kömür Enerjisi”, (Çevrimiçi), 

http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=komur&bn=511&hn=&nm=384&id=406

92, 10 Kasım 2011. 

      Türkiye’nin kömür rezervleri, tüketimi karşılamaya yetecek düzeydedir. 

Karbondioksit emisyonu ve temiz kömür teknolojisi teşvik edilerek kömür tüketimi 

arttırılabilir. Özellikle elektrik üretiminde Türkiye’nin yerli kaynağı olan kömürün 

kullanımının arttırılması enerji arz güvenliğinin ve kömürün ısı verimliliğinin daha 

fazla olması açısından önemlidir. 

      Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanması için yeterli miktarda ve düşük 

maliyette kesintisiz enerji kaynaklarının temin edilmesi gerekmektedir. Enerji 

güvenliği açısından diğer enerji kaynaklarına göre, daha avantajlı konumda bulunan 

kömür, bu özelliği nedeniyle dünyada elektrik üretiminde en fazla kullanılan yakıt 

durumundadır. Gelişmiş teknoloji kullanımı ile birlikte yapılacak arama çalışmaları 

neticesinde yeni kömür yataklarının bulunup geliştirilmesi olasılığı son derece 

yüksektir 
9
. 

      Kömür madenciliği faaliyetlerinin genel olarak kırsal alanlarda 

yapılmasından dolayı ekonomik, toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri giderme 

                                            
9
 Mehmet Torun, “Türkiye Enerji Politikaları İçerisinde Kömürün Önemi”, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası, 2008, s.202-207. 
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konusunda etkileri bulunmaktadır. Faaliyetlerin gerektirdiği yol, su, elektrik, 

haberleşme gibi altyapı gereksinimlerinin madencilik yapılan bölgeye getirilmesi ile 

söz konusu bölgede belirli düzeyde bir altyapı tesis edilmektedir. Söz konusu altyapı, 

kalkınmanında temel unsurudur. Kömür madenciliği istihdam ağırlıklı bir sektördür. 

Bu özelliği ile de bölgeler arası ortaya çıkabilecek göç etkisni sınırlayıcı niteliktedir. 

Kömür  madenciliğinin doğrudan istihdam yaratma kapasitesinin yanında, kömüre 

dayalı diğer bölgesel sanayileri de geliştirmek suretiyle dolaylı istihdam yaratma 

özelliği de bulunmaktadır 
10

. 

      Kömür madenleri, inşa edildiği bölge için önemli bir gelir kaynağı unsuru 

oluşturmaktadır. Ayrıca, kömürün diğer enerji kaynaklarına göre maliyet avantajı 

bulunmaktadır. Ayrıca kömürün stoklarda depolanabilme gibi bir özelliği daha 

vardır. Bu durum, kaynak kullanım planlaması bakımından kolaylık sağlamaktadır. 

Kömür santralleri iklim koşullarından etkilenmediği için yıl boyunca durmaksızın 

çalışabilmektedir.
 11

.  

      Kömür kullanımına ilişkin olarak, son yıllardaki araştırma geliştirme 

çalışmaları ile çok düşük ya da sıfır emisyonu kabul edilebilir maliyetlerde sağlama 

konusunda önemli adımlar atılmıştır. Sürekli gelişmekte olan temiz kömür 

teknolojileri, kömürün çevresel performansını arttırma açısından çeşitli seçenekler 

sunmaktadır. Söz konusu teknolojiler ile emisyon ve atıkların azaltılması 

sağlanmakta ve kömürden elde edilen enerjinin verimliliği artmaktadır. 

Dolayısıyla,Türkiye’de yapılmakta olan kömür aramalarına ve araştırma geliştirme 

çalışmalarına hız kazandırılmalıdır. Diğer bir taraftan ise, var olan kömür 

madenlerinin zaman kaybedilmeden desteklenerek güçlendirilmesi ve verimli bir 

şekilde işletilmesi Türkiye’nin enerji güvenliği açısından son derece önemlidir 
12

.   

                                            
10

 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, “2010 Yılı Faaliyet Raporu”, (Çevrimiçi), 

http://www.tki.gov.tr/tki/yillikfaaliyet.aspx#, 11 Kasım 2011. 
11

 A.e.. 
12

 Nejat Tamzok, “Küreselleşme, Serbestleşme ve Kömür Endüstrisi”, Temiz Kömür Teknolojileri ve 

Yakma Teknikleri Semineri Bildirileri, Odası, 2009, s.20-22. 
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3.2.4. Türkiye’nin Nükleer Enerji Kaynakları 

      Nükleer enerji atom çekirdeğinden kaynaklanan bir enerji türü olup bazı hafif 

radyoaktif elementlerin atom çekirdekleri düzeyindeki parçalanma reaksiyonlarından 

meydana gelmektedir. Dünya’nın gelecekteki enerji ihtiyacını sağlamakta nükleer 

enerjinin yeri kaçınılmazdır. Nükleer santrallerin yatırım maliyetleri, diğer 

santrallere kıyasla daha fazla olmakla birlikte yıllık yakıt masraflarının düşük olması 

sebebiyle üretim maliyetleri daha düşük olmaktadır 
13

. 

      Enerji alanında nükleer enerji kaynaklarının giderek önem kazandığı 

günümüzde, nükleer enerjiye duyulan ilgi de artmıştır. Nükleer santrallerin normal 

çalışmaları sırasında    çevre    üzerindeki    olumsuz   etkileri    yok  denebilecek    

kadar   azdır.  

      Nükleer enerji kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artan talebin 

karşılanmasında yetersiz kalabileceği endişeleri, fosil kaynakların kullanılmasının 

yarattığı sorunların giderilmesinin maliyetli oluşu, özellikle iklim değişikliği ve hava 

kirliliği gibi çevre zararlarına yol açma ihitimalinden dolayı önem kazanmıştır. Bu 

gelişmelere paralel olarak Türkiye, enerji kaynaklarına nükleer enerjinin eklenmesi 

için hazırlıklarını sürdürmektedir. Ancak Türkiye’de henüz nükleer enerji alanında 

kurulu santral bulunmamaktadır. Bu alanda çalışmalar ve yasal düzenlemeler devam 

etmektedir. Türkiye ile Rusya arasında Mayıs 2010 tarihinde ilk nükleer santralin 

Mersin-Akkuyu’daki inşaasına ilişkin olarak hükümetler arası anlaşma 

imzalanmıştır. İkinci nükleer santralin ise, Sinop’ta inşası planlanmaktadır 
14

. 

 

 

                                            
13

 NTVMSNBC, “Nükleer Enerjinin Türkiye’deki Tarihçesi”, (Çevrimiçi), 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25022241/, 12 Ekim 2011. 
14

 Kadir Temurçin, “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de Nükleer Enerji Gerçeği”, 

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2009 , s. 27-30. 
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Tablo 3.7. Ülkelere Göre Kurulması Planlanan Ve Kurulması Önerilen 

        Nükleer Reaktör Sayıları 

Ülkeler Kurulması Planlanan Nükleer Program Dahilindeki 

  

Planlanan 

Reaktör 

Sayısı 

Toplam Güç   

(Mwe Net) 

Program 

Dahilindeki Reaktör 

Sayısı 

Toplam Güç   

(Mwe Net) 

Hollanda 

  

1 1000 

Pakistan 1 340 2 2000 

Polonya 6 6000 

  Romanya 2 1310 1 655 

Rusya 14 16000 30 28000 

Slovakya 

  

1 1200 

Slovenya 

  

1 1000 

Güney Afrika 

  

6 9600 

İsviçre 

  

3 4000 

Tayland 

  

5 5000 

Ukrayna 2 1900 20 22800 

İngiltere 4 6680 9 12000 

ABD 7 8640 27 37400 

Vietnam 2 2000 12 13000 

Tayvan 

  

1 1350 

Türkiye 4 (Akkuyu) 4800 4 (Sinop) 5600 

Toplam 151 167935 331 374055 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Nükleer Santraller ve Ülkemizde Kurulacak Nükleer 

Santrale İlişkin Bilgiler”, (Çevrimiçi), http://www.enerji.gov.tr/BysWEB/DownloadBelgeServlet? 

read=db&fileId=193583, 10 Kasım 2011. 
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      Tablo 3.7’de de görüldüğü üzere, Rusya ve Türkiye ülkeleri diğer ülkelere 

kıyasla en fazla kurulması planlanan reaktör sayılarına sahip ülkelerdir. Ayrıca, 

Rusya ve ABD ülkeleri ise, diğer ülkelere kıyasla nükleer program dahilindeki en 

fazla reaktör sayısına sahip olan ülkelerdir. Bu ülkeler dışında; Hollanda, Pakistan, 

Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İsviçre, Tayland, Ukrayna, 

İngiltere, ABD, Vietnam ve Tayvan ülkeleri ise nükleer reaktörlere sahip olan diğer 

ülkelerdir. Ayrıca, Pakistan, Polonya, Romanya, Ukrayna, İngiltere, ABD ve 

Vietnam ülkeleri de nükleer enerjiye yatırım yapmakta olan ve kurulması planlanan 

reaktör güçlerine sahip olan diğer ülkelerdir. 

      Nükleer enerji bor ve uranyum açısından zengin olan Türkiye için önemli bir 

kaynaktır. Ancak, nükleer enerjinin üretmiş olduğu nükleer atıklar nedeniyle ülkeler 

için risk oluşmaktadır. Bu nedenle bu konu tüm boyutları ile tartışılmalı ve üzerinde 

uzlaşmaya varılmalıdır.  

3.2.5. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

            Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye’de sanayileşme giderek 

artmakta ve bununla birlikte gelişmişliğin bir ölçüsü olan kişi başına düşen enerji 

tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin 

mevcut enerji tablosuna bakıldığında enerji talebinin yaklaşık yüzde 72’sinin ithal 

kaynaklardan karşılandığı ve yerli kaynakların türkiye’nin enerji talebini az miktarda 

sağladığı görülmektedir. Bu durum Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılması önemini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin 

enerji potansiyeli incelendiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil enerji 

kaynağı olan kömürden sonra geldiği görülmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından biri olan rüzgâr; çevreyi kirletmemesi, temiz ve sürekli bir enerji 

kaynağı olması ile Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda çok yüksek potansiyele 

sahip olması sebebiyle son yıllarda önem kazanmıştır15. 

                                            
15

 Yanıktepe – Kaplan, a.g.e., s.2.  
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     Türkiye’nin enerji politikaları içerisinde yenilenebilir ve yerli enerji 

kaynaklarının payı arttırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 

kaynakları incelendiğinde; en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgâr, 

güneş, su ve jeotermal enerji olduğu görülmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün güneşlenme süresi ve ısınım şiddeti ölçümleri üzerinde Elektrik 

İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü (EİEİGM) tarafından yapılan çalışmaya göre, 

Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat ve ortalama toplam ısınım 

şiddeti 1,311 kilowattsaat/metrekare-yıl olarak hesaplanmıştır
16

. 

      Enerji Bakanlığı verilerine göre; Türkkiye’nin elektrik amaçlı 

kullanılabilecek güneş potansiyeli 8,8 mtpe, ısınma amaçlı kullanılabilecek 

potansiyel ise 26,4 mtpe’dir. Güneş enerjisi; güneş pilleri sayesinde evlerde, trafik 

lambalarında ve aydınlatma gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak devlet teşviki ile 

kullanım alanının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Güneş enerjisi bakımından 

Türkiye geniş avantajlara sahip olmasına rağmen bu alanda gerekli yatırım ve 

politikalar geliştirilememiştir17. 

      Türkiye’de su kaynaklarının geliştirilmesinde görev üstlenen EİEİGM ve 

Devlet Su İşleri (DSİ) gibi kuruluşların yeni enerji imkanlarının yaratılmasına 

yönelik yapmış oldukları ön inceleme çalışmalarıyla hidroelektrik enerji 

potansiyeline her yıl yeni ilaveler kazandırılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda 

Türkiye’nin ekonomik hidroelektrik potansiyeli yıldan yıla az da olsa farklılıklar 

göstermektedir
 18.      

      Türkiye hidroelektrik kaynakları açısından potansiyeli olan bir ülkedir. Enerji 

Bakanlığı ve DSİ verilerine göre, Türkiye’nin teknik ve ekonomik olarak 

kullanılabilir hidroelektrik potansiyeli, 125-130 milyar kilowattsaat/yıl’dır. Bu 

potansiyelin kurulu güç cinsinden ifadesiyse, yaklaşık 34,729 megawatt/yıldır. Bu 

                                            
16

 EİEİGM, “Güneş Enerjisi Çalışmaları”, (çevrimiçi), http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK 

/gunes/gunes_index.html, 19 Aralık 2011. 
17

 Pamir, a.g.e. s.33. 
18

 Ahmet Eniş, “Enerji Politikaları ile Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, 2007, s.5. 
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gücün üçte ikisi henüz kullanılamamaktadır19. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde 

hidroelektrik enerji kaynaklarının neredeyse tamamı değerlendirilmiş olmasına 

rağmen Türkiye’de bu oran yüzde 35 seviyelerindedir. Birçok ülkede var olan 

hidroelektrik santraller Türkiye’de bulunmamaktadır. Yenilenebilir enerji 

kullanımının yaygınlaştırılması açısından bu tür santrallerin inşa edilmesi büyük 

önem taşımaktadır. Türkiye’de de, bu tür santrallerin bir an önce inşası için gereken 

destek sağlanmalıdır. Böylece, temiz, yenilenebilir ve yerli bir kaynak olan 

hidroelektrik potansiyelin, ülkenin enerji gereksinimi için kullanımı sağlanmış olacak 

ve Türkiye’nin ithalata olan bağımlılığı azalacaktır. Ayrıca, su potansiyeli geniş olan 

Türkiye’nin hidroelektrik yatırımlarının teşvik edilmesi, yerli kaynakların 

kullanımını arttıracağı için de ithalata olan bağımlılığın azalmasını sağlayacaktır. 

Hidroelektrik santral yapımında kullanılan kaynakların maliyeti düşük olduğu için 

yatırımcılar bu konuda teşvik edilmelidir. Türkiye’de gerekli yatırımların 

yapılmaması ve belirli bir politikanın benimsenmemesi nedeniyle enerji maliyetleri 

artmakta ve Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olmaya devam etmektedir 20.
 

      Türkiye rüzgâr enerjisi alanında yüksek potansiyel taşıyan bir ülkedir. Ancak 

Türkiye rüzgâr enerjisi açısından İngiltere’den sonra dünyanın en büyük 

potansiyeline sahip olmasına rağmen bu alanda yapılan yatırımlar çok azdır. 

Özellikle son yıllarda rüzgâr tribünlerine özel sektör tarafından yapılan yatırımlar 

artmıştır. Rüzgâr teknolojisi son derece gelişmiş olup özellikle ABD’de yapılan 

araştırmalar sonucunda rüzgâr maliyetlerinin kömür ve doğal gaz ile rekabet 

edebileceği görülmektedir. Türkiye’de rüzgâr santralleri Marmara, Ege ve Doğu 

Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. EİEİGM tarafından rüzgâr santrallerinin 

arttırılması ve kurulumunun yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmekte olup 

Türkiye’nin rüzgâr bölgelerini gösteren harita hazırlanmaktadır. Rüzgâr türbinleri 

fosil yakıt santralleriyle karşılaştırıldığında daha ekonomik üretim yaptığı 

                                            
19

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, “DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu”, (Çevrimiçi), 

http://www2.dsi.gov.tr/faaliyet_raporlari/2010_faaliyet_raporu.pdf, 11 Ekim 2011. 
20

 Pamir, a.g.e., s.32. 
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görülmektedir. İşletme maliyetinin de sıfır olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

rüzgâr enerjisi, çok ekonomik bir enerji kaynağıdır21.  

           2005 yılında kabul edilen Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgâr enerjisi 

alanında yatırımcılara çeşitli teşvikler getirilmiştir. Bu teşvikler kapsamında, yetkili 

enerji üreticilerine çeşitli tarife garantileri ve alış taahhütleri sağlanması da yer 

almaktadır. Anılan Kanuna göre, 2011 yılından önce uygulamaya konulacak her yeni 

projenin, yedi yıllık bir tarife garantisinden istifade edeceği belirtilmiştir. Bu 

kanunun da sağladığı kolaylık ile son yıllarda Türkiye’de rüzgâr enerjisi alanında 

yapılan yatırımlar da büyük bir artış sağlanmıştır. 2007 yılında 97 MW’lık yeni 

rüzgar enerji kapasitesi devreye sokularak, toplam kurulu kapasite 146 MW’a 

çıkarılmıştır. Günümüzde ise 1300 MW’lık ilave üretim sağlayacak rüzgâr 

santrallerinin inşaatı devam etmekte olup 1100 MW’lık yeni tesis için de inşaat 

ruhsatı verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, değerlendirme safhasında olan yatırım 

müracaatlarının toplam kapasitesinin ise 78,000 MW olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye’deki ilk rüzgar santrallerinden olan 1998 yılında üretime geçen Çeşme’deki 

rüzgar enerjisi santralinin kurulu güç kapasitesinin sadece 7.20 MW, 2000 yılında 

hizmete giren Bozcaada’daki santralin ise 10.2 MW olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda Türkiye’nin rüzgar enerji konusundaki ilerlemeleri 

görülmektedir
22

. 

      Türkiye’de rüzgar enerji kaynağı kullanılarak elektrik üretme kapasitesi 27 

bin Megawattır. OECD kaynakları, Türkiye’de yılda tüketilen elektriğin en az iki 

mislinin rüzgârdan karşılanabileceğini göstermektedir. Yerli kaynakların arttırılması 

açısından rüzgâr potansiyelinden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Ancak rüzgâr 

santrallerinin hem dezavantajı hem de avantajı bulunmaktadır. Santrallerin gürültü 

oranının yüksek olması dezavantaj oluşturmakta iken santral kurulum maliyetlerinin 

                                            
21

Muhsin Tunay Gençoğlu, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi”, Elektrik 

Mühendisleri Odası, 2010, s.4. 
22

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, “Çevre Teknolojileri”, (Çevrimiçi), 

http://www.invest.gov.tr/tr-tr/sectors/Pages/EnvironmentalTechnologies.aspx, 25 Aralık 2011. 
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hidroelektrik santral kurulumuna göre daha ucuz olması ise avantaj teşkil etmektedir. 

Devlet tarafından rüzgâr santral kurulumları daha fazla teşvik edilmelidir 23. 

      Türkiye’nin jeotermal kaynak potansiyeli de oldukça yüksektir. Türkiye; 

jeotermal potansiyeli bakımından, Avrupa’nın birinci, Dünyanın ise yedinci ülkesi 

konumundadır. Jeotermal enerji kaynağı oluşturan potansiyel alanlar daha çok Batı 

Anadolu’da yoğunlaşmıştır24. 

           Rüzgâr enerjisi hidrolik, doğal gaz ve kömür enerji kaynakları ile 

karşılaştırıldığında maliyet açısından avantajlı durumundadır. Ayrıca, kömürün çevre 

üzerinde yarattığı etkiler ve dışa bağımlı olunan doğal gazın siyasi maliyetlerinin 

bulunduğu söylenebilir. Rüzgâr ise, diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi, 

Türkiye’nin enerji alanında ulusal yeterliliğini sağlaması ve ithalata olan 

bağımlılığının azaltılması açısından enerji kaynaklarını çeşitlendirmede önemli bir 

tamamlayıcı enerji kaynağı potansiyelini taşımaktadır. Türkiye’de rüzgar enerjisine 

yapılacak yeni yatırımlar ve konu ile ilgili kurumların gerçekleştireceği araştırma 

geliştirme çalışmaları uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanmasına katkı 

sağlayacaktır
25

. 

Tablo 3.8. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli 

Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Enerji 

Kullanma 

Biçimi 

Potansiyel 

ĠnĢa 

Halinde 

Olan 

KurulmuĢ 

Olan 

Güneş Elektrik / Isıtma 1.0219*106 Twh/yıl - 2 MW 

Rüzgar Elektrik  419 Twh/yıl 2918 MW 453 MW 

Hidrolik Elektrik  433 Twh/yıl 8600 MW 14200 MW 

Jeotermal Elektrik / Isınma 276 Twh/yıl 25 MW 28.3 MW 

Biyokütle Elektrik / Isınma 87 Twh/yıl 6 MW 55.7 MW 

Biyogaz Elektrik / Isınma 17 Twh/yıl 13 MW 4 MW 

Kaynak : Eylem Önal, “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği”, 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:18, 2010, s. 80-81. 

                                            
23

T.C. OECD Daimi Temsilciliği, “Enerji”, (Çevrimiçi), http://oecd.pr.mfa.gov.tr/, 15 Mart 2011. 
24

 A.e.. 
25

 İbrahim Yağlı, “Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgâr Enerjisi”, Uluslararası Ekonomik 

Sorunlar, Ankara, 2011, s.29-30. 
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      Tablo 3.8.’de de görüldüğü üzere, Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından 

rüzgar ve hidrolik enerji kaynaklarında en yüksek enerji potansiyeline sahip bir 

ülkedir. Rüzgar ve hidrolik enerji kaynaklarından sadece elektirk üretiminde 

faydalanmakta ve söz konusu kaynaklara da  yatırım yapmaya devam etmektedir. 

Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjinin de Türkiye için 

potansiyeli yüksek olup, 28,3 MW (Megawatt) potansiyele sahiptir. Türkiye’de 

güneş enerjisinden ise elektrik ve ısıtma amaçlı faydalanılmakta ve kurulmuş olan 2 

MW gücünde potansiyel bulunmaktadır. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile 

karşılaştırıldığında güneş enerjisinin çok düşük bir potansiyele sahip olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin güneş enerjisine daha fazla önem vererek 

hem kullanım alanını yaygınlaştırması hem de bu konuda yapılacak yatırım ile 

araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemesi gerekmektedir. Biyokütle ve biyogaz 

enerji kaynakları ise elektrik ile ısınma amaçlı kullanılmakta ve 56,1 MW kurulu 

potansiyele sahiptir. 

           Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, enerjide 

ithalat bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliği sağlamak amacıyla bazı kanun ve 

yönetmelikler çıkarılmıştır. Bunlardan ilki yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik 

enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, 

ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin 

artırılmasına yönelik çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun’dur
26

. 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ise yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan 

tüzel kişilerin yararlanacağı bazı teşvikler yer almaktadır. Yönetmelik gereğince, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için 

başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan 

tutarı tahsil edilmemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri 

                                            
26

 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”, (Çevrimiçi), http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html 

/21123.html, 25 Aralık 2011. 
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için ilgili lisanslara kaydedilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl 

süresince yıllık lisans bedelinin alınmayacağı kararlaştırılmıştır
27

.  

           2005 yılında çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 

elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların 

güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak 

çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların 

değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç 

duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi hedeflenmiştir
28

. 2007 yılında çıkarılan 

Enerji Verimliliği Kanunu ise,  enerjinin etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin 

ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji 

kaynakları ile enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlamıştır
29

. Son 

olarak, 2008 yılında çıkarılan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ise, enerji verimliliğine yönelik 

hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, 

meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, 

enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin 

görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma 

faaliyetlerine, enerji etütleri ve verimlilik artırıcı projelere, endüstriyel işletmelerde 

verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşmalara, talep tarafı 

yönetimine, elektrik enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde 

enerji verimliliğinin artırılmasına, termik santrallerin atık ısılarından 

yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif 

                                            
27

 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği”, (Çevrimiçi), 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21123.html, 25 Aralık 2011. 
28

 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”, (Çevrimiçi), http://www.mevzuat.gov.tr/Metin. 

Aspx?MevzuatKod=1.5.5346&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 , 25 Aralık 2011. 
29

 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, “Enerji Verimliliği Kanunu”, (Çevrimiçi), 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5627&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=

0, 25 Aralık 2011. 
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yakıt kullanımının özendirilmesine ve idarî yaptırımlara ilişkin usûl ve esasları 

içermektedir
30

. 

      Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dışa bağımlılığı AB’nin çok daha 

üstünde olan ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin olan 

Türkiye’nin bu konuda çok daha fazla yatırım yapması ve mevcut kaynaklarını 

verimli şekilde kullanması gerekmektedir. 

3.3. TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

     Günümüzde, ulusal ekonomilerin temel girdisini oluşturan enerji kaynakları, 

gerek gündelik yaşamın devamı gerekse toplumsal refah seviyesinin arttırılması 

bakımından hayati öneme sahiptir. Dünya genelinde enerji kaynaklarının kıtlığı ve 

enerji talebinin fazlalığı, enerji ihtiyacının karşılanmasını stratejik bir mesele haline 

getirmektedir. Nitekim son yıllarda enerji arz güvenliği, dış politika, güvenlik, 

küresel istikrar, sürdürülebilir kalkınma, çevre ve iklim değişikliği ile birlikte anılan 

bir kavram haline dönüşmüştür31. 

      Türkiye, jeopolitik açıdan önemli enerji ithalatçısı ve ihracatçısı ülkeler 

arasında kalan enerji köprüsü konumuna sahip bir ülkedir. Türkiye, başta Orta Doğu 

ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 

71,8’inin ve ispatlanmış petrol rezervlerinin yüzde 72,7’sinin bulunduğu bir bölgede 

yer almaktadır. Türkiye  stratejik önemine  uygun ve  uluslararası  oluşumlarda  etkili 

olabilecek, uzun soluklu enerji politikaları oluşturamamaktadır. Bunun nedeni ise; 

 Enerji piyasaları ile ilgili kararlı ve sürekli bir yapılaşmanın olmaması, 

  Alınan karar ve uygulamaların kısa süreli ve  

 Hükümetlerle birlikte değişen yapıda olması  

                                            
30

 EİEİGM, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik”, (Çevrimiçi), http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_kanunu/EV_yonetmelik/EV_yon 

etmelik.html, 25 Aralık 2011. 
31

 Yılmaz Aslan, Enerji Hukuku, Bursa, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, s. 36.  
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etkili olmaktadır32. 

      Enerji kaynaklarının yüzde 74’ünü ithal etmekte olan ve bu nedenle öncelikle 

kendi enerji güvenliğini sağlamayı hedefleyen Türkiye, enerji ihtiyacının imkânlar 

ölçüsünde yerel kaynaklardan ve en düşük maliyetle karşılanmasına önem 

vermektedir. Bunun yanı sıra kullanılan enerji çeşidinin çevresel etkilerini de göz 

önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, enerji arzının sağlanmasındaki kaynak ülke, enerji 

güzergâhı, teknoloji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği, nükleer enerji 

konusundaki yatırımları ve hidrokarbon kaynaklarının araştırma geliştirme 

çalışmaları Türkiye’nin enerji konusundaki başlıca faaliyet konularıdır. 

      Türkiye, 2001 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde enerji alanında 

uygulamaya koyduğu mevzuat ile artan enerji ihtiyacının serbest piyasa kuralları 

çerçevesinde etkin bir biçimde karşılanmasını hedeflemiştir. Ayrıca, enerji 

verimliliğinin arttırılması ve enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması yolunda da 

yoğun çalışmalar sürdürmektedir. 

      Türkiye enerji politikalarının temelini; 

 Yerli enerji kaynaklarının kullanım oranının arttırılması,  

 Sürekli kalkınmayı temin edecek güvenilir, ucuz ve kaliteli enerji kaynaklarının 

temini,  

 Enerji çeşitliliği ve enerji verimliliğinin sağlanması, 

  Yatırımların teşviki,  

 Sağlıklı ve işler bir enerji pazarının oluşumu, 

 Çevre ile dost enerji tüketiminin ve teknolojik gelişmelerin desteklenmesi  

oluşturmaktadır.  Ancak bu hususların gerçekleştirilmesi konusunda harcanılan 

çabalar yetersiz kalmakta ve enerji politikalarının sürdürülebilirliği 

sağlanamamaktadır. 33 

                                            
32

 Türkiye Cumhuriyeti OECD Daimi Temsilciliği, a.g.e..  
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      Enerji politikalarının en temel özelliklerinden biri de planlamanın 

gerekliliğidir. Planlama ihtiyaca yönelik olarak; kaynakların sağlıklı belirlenmesini, 

üretimin ve tüketimin buna paralel olarak düzenlenmesini gerektirir. Bu durum ise 

tüketimin doğru tahminini ve bu tahmine uygun üretimi sağlayacak tesislerin yer ve 

büyüklüklerinin, bu tesislerde kullanılacak yakıtların belirlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Kurulacak tesislerin yer ve büyüklüğünde ise; teknolojinin gelişmişliği, 

kaynakların bulunduğu yer ve çevresel faktörler önemlidir34. 

      Türkiye’de yerli enerji kaynakları konusu da üzerinde birçok tartışmanın yer 

aldığı bir alandır. Ancak birçok uzmanın görüş birliğine vardığı konu, Türkiye’nin 

yerli kaynaklarının kullanımının fazla olmadığı ve enerji konusunda kendi kendine 

yetebilen bir ülke olmadığıdır. Ayrıca; yapılmakta olan yerli kaynakların tespiti ve 

kullanımı ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının da yetersiz olduğudur. Türkiye 

ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uluslararası piyasalarda etkin güç olacak 

konumda politikalar sergileyememektedir. Türkiye’nin mevcut potansiyeli iyi 

değerlendirilmeli ve dış politikada etkin olarak kullanılmalıdır. 

     Türkiye’nin enerji kaynakları kısıtlı olduğu için özellikle tüketimin önemli bir 

kısmını oluşturan petrol ve doğal gaz üretiminin tüketim oranını karşılamaktan uzak 

olduğu bilinmektedir. Tüketim artışının üretimden daha yüksek olması sebebiyle 

üretimin tüketimi karşılama oranı son on yıl içinde yüzde 47,7’den yüzde 34 

seviyelerine kadar düşmüştür. Gelecek planlamalarına bakıldığında ise, yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılmaya çalışıldığı tespit edilmektedir. 

Ancak Türkiye petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynakların üretimi açısından fakir bir 

ülkedir. Yerli kaynakların payının arttırılması için araştırma geliştirme çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. Gelecek enerji tüketimini belirlerken yerli kaynakların 

kullanımına ağırlık verilerek enerji çeşitliliğine yönelip tek bir ülkeye bağımlı 

olunmamalıdır. Enerjide ithalata büyük oranda bağımlı olmak ülke güvenliği 

açısından da tehdit arz etmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 

                                                                                                                            
33

 Hürrem Cansevdi, “Türkiye’nin Enerji Politikası ve AB’ye Uyumu”, İktisadi Kalkınma Vakfı, 

2008, s.56-60.  
34

 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı ve 

Ġlgili KuruluĢlarının Amaç ve Faaliyetleri, Ankara, 2010 s.67.  



105 

 

yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle 

mücadele hedeflerinden yola çıkarak, ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji kaynaklarına nükleer enerjiyi de 

ekleme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir35. 

      Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahip olan 

Türkiye, jeotermal potansiyeli ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer 

almaktadır. Söz konusu enerji kaynağının yanı sıra, hidroelektrik kaynakları, rüzgar 

ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik vermektedir36. 

      Son on yıl içinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en 

fazla arttığı ikinci ülke konumunda bulunan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de 

ekonomik ve sosyal gelişme hedefleri ile tutarlı olarak, enerji talebi artışı bakımından 

dünyanın en dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmesi 

beklenmektedir. 

      Türkiye, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip 

bölge ülkeleriyle, Avrupa’daki tüketici pazarları arasında jeostratejik bir konuma 

sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu Türkiye’ye enerji güvenliği konusunda 

fırsatlar sağlamakta ve aynı zamanda sorumluluklar da yüklemektedir. Rusya, 

Norveç ve Cezayir’den sonra doğal gaz enerji kaynağı taşıması konusunda 

Avrupa’nın dördüncü ana hattı olma hedefi olan Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-

Güney eksenlerinde, üretici ve tüketici ülkeler arasında güvenilir bir transit ülke 

olma rolünü üstlenme ve dinamik bir enerji terminali konumu edinme yönünde de 

girişimlerde bulunmaktadır37. 

      Türkiye enerji alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olmadığından dışa 

bağımlılık oranı giderek artmaktadır. Bu durum etkin ve uzun soluklu bir enerji 

politikası oluşumunu zorunlu kılmaktadır. Tüm kesimlerce görüş birliğine varılan, 

                                            
35

 Cansevdi, a.g.e., s.57.  
36

 Tuğrul Erkin, “Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış”, (Çevrimiçi), 

http://www.enerjivadisi.com/n.php?n=turkiyenin-enerji-politikalarina-toplu-bakis-2010-04-20, 18 

Temmuz 2011.  
37

 Ufuk Kantörün, “Bölgesel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Bilge Strateji, 2010, s.90-91.  
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uluslararası oluşumları yakından takip eden etkin bir politikanın acilen oluşturulup, 

uygulamaya konulması gerekmektedir. 

      Doğal gaz anlaşmaları yapılırken tek taraflı ve satın alma garantisi veren 

anlaşmalardan kaçınılmalıdır. Bu tarz anlaşmalar, enerji politikalarını kısıtlayan 

anlaşmalar olduğu için ithalata olan bağımlılığı arttırıcı etkisi vardır. Örneğin, 

Rusya’dan alınan doğal gazın başka bir ülkeye satılması mümkün değildir. Bu 

nedenle ihtiyaç fazlası olan doğal gaz satılamamaktadır. Bu nedenle ihtiyaç fazlası 

olan doğal gaz ülkelerin yeterli depoları olmadığı için verimli kullanılamamaktadır38. 

      Enerji politikalarının yürütülmesinde Enerji Bakanlığı’na bağlı bir Yürütme 

Kurulu gibi özel ve kamu sektörünce oluşan ve merkezi yönetime sahip etkin bir 

politika uygulayıcısı olmalıdır. Enerji stratejik ve ülke güvenliği ile ilgili önemli bir 

alan olduğundan devletin tüm kurumları ve sektörün tüm üyelerince işbirliği içinde, 

ortak hareket edilmelidir. Yerli kaynakların üretimini ve yatırımları arttırma etkisi 

olacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek verilmelidir39. 

      TPAO ve BOTAŞ gibi milli kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı arama 

çalışmalarına destek verilmelidir. Özellikle Hazar Havzası bölgesindeki ülkeler ile 

Türkiye’nin ikili ilişkileri geliştirilerek, bu bölgedeki arama anlaşmalarına 

Türkiye’nin kuruluşları dâhil edilmeli ve karşılıklı anlaşmalar yapılmalıdır. Enerji 

verimliliği ve enerji tasarrufu teşvik edilmeli, Türkiye sadece uluslararası bir enerji 

geçiş ülkesi olmanın ötesinde güçlü ve önemli bir enerji terminali olmalıdır. 

 

 

 

                                            
38

 Aslan, a.g.e., s.37. 
39

 Ahmet Arısoy, “Türkiye’de Enerji ve Geleceği”, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Nisan 

2007, s.125. 
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3.4. AB ÜYELĠK SÜRECĠNDE TÜRKĠYE’NĠN  ENERJĠ 

POLĠTĠKALARI 

      Türkiye ile AB ilişkileri, 1999 yılında Helsinki zirvesinde alınan tam üye 

olmak üzere aday ülke kararıyla hız kazanmıştır. Bu kararın ardından Türkiye 

tarafından AB Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 

hazırlanmış ve AB Müktesabatına uyum çalışmaları başlatılmıştır. 17 Aralık 2004 

tarihindeki hükümetler arası konferansta müzakereci ülke statüsü verilen Türkiye, 3 

Ekim 2005 tarihinden itibaren öngörülen 35 fasılda tarama toplantılarını 

tamamlayarak, fiili müzakere sürecine girmiştir. AB ile tam üyelik müzakerelerinin 

devam ettiği günümüzde, her alanda olduğu gibi enerji alanında da Türkiye 

mevzuatının AB Enerji İç Pazarının tesis edilmesi nihai hedefe ulaşılması açısından 

AB hedefleri ve prensipleri doğrultusunda uyumlaştırılması Türkiye’nin öncelikli 

hedefi olmuştur.    

    AB genişleme sürecinde Avrupa enerji pazarının etkin işleyişi ve arz 

güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere kendi içinde bir takım düzenlemeler 

yaparak, aday ülkelerin de söz konusu düzenlemelere uygun hukuki alt yapıyı 

oluşturmalarını istemektedir. Türkiye de AB’ye adaylığı sürecinde birlik tarafından 

getirilen koşullar doğrultusunda piyasa hukuksal altyapısını oluşturmakta ve 

piyasaya yön vermektedir. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin başında 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu gelmekte olup, bu 

kanunlar iler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla piyasada düzenleme 

yapılması amaçlanmıştır40. 

      Türkiye’de işleyen bir enerji politikasının varlığından söz etmek, mümkün 

değildir. Özellikle 1980’lerden bu yana uygulanan politika, ülkedeki enerji 

kaynaklarının yetersiz olduğunu, bu kaynakların tamamının devreye konulması 

halinde bile ihtiyacın çok sınırlı bir kısmına ve ancak çok kısa bir süre için yanıt 

oluşturulabileceğini öne süren, bilimsellikten ve ulusal perspektiften yoksun 

                                            
40

 Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, “Enerji Piyasası”, (Çevrimiçi), 

http://www.epdk.org.tr/ , 14 Eylül 2011. 
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yaklaşımlar temelinde gelişen uygulamalar biçiminde oluşmuştur. Bu anlayış, 

Türkiye’yi enerjide ithalata tehlikeli oranda bağımlı hale getirirken, birbiriyle çelişen 

yasal ve yapısal uygulamalarla da, sektörü tam bir kaosa sokmuştur41. 

      Türkiye ve AB’nin enerji politikalarındaki hedefleri ortaktır. Bu nedenle 

gelecekte enerji alanında AB ve Türkiye’nin ortak hareket etmesi her ikisinin de 

çıkarlarınadır. Enerji açısından ortak olan hususlardan ilki ise AB ve Türkiye’nin 

artan oranda dışa bağımlı olmalarıdır. Dışa bağımlılığı azaltmak için enerji 

tüketiminde yerli üretimin payını artırıcı tedbirler alınmalıdır. Türkiye enerji ihraç 

eden ülkeler ile enerji açığı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye bu coğrafik 

konumu nedeniyle enerji geçiş ülkesi konumundadır. Bu açıdan AB üyelik sürecinde 

olan Türkiye, enerjinin birlik ülkelerine güvenli olarak geçişini sağlayacak ve AB 

enerji arz güvenliğine katkıda bulunacaktır42. 

      Türkiye yeni keşfedilen ve güçlü enerji kaynaklarına sahip olan Hazar 

Bölgesi ülkeleri ile tarihi, kültürel ve coğrafik ilişkilere sahiptir. Hazar ülkeleri ile 

geliştirilecek ikili ilişkiler açısından Türkiye köprü vazifesi görecektir. Böylece hem 

Türkiye hem de AB topluluğu açısından Rusya’ya olan bağımlılık azaltılacak, enerji 

arzında çeşitliliğe gidilecektir. Enerji ihraç eden bölgelerde istikrar olması enerji arzı 

açısından oldukça önemlidir. Bölgede Türkiye gibi güçlü ve istikrarlı bir ülkenin 

olması enerji arz güvenliğini sağlayacaktır43. 

      Türkiye ve AB ülkeleri enerji projelerinde ortak hareket etmelidirler. Böylece 

enerji politikalarının sürekliliği için daha güçlü hareket edebilirler. Türkiye gerek 

Hazar gerekse Orta Doğu ülkeleri ile güçlü bağları olan bir ülkedir. Özellikle Türk 

firmalarının inşaat sektöründe deneyimleri fazladır. AB ülkeleri ile ortak yapılacak 

projelerde karşılıklı deneyimlerini paylaşarak enerji alanında güçlü, tekel konuma 

gelebilirler44. 

                                            
41

 Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, “Türkiye’nin Enerji Politikası”, (Çevrimiçi), 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-politikasi.tr.mfa, 18 Ekim 2011. 
42

 Abdurrah Satman, “Türkiye’nin Enerji Vizyonu”, 7.Ulusal Tesisat Mühendisliği, İzmir, 2008, s.14. 
43

 Sedat Laçiner, Türkiye’li Avrupa, İstanbul, Hayat Yayınları, 2004, s.114. 
44

 Erkin, a.g.e., s.1.  
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       Türkiye’nin dinamik ve genç bir nüfusu vardır. Türkiye’nin tam üyeliği ile 

AB’nin yaşlanan nüfus yapısı daha dinamikleşecek ve Türkiye’nin uluslararası 

projelere katılımı daha güçlü olacaktır. Türkiye enerji alanında kaliteli ve nitelikli 

işgücüne sahiptir. AB programları ve yardımları ile araştırma-geliştirme çalışmaları 

hız kazanacak ve teknolojik altyapı daha da geliştirilecektir. 

      AB; enerji politikalarında enerji arz güvenliği ve çeşitliliği açısından çoklu 

boru hatları uygulamalarına önem vermektedir. Türkiye özellikle boru hatları 

konusunda coğrafik konumundan dolayı avantajlıdır. Enerji ithal eden ülkelere 

yakınlığı nedeniyle Türkiye üzerinden geçecek boru hatları her zaman için güvenli ve 

ekonomik olacaktır. Türkiye özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve 

Irak’tan temin edilen petrollerin boru hatları ile taşınmasında etkilidir. Ayrıca 

Rusya’dan temin edilen petrol ve doğal gaz Karadeniz ve boğazlardan geçmektedir. 

Ancak güvenlik açısından boğazlardan denizyolu ile geçiş yerine boru hatları inşası 

tercih edilmekte ve bu yönde teşvikler sağlanmaktadır45. 

     AB mevzuatına uyum sağlamak için sadece yasal düzenlemeler yapmak 

yeterli olmamaktadır. Bu mevzuatın hem iç talebi karşılayacak hem de uluslar arası 

oluşumlara cevap verecek şekilde işlerlik kazanması da gerekmektedir. Bunun için 

işler bir enerji politikası hızla oluşturulup hayata geçirilmelidir. Bu politika 

oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken hususlar vardır. Türkiye’nin 

petrol ve doğal gaz kullanım oranı gittikçe artmakla beraber bu alandaki üretim 

tüketimi karşılamakta yetersizdir. Gelecek tüketim planlamaları yapılırken enerji 

kaynaklarında çeşitliliğe yönelmeli ve enerji kaynaklarının kullanımında yerli ve 

yenilenebilir kaynak kullanımının arttırılması teşvik edilmelidir. Ayrıca; geleceğe 

yönelik enerji politikalarına ilişkin planlar oluşturulurken talepler gerçekçi olmalıdır. 

İthalata bağımlı olan bir ülke olarak talep hesaplamalarına ilişkin analizlerin doğru 

yapılması enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahiptir46. 

      Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF - International Money Fund) 

etkisi ile yapılan özelleştirme çalışmaları kapsamında yapılanması bozulan ve sadece 

                                            
45

 Kantörün, a.g.e., s.91. 
46

 Gençoğlu, a.g.e., s.5. 
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arama ve üretim şirketine dönüştürülen TPAO, uluslararası enerji şirketleri ile 

rekabet edecek güce kavuşturulmalıdır. Türkiye’nin artan petrol ve doğal gaz talebini 

karşılamak amacıyla ve yerli enerjş kaynaklarının değerlendirilmesi kapsamında 

kurulan TPAO’nun araştırma geliştirme çalışmalarına hız vererek enerji konusunda 

yatırımlar yapması gerekmektedir. Türkiye dinamik ve gelişen ekonomisi ile AB için 

önemli bir pazardır. AB ve Türkiye enerji pazarlarının bütünleşmesi ile daha güçlü 

olacaklardır. 
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SONUÇ 

      AB ve Türkiye enerji açısından bazı güçlü yönlere sahiptir. Bu güçlü yönlerin 

ilki enerji kaynaklarından olan kömürün hem AB üyesi ülkelerde hem de Türkiye’de 

en çok bulunan enerji hammaddesi olmasıdır. AB ve Türkiye enerji kaynağı 

hammaddelerini benzer bölgelerden temin etmektedir. Bu benzerliklere ilave olarak; 

yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem hem AB hem de Türkiye’de her geçen 

gün artmakta fakat istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Ayrıca; enerji 

kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Hem AB’de hem Türkiye’de 

gelişmiş sanayi altyapısı ve sanayi üretiminin çeşitliliği bulunmaktadır. 

      AB ve Türkiye’nin enerji açısından zayıf yönleri ele alındığında, ilk olarak 

hem AB ülkelerinin hem de Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynaklarının kendi 

ihtiyaçlarını karşılayamaması dikkat çekmektedir. AB ülkeleri ve Türkiye enerji 

kaynaklarını yüksek oranda ithalat yolu ile temin etmekte ve enerji kaynaklarına 

ihtiyaçları bulunmaktadır. İkinci zayıf yön olarak ise, Türkiye’de nükleer enerji 

kaynağından yararlanılmaması dikkat çekmektedir. Nükleer enerji kullanımı için 

girişimlerde bulunulmakta fakat henüz Türkiye’de kurulu bir santral 

bulunmamaktadır. Ayrıca; AB ve Türkiye’nin kişi başına düşen enerji tüketimleri 

arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. AB enerji politikaları konusunda çeşitli 

çalışmalar ve programlar düzenlemişken Türkiye’de yürütülen enerji politikaları çok 

daha az ve kısıtlıdır. AB ve Türkiye’nin mevcut enerji mevzuatı tamamen birbirinden 

farklıdır.     

      Muhtemel enerji bağlantıları açısından Türkiye’nin jeopolitik konumu 

itibariyle vazgeçilmez olması enerji açısından en önemli fırsatlardan ilkidir. 

Türkiye’de uygulanacak işleyen enerji politikaları Türkiye’nin AB’ye giriş sürecini 

hızlandırabilir. Ayrıca, bu durum Türkiye’de enerji verimliliğinin elde edilmesini 

sağlayacaktır. Bu fırsatlar Türkiye’nin yaşayabileceği bazı tehditlere neden olabilir. 

Türkiye’nin enerji açısından transit ülke olması durumu, komşu olan ülkelerle sorun 

yaşamasına neden olabilir. Ayrıca Türkiye; komşu olan ülkelerle sorun yaşayacağı 

“Düzeltme” 
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gibi komşu olmayan ülkelerle de sorun yaşayabilir.    

           Türkiye’de ve AB’de bulunan rüzgâr potansiyelinden yeterli şekilde 

faydalanılmadığı ancak son yıllarda rüzgâr enerjisine verilen önemin arttığı 

görülmektedir. En kısa zamanda ülkelerin rüzgâr enerjisi potansiyellerini 

kullanmaları ve rüzgâr tesislerinin kurulması için enerji politikalarının eksikliklerinin 

giderilmesi ile üretime sunulması aşamasında gerekli kolaylıkların sağlanması 

gerekmektedir. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının piyasaya girişlerinin sağlanması ancak uygun destek mekanizmalarını 

içeren kanun, yönetmelik ve tebliğler kapsamında sağlanabilir. Bu kapsamda 

günümüz teknolojisi ile ekonomik kaynak belirleme araştırması yapılarak; 

kullanılabilir rüzgâr kaynakları belirlenmeli, gerekli vergi muafiyetleriyle birlikte 

bölgesel teşvikler yapılmalı ve uzun vadeli sabit fiyat garantilerinin verilmesinin 

gündeme alınmalı gerekmektedir. 

     AB artan enerjide dışa bağımlılığını enerji çeşitliliğine yönelerek gidermeye 

çalışmaktadır. AB enerji politikalarında enerji arz güvenliği ve çeşitliliği açısından 

çoklu boru hatları uygulamalarına önem vermektedir. Enerji ithalatçısı ve ihracatçısı 

ülkelere yakınlığı nedeniyle Türkiye üzerinden geçecek boru hatları her zaman için 

güvenli ve ekonomik olacaktır. Türkiye Bölgedeki enerji ihracatçısı ülkelerle köklü 

ve iyi ilişkilere sahiptir. Ayrıca bölge ülkeleri içerisinde güçlü ve istikrarlı bir 

ülkedir. Bu da enerji arz güvenliği açısından önemini vurgulamaktadır. 

      AB enerji politikaları ile Türkiye’nin enerji politikaları ortaktır. Bu da 

uluslararası oluşumlarda ortak hareket etmelerini gerektirmektedir. Türkiye doğal 

konumundan dolayı enerji ihraç eden ve enerji ihtiyacı olan ülkeler arasında köprü 

vazifesi görmektedir. Bu da başta AB olmak üzere tüm ülkeler için Türkiye’yi 

önemli kılmaktadır.  

      Türkiye uluslararası gelişmeleri takip eden ve uluslararası oluşumların 

içerisinde yer alan, ülke çıkarlarını gözeten bir enerji politikasını hızla hayata 

geçirmelidir. Türkiye enerji kullanımında kendi kendine yeter bir ülke değildir. AB 

gibi artan oranda dışa bağımlıdır. Bu nedenle devlet politikası haline gelmiş etkin bir 
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enerji politikası acilen oluşturulmalıdır. Yerli kaynakların kullanımı arttırılmalı, 

“Düzeltme” 

enerji verimliliği ve tasarrufu teşvik edilmelidir. Petrol ve doğal gaz tüketiminin 

gelecek yıllarda da devam edeceği göz önüne alınarak sadece yurtiçinde değil 

yurtdışındaki arama faaliyetleri içerisinde de yerli kuruluşların çalışmaları ağırlık 

kazanmalıdır. AB desteği de alınarak enerji sektöründe araştırma-geliştirme 

çalışmalarına hız verilmeli, teknolojik gelişmeler kullanılarak enerji sektörü 

geliştirilmelidir. Devlet, özel sektör yatırımlarını teşvik edici önlemler almalıdır. 

Kamu ve özel sektörün birlikte hareket edeceği, enerji alanında uygulayıcı konumda 

bir yapılanmaya gidilmelidir. 

      Enerji hayatın her alanını etkilediğinden, enerji kullanımında tek bir ülkeye 

bağımlı olmak sadece ekonomiyi değil ülke güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. 

Özellikle enerji alanında tekel olma gücünü dış politikalarında da göstermekte olan 

Rusya ülkesine bağımlı olan ülkelerin eneri arz güvenliği tehdit altındadır. Ayrıca 

Rusya doğal gaz sektöründe lider konumunda olmasından yola çıkarak tekel olma 

gücünü kıracak hiçbir oluşuma izin vermemekte, bağımsızlığını yeni kazanan enerji 

üreten ülkeler üzerinde baskı kurarak kendine bağımlı kılmaktadır. Bu nokta da 

Türkiye hem enerji arz eden ülkeler hem de enerji talep eden ülkeler için önemli 

olmaktadır. Türkiye enerji geçiş yolları üzerinde yer alan, istikrarlı bir ülkedir. Enerji 

üreten ülkeler için dış pazarlara açılmak için aracı vazifesi görürken enerji ihtiyacı 

olan ülkeler için de en güvenli ve en ekonomik geçiş yoludur. 

      Türkiye enerji koridoru olarak hem kendi arz güvenliğini temin edecek hem 

de uluslararası açıdan önemini arttıracaktır. Ancak Türkiye sadece geçiş ülkesi olarak 

görülmemeli, enerji terminali haline getirilmelidir. Ceyhan uluslararası bir enerji 

terminaline dönüştürülerek Doğu-Batı ve Kuzey-Güney enerji akışı sağlanmalıdır. 

Bunun için başta AB ve ABD olmak üzere Bölgedeki enerji ihraç eden ve enerji ithal 

eden ülkelerle ilişkiler geliştirilmelidir. 

       AB ülkelerinde enerji arz güvenliği için ortak bir enerji politikası 

oluşturulması oldukça önemlidir. Enerjide dışa bağımlı olan AB ülkeleri enerji 
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politikalarının uygulanmasında ortak hareket ederlerse güçlü ve etkin olarak enerji 

politikalarını uygulayabilir ve enerji güvenliklerini temin edebilirler. Ancak bunun 

tersine her ülke enerji alanını kendi iç meselesi olarak görmekte ve bireysel olarak 

hareket etmeyi tercih etmektedir. Rusya bu durumdan en iyi faydalanan ülkedir. 

Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ile ikili ilişkiler kurmakta böylece AB ortak 

enerji politikası oluşturulmasını engellemektedir. Rusya için en büyük enerji 

ithalatçısı olan AB’nin ortak hareket etmesi AB’nin gücünü artıracaktır. Bu nedenle 

ikili ilişkiler ile Rusya, AB’nin gücünü kırmakta ve tekel konumunu 

güçlendirmektedir. Rusya açısından ekonomisinin büyük oranda AB ülkelerine bağlı 

olması ekonomisini kırılgan bir yapıya soktuğundan AB’ye alternatif olabilecek 

sanayileşmekte olan ve enerji ihtiyacı giderek artan Çin, Hindistan gibi ülkelere 

yönelmektedir. 

       AB’nin ortak bir enerji politikası oluşturması gelecekte ortak güvenlik ve dış 

politikasının oluşturulması açısından da önem arz etmektedir. Ancak bunların kısa 

zamanda oluşması pek mümkün gözükmemektedir.  

      Türkiye enerji koridoru ve terminali olma yolunda sadece AB’ye bağımlı 

hareket etmemelidir. Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda, bölgedeki tüm ülkelerle 

ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Özelikle enerji kaynaklarına sahip olan 

Azerbaycan, Kazakistan,  Türkmenistan, Özbekistan ile İran gibi tarihi, kültürel ve 

ekonomik bağların olduğu ülkelerle ilişkiler geliştirilmelidir. İçinde Rusya’nın yer 

almayacağı projelerin hayata kısa zamanda geçemeyeceğinden yola çıkarak Rusya ile 

Türkiye’nin rakip olmadığının bilinci ile karşılıklı ilişkiler yoğunlaştırılmalıdır. 

Ancak gelecek planlamaları yapılırken uluslararası oluşumlar iyi takip edilmeli, ülke 

çıkarları doğrultusunda hareket edilmeli ve enerji arz çeşitliliğine gidilerek tek bir 

ülkeye olan bağımlılık azaltılmalıdır. 

      Türkiye; gelişmekte olan ekonomisi, dinamik ve genç nüfusu, istikrarlı ve 

jeopolitik konumuyla tüm ülkeler için göz ardı edilemeyecek önemli bir ülkedir. AB 

üyesi olacak olan Türkiye daha da güçleneceğinden AB’ye birçok katkıda 

bulunacaktır. Dinamik ve genç nüfusu ile AB ekonomisini canlandıracak, güçlü 

ordusu ile dış ve güvenlik politikasının tesisine yardımcı olacak, bölgede istikrar 
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unsuru olarak tampon ülke vazifesi görecektir. Müzakere süreci içerisinde yer alan 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda AB üyesi olan ülkelerin yeterli çabayı 

gösterdikleri ve Türkiye’nin tam üyeliğini desteklediklerini söylemek mümkün 

değildir. AB ülkeleri için, tam üye olacak Türkiye’den çok, ikili ilişkilerin devam 

ettiği bir ülke olması tercih edilmektedir.  
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