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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 Enerji sektörünün değişmeyen paradigması arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Enerji 
ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Türkiye açısından arz 
güvenliğinin sağlanması, farklı politika alanlarının konusudur. Bu süreçte kurumlar arası 
eşgüdüm ile enerji diplomasisi her geçen gün daha da öne çıkmaktadır. Etkin bir enerji 
diplomasisi, enerji güvenliğinin sağlanmasının ötesinde enerji gündemindeki yerini koruyan 
bölgesel enerji ticaret merkezi olma hedefi bağlamında da önem arz etmektedir.  

 Türkiye’nin enerji güvenliğinin sağlanmasında çeşitli imkanları ve araçları 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, enerji verimliliğinin arz kaynağı olarak kabul edilmesi, 
yenilikçi politik bakış açısının hayata geçirilmesi açısından önemlidir. Enerji verimliliği 
uygulamaları, sahip olunan görece zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklendiğinde, 
enerji ithalat faturasının azaltılabilmesi mümkün olabilecektir. Bu süreçte arz tarafında, 
kömür ve nükleer seçenekleri de belirgin bir rol oynayabilecektir.  

 Genç nüfusuna istihdam yaratmak zorunda olan Türkiye için, tüm iktisadi sektörlerin 
enerji ihtiyacının, kesintisiz, kaliteli ve makul fiyatlardan temin edilmesi şarttır. Bu itibarla, 
enerji talebinin karşılanmasında herhangi bir darboğazla karşılaşılmaması için enerji 
sisteminin daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
merkezde bulunduğu bir arz sistemi kurulması önemlidir. 

 Çevre kirliliği ve iklim değişikliği tartışmalarında enerji sektörü tüm diğer 
sektörlerden çok daha fazla gündemde yer almaktadır. Bu çerçevede imzaya açılan ve On 
Birinci Plan döneminde yasal bağlayıcı hale geleceği tahmin edilen Paris Anlaşmasının enerji 
sektörü üzerinde dönüştürücü etkiye yol açacağı düşünülmektedir. Paris Anlaşması henüz 
TBMM onayından geçmemiş olsa da dünyadaki temel dinamik ve eğilimler ile olası 
uluslararası yükümlülüklerin enerji sektörüne ilişkin politikalar ve uygulamalar açısından 
belirleyici olacağı beklenmektedir.  

 Enerji sektöründeki yönelimlerin genel çerçevesini tanımlayan Milli Enerji ve Maden 
Politikası önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Uygulamaya ilişkin alt bileşenlerinin 
kamuoyuna açıklanmasıyla Milli Enerji ve Maden Politikası’ndan beklenen çıktıların elde 
edilmesindeki ihtiyaç ve olası kısıtlar daha da somutlaşacak ve bu çerçevede imkân ve 
kabiliyetler harekete geçirilebilecektir.  

 Türkiye açısından başka hiçbir enerji üretim alanında olmayan yerli ekipman üretimi 
ve buna bağlı olarak teknoloji ve süreç inovasyonu geliştirme imkanı, yenilenebilir enerjide 
bulunmaktadır. Son dönemde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamalarının 
da sayesinde, potansiyeli somut çıktılara dönüştürmek amacıyla önemli adımlar atılmıştır. 
Yerlileştirilecek ve milli olarak geliştirilecek ekipman ve sistemlerin ihraç imkanlarının 
geliştirilmesinin enerji diplomasisinde güçlü bir araç olarak da kullanılabileceği 
değerlendirilmektedir.  

 Genel kamuoyu nezdinde çoğu kere enerji tasarrufu olarak algılanan enerji 
verimliliğinde farkındalığın artırılması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hayata 
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geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Enerjinin verimli kullanılması, enerji kaynaklarının ve enerji 
altyapısının optimal bir anlayışla değerlendirilmesi, enerji üretiminin çevreye olan etkisinin 
en az düzeye indirilmesi ve dolayısıyla Türkiye’nin doğal kaynaklarının daha verimli ve 
sürdürülebilir olarak kullanılması açısından da büyük önem taşımaktadır.  

 Enerji sektöründeki süreçlerin karmaşıklığı, nitelikli ve yetkin insan kaynağı 
ihtiyacını her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Ara eleman ihtiyacı da dikkate 
alındığında her seviyede ve alanda nitelikli ve yetkin insan gücü yetiştirilmesi, sektörün 
verimli çalışması ve yüksek kalite standartlarında ve rekabetçi mal ve hizmet üretebilmesinde 
kritik önemdedir. 

 Enerji ihtiyacının zamanında, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlanması, enerji 
yatırımlarının zamanında ve uygun maliyetlerle hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, 
gerekli nitelikte yatırımların yapılabilmesinde iyi işleyen bir hukuk sistemi, bağımsız karar 
alabilme yetkinliğine sahip, hesap verebilirliği gelişmiş bir düzenleme kurumunun gerekliliği 
önemini korumaktadır. 

 Enerji, sermaye yoğun bir sektördür. Bu sektörde uzun vadeli yatırım planlaması 
yapılması, ihtiyaç duyulan yatırım mallarının üretimine yönelik sanayilerin gelişmesini ve 
sektör yatırımlarının daha büyük oranlarda ülke imkanlarıyla yapılabilmesini sağlamasının 
yanı sıra finansman ihtiyacının ve finansmana erişim imkanlarının belirlenmesi açısından da 
önem arz etmektedir. Nihayetinde enerji, ödeme dengesi ve enflasyon gibi makroekonomik 
politikaların seyrine de etki eden önemli bir bileşendir.  

 Enerji ticaret merkezi bağlamında İstanbul’da Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin 
(EPİAŞ) kurulması önemli bir dönüm noktası olmuştur. Halen elektrik ticaretinin yapıldığı 
EPİAŞ platformlarında yakın zamanda gaz ticareti yapılmaya başlanacaktır. Türkiye sınırları 
içerisinde ticarete konu edilen gaz miktarı ile depolama ve taşıma kapasitesinin artırılmasıyla 
oluşacak referans fiyatı, bölgesel ölçekte enerji ticaretinin EPİAŞ üzerinden 
gerçekleştirilmesini destekleyecektir.  

 Türkiye açısından enerji, ekonomik büyümede ve sosyal gelişme ile sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmada yüksek potansiyeliyle destekleyici bir konumdadır. Bu rapor, 
bu konumun daha da pekiştirilmesine yönelik önerileri içermektedir.  
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1. GİRİŞ 

1. Enerji sektörü bütün dünyada hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Dönüşümün çeşitli 

veçheleri bulunmaktadır. 1980’li yılların başından itibaren özel sektörün katılımını önceleyen 

liberalleşme yaklaşımı, 2008’de yaşanan ekonomik krize kadar kesintisiz bir şekilde enerji 

sektöründe de hakim paradigma olmuştur. Bu dönem zarfında, şebeke endüstrisi niteliğindeki 

elektrik ve doğal gaz piyasalarında liberalleşme politikaları özellikle gelişmiş ülkelerde ve bir 

dereceye kadar da gelişmekte olan ülkelerde belirleyici bir rol oynamıştır. Liberal politikalar, 

özellikle çevre ülkelerde kapsamlı özelleştirme ve varlık satışı programlarının hayata 

geçirilmesiyle esaslı bir dönüşümün hayata geçirilmesine yol açmıştır. Dünyadaki iktisadi 

büyümeyi duraklatan ve merkez bankaları başta olmak üzere merkezi kamu kurumlarını etkili 

tedbirler almaya yönelten 2008 iktisadi krizinden sonra ise bu süreçte bir duraksama 

yaşanmış, serbestleştirilmiş piyasaların her sorunu çözeceğine olan argümanlar güç 

kaybetmiştir. Genel iktisadi düzlemde “batmasına izin verilmeyecek kadar büyük” 

nitelemesinin rehberliğinde, özellikle finans dünyasında yaşanan olumsuzluklara karşı yaygın 

kamu müdahaleleri görülmüştür. Yine bu dönemde, diğer pek çok sektörde olduğu gibi enerji 

sektöründe de liberal söylemlerin eskisi kadar güçlü ifade edilmediğine, hükümetlerin 

piyasaların günlük işleyişine daha fazla “ilgi” gösterdiğine tanıklık edilmiştir. Bununla 

birlikte yasal çerçevelerde bu bağlamda esaslı bir değişikliğe gidilmemiştir.   

2. Enerji sektörü, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli destekleyicilerinden birisi 

olarak tüm dünyada stratejik önemini korumaktadır. Kişi başına enerji tüketimi, enerji 

verimliliğinin bir göstergesi olan enerji yoğunluğu, enerji arzının karbon yoğunluğu gibi 

temel göstergelerde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin farklılıklar 

mevcuttur. Diğer taraftan, iklim değişikliği, kentleşme, elektrifikasyon, sanayi 4.0 gibi 

günümüzün çok önemli mega trendleri, enerji sektörünün daha verimli, rekabetçi ve 

sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılabilmesine yönelik çabaların önemini artırmaktadır. Bu 

itibarla 2008 sonrası dönemde, kamu-özel etkileşiminin önemi daha iyi kavranmış ve “daha 

iyi düzenleme,” “akıllı düzenleme” gibi kavramlar uygulamaya konulmaya başlamıştır.  

3. Enerji sektöründe dönüşümün önemli bir veçhesini, küresel iklim değişikliğine ilişkin 

kaygılar bağlamında ekonominin karbondan arındırılmasına yönelik çabalar oluşturmaktadır. 

Hala küresel enerji arzının yaklaşık %90’ı fosil yakıtlardan sağlanıyor ve bütün 

projeksiyonlar önümüzdeki çeyrek asırda da birincil enerji arzındaki fosil yakıt üstünlüğünün 
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devam edeceğini gösteriyor olsa da, fosil yakıt talebinin artış hızında esaslı bir azalma 

sağlanmıştır. Öte yandan çevresel etkileri de dikkate alacak şekilde insan sağlığı ve çevre 

üzerinde olumsuz bir etki oluşmaması için yatırımların çevresel etkilerinin dikkate alınması 

konusunda farkındalık düzeyi daha da yükselmiştir. Birim elektrik üretim maliyetlerinin 

azalması ve diğer kaynaklarla rekabet edebilir hale gelmesiyle yenilenebilir enerji kaynakları, 

enerji arzında ve tüketiminde daha fazla pay alma ve dünya genelinde konvansiyonel 

kaynaklara göre daha hızlı yaygınlaşma eğilimi göstermektedir.  

4. Bir diğer önemli dönüşüm ise toplumsal, iktisadi ve kentleşmeye dayalı değişimlerle 

birlikte elektrik enerjisinin günlük yaşamın vazgeçilemez bir bileşeni ve ikame edilemez 

unsuru haline gelmesidir. Elektrik enerjisine olan talebin diğer enerji formlarına olan talepten 

daha hızlı artması, küresel iklim değişikliği kaygıları ile ithalat bağımlılığının kontrol altına 

alınması bağlamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla yer aldığı elektrik üretim 

kompozisyonu oluşturulmasını gündeme getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim tesislerinin görece daha düşük ünite kapasitelerine sahip olması, kaynağın sınırlı bir 

coğrafyaya hapsedilmemesi avantajı, buna mukabil söz konusu kaynakların kesintisiz üretim 

yapma sınırlılığı nedeniyle, bu kaynakları destekleyecek baz yük kapasitelerin yanında 

şebekelerin önemi daha da artmakta ve bu konudaki arayışlar ile teknolojik ilerlemeler, 

şebeke yatırımlarına olan gereksinimi ve akıllı şebeke dönüşümlerini beraberinde 

getirmektedir. Geleceğin dünyasında hemen her tüketicinin aynı zamanda üretici olduğu 

elektrik sistemlerine daha sıklıkla rastlanacağı fikri kabul görmektedir.  

5. Dönüşümün bir diğer önemli veçhesi ise enerji jeopolitiği ile ilgilidir. Atlantik 

merkezli bir enerji dünyasından Asya-Pasifik merkezli bir enerji dünyasına doğru 

gidilmektedir. Diğer taraftan, konvansiyonel olmayan petrol ve gaz keşif ve üretimleri, enerji 

ithalatçısı önemli ülkelerin enerji ihracatçısı haline gelmesine yol açmıştır. Bu süreçte fosil 

yakıtlar arasında doğal gaz öne çıkmış ve buna bağlı olarak doğal gaz ticareti rejiminde piyasa 

odaklı çözümler yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Doğal gaz ticaretinde spot ve vadeli 

opsiyonların geliştiği platformlar, gazın gaz ile rekabetini öne çıkarmaktadır. Bu durum petrol 

fiyatlarının doğal gaz fiyatları üzerindeki etkisini giderek ortadan kaldırmakta, optimum alım 

ve satım için esneklikleri artırmakta, anlaşma sürelerini kısaltmakta ve doğal gaz piyasasını 

yeniden tarif etmektedir. 
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6. Enerjinin üretimi ve dağıtımının kontrolü ülkelerin sürdürülebilir ekonomilerinde ne 

denli stratejik ise enerjinin verimli üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi de ülkelerin rekabet 

edebilirliğinde o derece etkili bir faktördür. Bu itibarla enerjinin dönüşümü ve arz güvenliği 

konusunda yukarıda değinilenlerin yanı sıra enerjinin üretilmesi, nakledilmesi ve 

tüketilmesinde verimlilik artırıcı teknikler de son dönemde daha fazla öne çıkmaya 

başlamıştır.  

7. Dünya enerji görünümündeki yukarıda sayılan dönüşümler, belirli ölçüde Türkiye’de 

de yaşanmakta ve ülkemizi etkilemektedir. Bu itibarla bu raporda, enerji sektörünün 

dönüşümünde Türkiye’nin durumu değerlendirilmiş, dönüşümün seyri bağlamında milli 

hedeflere ulaşılmasında hayata geçirilebilecek öneriler tartışılmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

8. Bu bölüm, Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu üyelerinden 

oluşan i) Enerji Piyasaları ve Altyapı Yatırımları, ii) Enerji Diplomasisi ve Bölgesel Ticaret, 

iii) Enerji Verimliliği, iv) Yerli ve Yenilenebilir Enerji alt çalışma gruplarınca hazırlanan 

raporlar, kamuya açık kaynaklar ile kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanan bilgiler ve 

değerlendirmeler esas alınarak hazırlanmıştır.  

9. Dünyada Genel Durum başlığı altındaki değerlendirmelerde esas itibarıyla 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) referans alınmıştır. Bunun yanı sıra özellikle belli konulara 

dikkat edilerek BP İstatistiksel Gözden Geçirme 2017’den de faydalanılmıştır.  

10. Türkiye’de Genel Durum başlığı altındaki değerlendirmeler alt çalışma gruplarınca 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamuya açık kaynaklardan derlenen bilgiler esas alınarak 

hazırlanmıştır.  

2.1. Dünyada Genel Durum 

11. Birleşmiş Milletler (BM)’in güncel istatistiklerine göre, 1990’da 5,3 milyar olan dünya 

nüfusu, sadece 27 yıl içinde %43 artarak 2017 yılında 7,6 milyara ulaşmıştır. Bu nüfusun 

yarıdan fazlası (yaklaşık %54,5’i) ise hâlihazırda kentlerde yaşamaktadır. Mevcut durumda 

her yıl yaklaşık 75 milyon insan köyden kente taşınmakta olup, kent nüfusu önemli ölçüde hız 

kesmeksizin artmaktadır.  

12. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan Dünya İktisadi Görünüm 

Raporuna göre, küresel iktisadi ilişkiler artmaya devam etmektedir. 2017’de dünya 

üretiminin, beklenenden daha iyi bir performansla %3,7 oranında arttığı tahmin edilmektedir. 

Büyümedeki bu olumlu gelişme, Avrupa ve Asya’da beklenmeyen ilerlemeler sayesinde 

gerçekleşmiş olup, böylelikle bölgeler arası daha dengeli bir büyüme görünümü elde 

edilmiştir. Buna bağlı olarak 2018 ve 2019 için küresel büyüme tahminleri 0,2 puan artışla 

%3,9’a yükseltilmiştir.  

13. Küresel enerji talebi 2016 yılı sonu itibarıyla 13.760 milyon ton petrol eşdeğeri 

(MTEP) olarak gerçekleşmiştir. Talebin yaklaşık %19’u Kuzey Amerika ve %14’ü Avrupa 

kaynaklıyken %41’i Asya-Pasifik kaynaklıdır. 2016 yılı sonu itibarıyla dünyada tüketilen 

enerjinin %87’si fosil kaynaklardan oluşmaktadır. 
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Şekil 1 - 2016 Yılı Küresel Birincil Enerji Tüketim Oranları 

 
Kaynak: BP Statistical Review 2017 

 

14. 2015 yılında, dünya toplam birincil enerji talebinin %42’si elektrik üretimi için 

kullanılmıştır. IEA öngörülerine göre 2035 yılında bu rakamın %46,6’ya çıkması 

beklenmektedir. Elektrik üretiminde en fazla kullanılan kaynak hala kömürdür. Petrol, daha 

çok ulaştırma sektörü tarafından talep edilmektedir. 2015 yılında petrolün ulaştırma 

sektöründeki payı %95,1’dir. 2035 yılına kadar bu oranın %91,1’e düşmesi, doğal gazın ise 

taşımacılık sektöründe kullanımının artması beklenmektedir. Bununla birlikte elektrikli 

arabaların öngörülenden daha hızlı artması halinde bu oranın daha da aşağılara düşmesi 

mümkün görünmektedir.  

15. Son 10 yıldır iklim değişikliğini önceleyen politikaların da etkisiyle, enerji arz 

güvenliği, iktisadi büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik de dâhil olmak üzere bir dizi politika 

hedefinin başarılabilmesi için enerji verimliğine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

Enerji fiyatlarında son yıllarda yaşanan düşme eğilimine rağmen enerji verimliliğinde önemli 

ilerlemeler sağlanmıştır. 2015 yılında küresel olarak enerji yoğunluğundaki iyileşme yeni 

enerji talebinin %70’ini karşılamıştır. Bu nedenle 2015’te küresel enerji talebi sadece %0,8 

oranında artmıştır. Enerji yoğunluğu, 2016’da bir önceki yıla göre %1,8 oranında düşmüş ve 1 

milyon Dolar GSYİH üretmek için ortalama 115 TEP enerji harcanmıştır. Küresel ölçekte 

enerji verimliliği yatırımları 2016 yılında bir önceki yıla göre %9 artarak 231 milyar Dolara 

ulaşmıştır. 
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2.1.1 Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

16. Küresel enerji sistemindeki esaslı değişim süreci devam etmektedir. Dünya nüfusunun 

hızla artması ve dünya genelinde orta sınıfın yükselişi, tüketim mallarına olan taleple birlikte 

enerji ihtiyacının da büyümesine sebep olmaktadır. Enerji talebinin büyümesi ve nitelikli 

enerji hizmetlerinin sunulması açısından, hızla artan kentleşme de dikkate alınması gereken 

bir başka önemli dinamiktir.  

17. Malzeme teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, değer zincirinin yatay ve dikey 

entegrasyonuna yönelik arayışlar, bilgi-işlem teknolojilerinin bütün sektörlere kattığı hız ve 

dijitalleşme; enerji teknolojilerinin maliyetlerini, pazardaki konumlarını ve sisteme katılım 

süreçlerini etkilemekte, genel enerji piyasasındaki hakim yönelimleri değiştirmektedir. Son 

yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında enerji teknolojilerinin 

rekabetçiliğinin arttığı, elektrik depolama gibi yenilikçi teknolojilerin de enerji sisteminde 

giderek artan bir ivmeyle kendilerine alan açtığı izlenmektedir.  

 
Şekil 2 - Küresel Enerji Talebinin Kaynaklara Göre Değişimi 

 
 
 

Kaynak: WEO 2017 

Kaynak: WEO 2017 
 
Kaynak: Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2017 

 

18. Temiz enerji teknolojilerinin ve bu bağlamda yenilenebilir kaynaklarının kullanımının 

yaygınlaşması, bir taraftan küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine 

yönelik politik angajmanlar ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak enerjiye erişim oranını 

yükseltirken, diğer taraftan hemen her ülkede şebeke genişleme ve modernleşme 

gereksinimlerini artırmaktadır.  
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Şekil 3 - Küresel Yıllık Net Elektriksel Kapasite Artışı 

 
 
 

Kaynak: WEO 2017 

Kaynak: WEO 2017 
 
            Kaynak: WEO 2017 

 

19. Artan elektrifikasyon, ulusal şebekelerin entegrasyonu, elektrik enerjisinin 

üretiminden teslimine kadarki bütün değer zincirinin tüm aşamalarında hizmetlerin daha 

rekabetçi, daha verimli ve daha tüketici odaklı verilmesini öncelikli bir konu haline 

getirmektedir. Bu bağlamda, elektrikli araç teknolojisindeki hızlı gelişim, bir taraftan elektrik 

şebekelerinin ve sistemlerinin daha da güçlendirilmesini ve esnek hale getirilmesini 

gerektirirken diğer taraftan enerji kaynakları talebinde bir kaymayı da beraberinde 

getirmektedir.  

 
Şekil 4 - Elektrikli Araç Filosu Gelişimi ve Petrol Talebi İkamesi 

 
 

Kaynak: WEO 2017 

 
Kaynak: WEO 2017 

 

Kaynak: WEO 2017 

 

20. Benzer şekilde küresel enerji sistemi; kaya gazı ve petrol üretiminin ulaştığı şaşırtıcı 

aşama, OECD harici ülkelerdeki ekonomik büyüme ve enerji talebi artışı, kadim enerji 

güzergâhları üzerindeki fay hatlarının kırılganlığı gibi faktörlere bağlı olarak bir taraftan 

coğrafik bir kaymaya maruz kalmakta, diğer yandan jeopolitik dengeleri etkilemektedir. 
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Önemli küresel oyuncular açısından enerji, dış politika yaklaşımlarında sadece bir “alt başlık” 

olarak değil, doğrudan doğruya bir “politika ekseni” ve stratejik öncelik olarak ele 

alınmaktadır. 

 
Şekil 5 - Bölgelerin 2016-2040 Arası Enerji Talep Değişimleri(MTEP) 

 
               Kaynak: WEO 2017 

 

21. Son yıllarda politika değişiklikleri nedeni ile enerji yoğunluğunda geçmiş yıllara göre 

daha önemli gelişmeler izlenmektedir. 2010'dan beri dünya ekonomisindeki enerji yoğunluğu 

yılda ortalama %2,1 oranında düşmüştür. Bu değer, 1970 ve 2010 arasındaki ortalama %1,3 

olan enerji yoğunluğu iyileşmelerinden daha iyi bir seviyeyi temsil etmektedir. 

 
Şekil 6 - Küresel Enerji Yoğunluğundaki Değişim 

 
                                  Kaynak: IEA Energy Efficiency 2017 
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22. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2020 ve 2030 arasındaki dönem için AB çapında 

hedefler ve politik amaçları içeren yeni bir 2030 iklim ve enerji çerçevesi üzerinde 

anlaşmışlardır. Bu hedefler, AB'nin daha rekabetçi, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji 

sistemine sahip olması ve 2050'ye uzanan uzun vadeli sera gazı azaltımı hedeflerinin 

yakalanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2030 Stratejisi kapsamında sera gazı 

salımlarının 1990 yılındaki seviyesine göre %40 azaltılması, enerji tüketiminde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payının asgari %27’ye çıkarılması ve baz senaryoda asgari %27 enerji 

tasarrufu sağlanması hedeflerini içermektedir.  

2.1.2. Uluslararası Standartlar 

23. AB, Trans Avrupa Ağları (TEN) politikası ile Ulaştırma, Enerji ve Telekomünikasyon 

olmak üzere üç alanda Avrupa çapında altyapı entegrasyonunu amaçlamakta, bu çerçevede 

teknik standartlar belirlemektedir. Ortak çıkar projeleri için finansman sağlanırken, bu 

projelerde söz konusu standartlara uygunluk aranmaktadır. 

24. Avrupa genelinde elektrik ve bir ölçüde doğal gaz ticaretinde ağırlıklı olarak standart 

Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu (EFET) sözleşmeleri kullanılmaktadır. Sözleşme 

hükümlerinin standart olması, bu sözleşmelerin hızlı bir şekilde el değiştirebilmesine imkan 

tanımaktadır. Sözleşme hükümlerini peşinen bilen piyasa katılımcıları, sadece teslimat 

noktası, dönem, miktar ve fiyat konularında aldıkları kararlarla, hızlı bir şekilde alım ya da 

satım kararı verebilmekte ve kararlarını, zaten kayıtlı oldukları vadeli işlem platformlarından, 

işlem limitleri dahilinde hızlı bir şekilde icra edebilmektedirler.   

25. Akaryakıt ürünlerinin piyasaya arzında uyulması gereken teknik kriterlere dair 

standartlar, akaryakıt kalitesinin güvence altına alınmasının yanı sıra etkin bir piyasa ve ürün 

denetimi açısından da gereklidir. Bu kapsamdaki standartlar Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu tarafından ilgili mevzuatta tanımlanmaktadır.  

2.1.3. Başarılı Ülke Uygulamaları 

26. OECD ülkelerinde 2002-2015 arası dönemde GDP %23 artarken, 2015 yılında toplam 

enerji tüketimi 2002 ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. IEA üye ülkelerinde 2000 ile 2016 

yılları arasında konut sektöründeki verimlilik kazanımları, toplamda %22’lik bir artış 

göstermiştir. Bu ülkelerde, enerji verimliliği iyileştirmeleri büyüme etkisini tamamen telafi 

ederek nihai enerji kullanımında %7’lik net bir azalma sağlanmıştır. Özellikle Avrupa'da, 
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daha verimli alan ısıtması bu verimlilik artışına önemli bir katkıda bulunmuştur: Isıtma 

yoğunluğu (kat alanı başına enerji kullanımı), 2000 yılından bu yana Almanya'da %45, 

Fransa'da %36 oranında azalmıştır. 

27. IEA üyesi ülkelerde 2000 yılından bu yana, verimli enerji kullanımı ve sistemsel 

iyileştirmelerle toplam mali değeri 1,2 trilyon ABD Doları olan 578 GW kapasiteli yeni 

santral yatırımına ihtiyaç kalmamıştır 2000-2015 arasındaki kümülatif enerji 

harcamalarındaki toplam tasarrufun değeri ise 4 trilyon ABD Dolarının üstündedir.  

28. IEA üyesi ülkelerde, 1974-2010 arasında sağlanan enerji verimliliği iyileştirmeleri ile, 

2010 yılında petrol, gaz, kömür, elektrik enerjisi de dahil olmak üzere diğer kaynaklardan 

sağlanan enerjiden daha fazla enerji geri kazanılmıştır. Enerji verimliliği kazançlarının, 

sayısallaştırılarak anlaşılmasından sonra enerji verimliliği “gizli yakıt” olarak tanımlanmaya 

başlamış ve gelinen aşamada artık talebin karşılanmasında en büyük paya sahip “birinci 

yakıt” olarak kabul edilir hale gelmiştir. Enerji verimliliği uygulamaları içinde sanayi 

bölgelerinde yenilenebilir enerjinin kullanılması, simbiyoz uygulamaların artışı ile verimsiz 

elektrik motorlarının verimli elektrik motorlarına dönüşümü ile yoğun enerji tüketen üretim 

süreçlerinde köklü teknik değişimlerin başlatılmış olması da önemli etkenlerdendir. 

29. Elektrik ve doğal gaz sektörlerinde serbestleşme ve rekabetçi piyasaya işlerlik 

kazandırılması çalışmaları da pek çok bölgede önemli kazanımları beraberinde getirmiştir. 

Örneğin AB enerji pazarının son 20 yıl içerisinde, kurumsal ve düzenleyici çerçevede sürekli 

iyileşme ve dönüşümlerle, kaynak kullanımı ve ekonomik bakımdan çok daha verimli, enerji 

arzında rekabetçi, enerji tüketicisi odaklı, enerji teknolojilerini yaygınlaştırabilen ve nispeten 

daha düşük karbonlu bir yapıya ulaştırılabildiği görülmüştür. 

2.1.4. Uluslararası Yükümlülükler 

30. 2015 yılı Aralık ayında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 21. Taraflar 

Konferansı’nda, 2020 yılında devreye girecek olan yeni anlaşmanın müzakerelerine 

başlanmıştır. Müzakereler sonunda yeni anlaşma nihai hale getirilmiş ve “Paris Anlaşması” 

olarak adlandırılan uluslararası bağlayıcılığı olan metin 22 Nisan 2016-21 Nisan 2017 

tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde imzaya açılmıştır. 22 

Nisan 2017 tarihinde Türkiye, Paris Anlaşması’nı imzalamış fakat özel durumuna yönelik 

müzakereleri devam ettiği için TBMM onayından geçirmemiştir. Paris Anlaşmasının 
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yürürlüğe girebilmesi için, küresel sera gazı emisyonlarının en az %55’ini kapsayan en az 55 

Taraf ülke tarafından meclislerince onaylanması gerekmektedir. 5 Ekim 2016'da Paris 

Sözleşmesi’nin yürürlüğe girme eşiğine ulaşılmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Eylül 

2017 itibariyle 197 taraf ülkeden 160’ı Paris Anlaşması’nı onaylamış bulunmaktadır.  

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

31. 2017 sonu itibarıyla 81 milyonluk nüfusa ulaşan Türkiye, 2011-2016 arası dönemde 

yıllık ortalama %6,5 oranında büyüme kaydetmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla satın alma gücü 

paritesine göre 2 trilyon Dolarlık GSYH’sı bulunan Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri 

reel bazda 10.883 Dolar, satın alma gücü paritesine göre 25 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir.  

32. Türkiye gelişen ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer 

almaktadır. 2016 yılında, Türkiye’nin 136,2 MTEP olan birincil enerji arzında petrol %31 

(2007 yılında %30,9 ve 2011 yılında %26,6), kömür %28,2 (2007 yılında %28,7 ve 2011 

yılında %31,3) ve doğal gaz %28,1 (2007 yılında %31,5 ve 2011 yılında %32,2) paya 

sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %12,7 (2007 yılında %8,9 ve 2011 yılında 

%9,7) olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, birincil enerji arzında karbon yoğunluğu 

bakımından Türkiye OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır. 

 

Şekil 7 - 2016 yılı Türkiye Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Göre Dağılımı 

 
                                 Kaynak: ETKB 2016 Genel Enerji Denge Tablosu 
 

33. Türkiye birincil enerji talebinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; birincil enerji 

arzının %23,3’ünün dönüşüm ve çevrim sektöründe (elektrik ve kok üretimi ile rafinaj) 

kullanıldığı görülmektedir. Enerji tüketimindeki en yüksek pay %24,5 ile sanayiye aittir. 
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Diğer önemli bileşenler ise %19,7 ile ulaştırma, %14,4 ile konutlar ve %10 ile hizmetler 

sektörüdür. Birincil enerji arzının yaklaşık %8,1’i ise diğer alanlarda kullanılmıştır. 

Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi OECD ortalamasının %40’ı düzeyindedir.  

 
Şekil 8 - 2016 yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı 

 
                                    Kaynak: ETKB 2016 Genel Enerji Denge Tablosu 
 

34. Birincil enerji arzının yerli üretim ile karşılanma oranı (TYÜKO), 2016 yılında %26 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, %74 

seviyesindedir. Dışa bağımlılık oranı, özellikle 1990’ların başından itibaren doğal gaz 

tüketimindeki büyük yükselişe bağlı olarak önemli bir artış göstermiş ve 2000’li yılların 

başından itibaren %70’ler civarında seyretmeye başlamıştır. 

35. 2007-2016 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji tüketimi (2008 yılı hariç) sürekli 

yükselirken, petrol (ham petrol ve petrol ürünleri) ve doğal gazın birincil enerji tüketimi 

içindeki payı %60’lar civarında seyretmiştir. 2016 yılında ise petrol ve doğal gaz tüketiminin 

birincil enerji içindeki payı %59,1 olarak kaydedilmiştir Bu durum büyük ölçüde doğal gaz 

tüketiminin düşmesi ile ilişkilidir. 
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Şekil 9 - Türkiye’nin Birincil Enerji, Petrol ve Doğal Gaz Tüketimi Gelişimi 

 
                            Kaynak: BP Statistical Review 2017 
 

36. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye elektrik kurulu gücü 85 bin MW düzeyine ulaşmıştır. 

Üçte ikisinden fazlası, alım garantili yap-işlet santralleri de dahil olmak üzere, özel sektöre ait 

olan kurulu gücün yaklaşık yarısı (%45) yenilenebilir enerji kaynaklara dayalı santraller; 

yaklaşık üçte biri (%31) doğal gaz yakıtlı santraller ve yaklaşık dörtte biri (%22) kömüre 

dayalı termik santrallerden oluşmaktadır.  

37. 2017 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretimi 300 TWh eşiğine ulaşmıştır. Elektrik 

üretiminde en büyük pay (%36,6) hala doğal gaz yakıtlı santrallere aittir. Doğal gazı %33’lük 

payla kömür yakıtlı santraller izlemektedir. Su gelirlerinin görece az olduğu 2017 yılında 

hidroelektrik santrallerin elektrik üretimine katkısı %19,8 ile sınırlı kalmıştır. Buna mukabil 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi ilk kez %10 mertebesine 

ulaşmış olup, bu alanda önemli bir başarı sağlanmıştır.  
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Tablo 1 - Elektrik Kurulu Gücü ve Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 

KAYNAK TÜRÜ KURULU 
GÜÇ* (MWe) 

ORAN 
(%) 

TOPLAM 
ÜRETİM* 

(MWh) 

ORAN 
(%) 

Doğal Gaz 26.415 31,2 108.771.954 36,8 
Barajlı Hidrolik 19.743 23,3 41.278.222 14,0 
Linyit 9.267 10,9 40.540.906 13,7 
İthal Kömür 8.936 10,6 51.172.215 17,3 
Akarsu  7.531 8,9 17.149.660 5,8 
Rüzgâr 6.514 7,7 17.896.629 6,1 
Jeotermal 1.064 1,3 5.969.482 2,0 
Fuel-oil 712 0,8 962.665 0,3 
Taş Kömürü 616 0,7 3.453.865 1,2 
Biyokütle 516 0,6 2.143.559 0,7 
Asfaltit 405 0,5 2.394.638 0,8 
Güneş 2.997 3,5 2.861.088 1,0 
Nafta 5 0,0  0,0 
LNG 2 0,0 2.196 0,0 
Motorin 1 0,0 1.008.826 0,3 

TOPLAM 84.726 100 295.605.906 100 
*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.        
Kaynak: EPDK Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık 2017 

 

38. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı (ENTSO-E) sistemine entegre olunması 

ve EPİAŞ’ın başarılı yazılım ve şeffaf uygulamalarının da desteğiyle, esas itibarıyla Avrupa 

senkron bölgesiyle olmak üzere 2017 yılında 2,7 TWh elektrik enerjisi ithalatı ve 3,3 TWh 

elektrik enerjisi ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

39. Enerji verimliliğinin önemli bir göstergesi olan birincil enerji yoğunluğu endeksi 

uygulanan önlemlerle 2015 yılında 2000 yılına göre toplamda %23,1 azalmış ve yıllık bazda 

ortalama %1,65 oranında iyileşme sağlanmıştır. Bu gelişmelere karşın Türkiye’nin birincil 

enerji yoğunluğu endeksi halen AB ortalamasının %30, OECD ortalamasının ise %10 daha 

üzerindedir. 
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Şekil 10 - Birincil Enerji Yoğunluğu Endeksi Değişimi 

 
                      Kaynak: YEGM 

 

40. Nihai enerji yoğunluğu endeksinde ise son on beş yılda (2000-2015) %21,0 azalma 

sağlanarak yıllık bazda ortalama %1,5 oranında iyileşme gerçekleşmiştir. 

 
Şekil 11 - Nihai Enerji Yoğunluğu Endeksi Değişimi 

 
                       Kaynak: YEGM 

 

41. Sonuç olarak, Türkiye enerji arz ve talebinin, temel parametreler bazında mevcut 

durumuna bakıldığında;  

 Kişi başına enerji tüketiminde OECD ortalamasının yarısından daha az olan 

mevcut düzeyin, önemli bir büyüme potansiyeline işaret ettiği, özellikle 

elektrifikasyon trendleri çerçevesinde elektrik talebinin diğer enerji kaynaklarına olan 

talepten daha hızlı büyüyeceği,  
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 Enerji verimliliğinin bir göstergesi olarak birincil enerji yoğunluğu endeksinin 

OECD ve AB ortalamalarının üzerinde olduğu, bu durumun enerji verimliliğinde 

önemli bir iyileşme fırsatına işaret ettiği,  

 Enerji arzında dörtte üçe yakın oranda seyreden ithalat payının yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının artan oranlarda kullanılmasının önemini gösterdiği,  

 Enerji arzında hidrokarbon ağırlıklı yapı sonucunda karbon yoğunluğunun, tüm 

dünyada olduğu gibi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği adımlarıyla daha 

sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılabileceği  

görülmektedir. Bu çerçevede enerji stratejilerinin, bu dört eksende optimal kazanımı 

hedefleyecek ve ekonomik ve sosyal gelişme ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 

destekleyecek şekilde geliştirilmesinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

42. Enerji sektörüne ilişkin mevzuatı kurumsal, piyasalar, hidrokarbon arama ve üretimi, 

yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve enerji verimliliği olmak üzere 6 başlık altında 

sınıflandırmak mümkündür.  

43. Kurumların teşkilat ve görevlerini düzenleyen kanunların başında 3154 sayılı Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gelmektedir. Kanun, 

enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, 

milli iktisadın gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii 

kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini 

ve tüketilmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Teşkilat ve görevleri düzenleyen diğer 

kanunlar kapsamında 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile 4628 sayılı 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun önemli 

kanunlar olarak sayılabilmektedir.  

44. Piyasaların işleyişine ilişkin mevzuat 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ikincil 

mevzuattan oluşmaktadır. Piyasaların işleyişine ilişkin kanunların ortak amacı, enerjinin 

yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilere sunulması 

için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine tabi, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf 
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enerji piyasalarının oluşturulması ve bu piyasalarda bağımsız düzenleme ve denetimin 

sağlanmasıdır.  

45. Hidrokarbon arama ve üretimi 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ele 

alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak hızlı, 

sürekli ve etkili bir şekilde aranması, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla çıkarılan 6491 

sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve 

verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir.  

46. Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin mevzuatın 

dayandığı 2 kanuni düzenleme bulunmaktadır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 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 

geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanununda ise belirlenmiş veya belirlenecek jeotermal ve doğal 

mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve işletme dönemlerinde, 

kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredilmesi, terk edilmesi, kaynak kullanımının 

ihale edilmesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajın korunması ile ilgili usul ve 

esaslar düzenlenmiştir.  

47. Meri mevzuatta nükleer enerjiye ilişkin genel çerçeve 2690 sayılı Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Kanunu ile çizilmiştir. Kanunda, Türkiye’de atom enerjisinin kalkınma 

planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlanması, temel ilke ve politikaların 

belirlenip ilgili mercilere önerilmesi, bilimsel, teknik ve idari çalışmaların yapılması, 

düzenlenmesi, desteklenmesi, eşgüdümünün sağlanması ve denetlenmesine ilişkin esaslar 

belirlenmiştir. Bu esaslar doğrultusunda, nükleer enerjiden elektrik üretim tesislerinin de 

kuruluşu ve işletilmesinde uygulanacak kuralların esas ve usullerinin belirlendiği Nükleer 

Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük çıkarılmıştır.  
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48. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının 

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin 

korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması 

amaçlanmıştır. Kanunda, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarından oluşan 

tüm değer zincirinde; başta yoğun enerji tüketimi olan endüstriyel işletmelerde, binalarda, 

şebekelerde ve ulaştırmada enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum 

genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine yönelik usul ve esasları belirlenmiştir.  

2.2.2. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

49. Enerji politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında asli sorumluluk Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’na aittir. Bakanlığın merkez teşkilatında yer alan: 

 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, enerji plan ve programlarının ve reform 

programlarına dair yasal çerçevelerin geliştirilmesi ve takibinden; 

 Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, uluslararası enerji ilişkilerinin ve bu 

bağlamda enerji diplomasisinin gözetilmesinden; 

 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasından; 

 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol arama ve üretiminin yönlendirilmesi ve 

lisanslanması ile petrol stoklarının izlenmesinden; 

 Transit Petrol Boru Hattı Dairesi, petrol ve doğal gaz transit boru hatları için 

yapılan proje anlaşmalarını uygulanmasının gözetilmesinden; 

 Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi, nükleer enerji projelerinin uygulanması 

ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden ve mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve 

teknoloji de dahil olmak üzere nükleer enerjiye ilişkin yasal çerçevenin hazırlanması 

için ilgili kuruluşların koordinasyonundan; 

 Strateji Geliştirme Başkanlığı, stratejik planın hazırlanması ve uygulanmasının 

izlenmesinden ve ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet 

programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını 

belirlenmesi, amaçların oluşturulmasında gerekli koordinasyonun sağlanmasından 

sorumludur. 

50. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 

atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın 
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esasları ile plan ve programları belirlenip ilgili mercilere sunulmasından; nükleer güvenlik ve 

radyasyon güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılması ve tedbirlerin alınmasından; ülke 

sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapılmasından; nükleer 

güç reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile 

ilgili her türlü onay, izin ve lisansının verilmesi ve bu tesislerin izlenmesi ve 

denetlenmesinden ve nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yaparak 

gerekli düzenleme önerileri geliştirilmesinden sorumludur.  

51. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve 

sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden 

sorumludur. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yerine getirilmektedir:  

 Gerçek ve tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklerini tanımlayan lisansların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması;  

 İkincil mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının gözetilmesi; 

 Lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin denetlenmesi;  

 Düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, tadili ve uygulanmasının sağlanması; 

düzenlemeye tabi olmayan fiyat ve tarifelerin izlenmesi. 

2.2.3. Ulusal Politikalar 

52. Dünya genelinde teknolojik değişim, artan dijitalleşme, hammadde ve ürün 

fiyatlarındaki değişkenlikler, jeopolitik gelişmeler, doğal gaz ve yenilenebilir enerji 

kaynakları ile enerji verimliliğini önceleyen politik ve sistemik dönüşümler gibi önemli 

dinamiklerin yaşandığı enerji sektöründe, dönüşüm ve değişimleri gerçekleşmeden önce 

kavrayan, ülke ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde tutum geliştiren, dönüşüm ve 

değişimlere esnek ve hızlı tepki verebilen politika ve yönetim kapasitesi önem arz etmektedir. 

Bu temelden hareketle nihai olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkaran bir bakış açısıyla, rekabetçi, şeffaf, tüketicinin 

korunduğu ve çevresel sürdürülebilirliğin dikkate alındığı ifade edilen Milli Enerji ve Maden 

Politikası geliştirildiği açıklanmıştır. Kapsayıcı, bütüncül ve toplumsal refahı yükseltmeye 

odaklı yaklaşımın esas alındığı Milli Enerji ve Maden Politikası; Enerji Arz Güvenliği, 

Öngörülebilir Piyasalar ve Yerlileştirme olacak şekilde üç ana strateji üzerinde inşa 

edilmektedir.  
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53. Enerji Arz Güvenliğine dair stratejilerin kapsamında; birincil enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sahip olunan kaynakların rasyonel şekilde 

kullanılması ile enerji verimliliğinin artırılması yer almaktadır. Böylelikle, sürekli ve düşük 

maliyetli enerji ve hammadde arzının sağlanması hedeflenmektedir. 

54. Yerlileştirmeye dair stratejiler kapsamında; enerjide ülkenin kendine yeterli sanayi ve 

teknolojik altyapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, katma değeri yüksek 

alanlardaki Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesiyle sanayileşmenin ve ticarileşmenin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Yerlileştirme stratejilerinin doğal odağı, yenilenebilir ve 

nükleer enerji olarak ön plana çıkmaktadır.  

55. Öngörülebilir piyasalara dair stratejiler kapsamında; girişimcilerin yatırımlarını daha 

kolay ve hızlı yapabileceği bir ortamın sağlanması ile yatırımların önündeki sorunların 

giderilmesi bulunmaktadır. Bu kapsamdaki stratejilerin hayata geçirilebilmesi için yerli 

kaynakların kullanımının kolaylaştırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğaltılması, 

enerji verimliliği tedbirleri ile enerji yoğunluğunun azaltılması ve piyasalarda etkin bir 

arz/talep yönetiminin oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması öngörülmektedir.  

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

56. Onuncu Kalkınma Planında enerji sektörü için öngörülen temel amaç “enerjinin nihai 

tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak 

çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst 

düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, 

ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini 

asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren 

rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması” olarak belirlenmiştir. Bu temel amaç On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi için de geçerliliğini korumaktadır.  

57. Onuncu Kalkınma Planında, plan dönemi için öngörülen başlıca büyüklükler ile 

güncel durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere birincil enerji 

ve elektrik enerjisi talebine ilişkin hedeflerin tutturulabilmesi için birincil enerji talebinin 

2017 ve 2018 yılında her yıl ortalama %6 mertebesinde; elektrik enerjisi talebinin ise 2018 

yılında %15 mertebesinde artması gerekmektedir. Tarihsel verilerin ortaya koyduğu trend, bu 

oranda büyümenin sağlanmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, elektrik kurulu gücü, 
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elektrik üretiminde doğal gazın ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı konularında 

öngörülen hedeflerin 2017 yılı sonu itibarıyla aşıldığı görülmektedir.   

 
Tablo 2 - Onuncu Kalkınma Plan Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu 

 Onuncu Plan Hedefi 
(2018) 

Güncel Durum 

Birincil Enerji Talebi (MTEP) 154 136* 
Elektrik Enerjisi Talebi (TWh) 341 295§ 
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı (%) 41,0 36,8§ 
Elektrik Üretiminde Yenilenebilir                     
Kaynakların Payı (%) 

29,0 29,5§ 

Elektrik Kurulu Gücü (MW) 78.000 84.726§ 
Enerji Yoğunluğu (TEP/1000 Dolar)1 0,243 0,12* 

* 2016     § 2017 

 
58. Onuncu Kalkınma Planında öngörülen politikaların uygulamanma durumuna 

bakıldığında: 

 Rekabetçi piyasa ve buna bağlı olarak risklerin tamamıyla yatırımcılar tarafından 

üstlenildiği piyasa yapısının tam anlamıyla oluşturulamadığı, 

 Arz güvenliğinin yapılan yatırımlar sayesinde güvenilir olarak sağlandığı; 

 Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım varlıklarının 

tümünün özelleştirildiği; 

 31 Mart 2015’te ülke genelinde sistem oturması yaşanmakla birlikte elektrik 

iletim yatırımlarının elektrik sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan 

elektrik üretiminin sistem güvenliğini riske atmadan şebekeye entegrasyonunu da 

sağlayacak şekilde sürdürüldüğü; 

 Birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin 

ülke farklılaştırmasına yönelik çabaların yoğun olarak sürdürüldüğü ve bu bağlamda 

üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırıldığı;  

 Doğal gaz depolama kapasitesinin ve genel olarak doğal gaz giriş kapasitesinin 

özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde önemli oranda artırıldığı ve pik doğal gaz talebinin 

üzerinde arz kapasitesi sağlanmasında önemli başarı sağlandığı;  

                                                 
1 Onuncu Planda enerji yoğunluğu göstergeleri 2000 yılı Dolar fiyatına göre belirlenmişken ETKB-YEGM 
tarafından yayımlanan istatistiki bilgilerde 2015 yılına ilişkin enerji yoğunluğu hesabında 2010 yılı Dolar fiyatı 
esas alınmıştır.  
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 Plan dönemi içinde inşası büyük oranda tamamlanması öngörülen Akkuyu 

NGS’nin ilk ünitesinin inşasına henüz başlanamadığı, Sinop NGS’nin ilk ünitesinin 

inşasına başlanması ve üçüncü NGS için saha belirleme, ön fizibilite ve yatırım 

hazırlıkları hedeflerinin gerçekleştirilemediği; 

 Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi 

çalışmalarının sürdürüldüğü, nükleer düzenleme kurumunun kurulduğu; 

 Yerli kömür kaynaklarının özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu 

teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesinde ilk adımların atıldığı;  

 Sürdürülebilir enerji sektörü için kritik önemde olan yenilenebilir enerjide, gerek 

bölgesel kapasite yarışmaları gerekse YEKA modeliyle önemli bir ivme sağlandığı; 

 Enerji Verimliliği Stratejisinin hayata geçirilmesi amacıyla nihai olarak 2018 yılı 

başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının kabul edildiği;  

 Serbest piyasada yatırım ve işletme kararları için bir referans fiyat oluşturması 

beklenen enerji borsasının oluşumu bağlamında EPİAŞ’ın faaliyete geçirildiği; 

 Ceyhan’ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol 

fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri olması yolunda somut çıktı 

sağlanamadığı; 

 Avrupa’ya gaz iletimine yönelik başlatılan projelerde önemli mesafeler kat 

edildiği ve TANAP’ın tamamlanma aşamasına getirildiği; komşu ülkelerle elektrik 

ticareti kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapının güçlendirilmesine devam 

edildiği ve ENTSO-E sistemi ile entegrasyonun sağlandığı 

görülmektedir.  

59. Onuncu Kalkınma Planı kapsamında benimsenen Öncelikli Dönüşüm Programları 

(ÖDÖP) kapsamında enerji verimliliğine ilişkin 40 ve yerli kaynak kullanımına ilişkin 44 

eylem öngörülmüştür. Enerji verimliğine ilişkin eylemlerden 15’i tamamlanmış olup, 17’si 

devam etmektedir; 8 eyleme ise başlanmamıştır. Yerli kaynak kullanımına ilişkin eylemlerden 

11’i tamamlanmış olup, 28’i devam etmektedir; 5 eyleme ise başlanmamıştır.  

2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

60. Onuncu Kalkınma Planı döneminde öngörülen hedeflerden en büyük sapma, talep 

tahminlerinde görülmektedir. Tahminlerdeki sapmalar sonucunda yatırımlar, ya öngörülenden 

daha uzun sürelerde tamamlanabilmekte ya da öngörülen verimlilikte işletilememektedir. Bu 
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bağlamda, daha sağlıklı bir piyasa işlerliği için tahminlerdeki sapmaların en aza indirilmesi 

gerekmektedir.  

61. Onuncu Kalkınma Planında öngörülen ve henüz hayata geçirilemeyen politikalar, 

rekabetçi piyasa ve buna bağlı olarak risklerin yatırımcılar tarafından üstlenildiği piyasa 

yapısının tam anlamıyla tekemmül ettirilememiş olması; nükleer güç santralinin inşasına 

başlanamamış olması; bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme 

sisteminin oluşturulamaması; Ceyhan’ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım 

noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri olması yolunda 

somut çıktı sağlanamaması ve bölgesel enerji ticaret merkezi hedefine ulaşılamamış 

olmasıdır.  

2.2.5.1. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 
62. Lisanssız elektrik santrallerinde başta güneş enerjisi olmak üzere bazı sorunlar 

yaşanmaktadır. Bunlardan biri lisanssız santral kuran gerçek kişilerin dağıtım şirketlerine 

sattıkları ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin parasını tahsil edememesi sorunudur. Mevzuat 

gereği dağıtım şirketleri satın aldıkları elektriğin parasını fatura karşılığı vermek zorundadır. 

Elektrik üreten gerçek kişiler de şirket olmadıkları için fatura kesememektedir. Bireysel 

lisanssız üretimlerde faturalama konusuna netlik kazandırılmalı, mevzuatlar arasındaki 

uyumsuzluk giderilerek mahsuplaşma konusu tartışılmalı ve çözüm üretilmelidir. 

63. Sürekli mevzuat değişiklikleri yatırımcı açısından da belirsizliklere yol açabilmekte ve 

yatırım kararlarındaki belirsizliklerin artmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan, elektrik 

piyasasında alım garantisi sağlayan mevzuat ve uygulamalar, piyasa içi rekabet imkanlarının 

daralmasına yol açmaktadır.  

64. Bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme sisteminin 

oluşturulması amacıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kanun taslağı hazırlanmış 

olmakla birlikte henüz teklif veya tasarı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

sunulmamıştır.  

65. Enerji tasarrufu performans sözleşmeleri ile genel yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve işletmelerde enerji 

verimliliğinin artırılması ile Ulusal Enerji Verimliliği Fonu kurulmasına dair hükümleri de 

içeren kanun değişikliği tasarısının kanunlaşması beklenmektedir.  
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2.2.5.2. Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 
66. Nükleer güç santrali projelerindeki gelişmeler ve bu bağlamda Akkuyu NGS’nin 

inşasına başlanması aşamasına gelindiği de göz önünde bulundurulduğunda, TAEK’in 

ayrıştırılarak bağımsız ve yetkin bir nükleer düzenleme kurumu kurulması elzem hale 

gelmeye başlamıştır.  

67. Ulusal Enerji Verimliliği Stratejisi 2012 yılında yayımlanmış olmasına rağmen Ulusal 

Enerji Verimliliği Eylem Planı ancak 2018 yılı başında yayımlanabilmiştir. Bu gecikmede, 

enerji verimliliğinin genel enerji ve ilgili diğer politikalar içerisinde hak ettiği ilgiyi 

görmemesinin ve konunun güçlü finansal mekanizmalarla desteklenmemesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir.  

68. EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi, Türkiye’de enerji piyasasının ve ticaretinin gelişimi 

yönünde çok önemli bir adım olmuştur. Bununla birlikte, Şeffaflık Platformu bileşenlerinin 

tamamımın yayınlanması, doğal gaz piyasasının elektrik piyasasına entegrasyonu gibi 

alanlarda iyileştirme adımlarının atılması gereksinimi devam etmektedir. 

2.2.5.3. İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar 
69. Ara eleman ihtiyacı, diğer sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de her geçen gün 

daha önemli hale gelmektedir. Yeterli eğitime sahip, teknik donanımlı personel eksikliği, 

gerek yatırım gerekse işletme aşamasında verimsizliklere yol açabilmektedir.  

2.2.5.4. Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 
70. Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşılmasında altyapıdan kaynaklanan önemli 

sorunlar yaşanmamış olmakla birlikte 31 Mart 2015 günü yaşanan elektrik sistemi oturması 

plan dönemi içerisindeki en önemli sorun olarak kayıtlara geçmiştir.  

2.2.5.5. Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar 
71. Enerji yatırımlarının nitelikleri ile toplumsal fayda ve maliyetlerinin yerel halka 

yeterince anlatılamaması ile yatırımcıların bazı durumlarda etkin yerel özdeşlikler 

kuramamaları yatırımların hayata geçirilmesinde özellikle zamanın etkin kullanımı 

bağlamında sorunlara neden olmuştur.  

72. Enerji verimliliği konusunda da genel olarak halkta, bina sahipleri ve kiracılarda, 

öncelikle küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinde, OSB’lerin önemli bölümünde yeterli 

farkındalığın oluşmadığı, bu nedenle geri dönüş süresi çok kısa olan enerji verimliliği 

yatırımlarının dahi yapılamadığı gözlenmektedir. 
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2.2.5.6. Diğer Sorunlar 

73. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu sınırlarının ötesindeki ülkelerdeki istikrarsızlıklarla 

ortaya çıkan sorunlar ve özellikle de Suriye ile Irak’taki siyasal belirsizliklerle bölgenin enerji 

kaynakları üzerinde oynanan küresel oyunlar lehimize olan rekabet avantajını ve fırsatları 

değerlendirmeye engel oluşturmuş, küresel çapta rekabet avantajı yaratacak fırsatların 

değerlendirilmesini sekteye uğratmıştır.  

74. AB’ye katılım müzakerelerinde enerji faslının AB tarafından açılmaması, enerji 

diplomasisi ve yatırım yapılır piyasa algısının derinleştirilmesi açısından olumsuzluklara 

neden olmaktadır. 

2.2.6. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler ve 

Uluslararası Konum 

75. Türkiye, dünya enerji tüketiminin %1’inden biraz fazlasına sahip bir ülkedir. OECD 

enerji tüketiminin %2,5’ine sahip olmakla birlikte OECD ülkeleri arasında enerji talebi en 

hızlı artan, enerji piyasası en hızlı büyüyen ülke Türkiye’dir. 2005-2015 arası dönemde, 

dünya enerji talebi yılda ortalama %1,8 oranında artarken ve OECD enerji talebi yılda ortama 

%0,3 oranında azalırken, Türkiye’nin enerji talebi yılda ortalama %4,4 artmıştır.  
 

Tablo 3 - Seçilmiş Göstergeler 
 Türkiye AB OECD Dünya 
Birincil Enerji 
Tüketimi (MTEP 137,92 1.642 5.529,1 13.276,3 

Petrol Tüketimi (1000 
v/g) 886 12.942 46.217 96.558 

Gaz Tüketimi (BCM) 42,1 428,8 1.644,1 3.542,9 
Kömür Tüketimi 
(MTEP) 38,4 238,4 913,3 3.732 

Yenilenebilir Enerji 
Tüketimi (MTEP) 5,2 135,6 270,1 419,6 

Elektrik Tüketimi 
(TWh) 272,7 3.247,3 10.939,2 24.816,4 

CO2 Salımı (milyon ton) 361,8 3.485,1 12.574,4 33.432 
Kaynak: BP Statistical Review 2017  

 
                                                 
2 ETKB tarafından yayımlanan 2016 yılı Genel Enerji Denge Tablosu’na göre Birincil Enerji Arzı 136,2 
MTEP’tir. Kıyaslamanın daha sağlıklı yapılabilmesini teminen bu tabloda BP Statistical Review 2017 verileri 
kullanılmıştır.   
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76. Belli başlı enerji kaynaklarına göre bir değerlendirme yapıldığında Türkiye’nin dünya 

geneline göre birincil enerji tüketimindeki konumunun diğer enerji kaynaklarında da benzer 

olduğu görülmektedir. Buna mukabil OECD’ye göre kömür tüketimi oranının, birincil enerji 

tüketiminden daha yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim 2005-2015 yılları arasında OECD 

genelinde kömür tüketimi yılda ortalama %1,9 oranında azalmışken Türkiye’de %4,6 

oranında artış göstermiştir. Kömür tüketimindeki artıştan kaynaklanan dışsallıklar, çok hızlı 

artan yenilenebilir (hidroelektrik hariç) enerji tüketimiyle telafi edilmiştir. Anılan dönemde 

yenilenebilir enerji tüketimi yılda ortalama dünya genelinde %16,1, OECD genelinde %13,9 

ve AB genelinde %14,8 oranında artarken Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketimi artış hızı 

yıllık %51 olarak gerçekleşmiştir.  

77. Yenilenebilir enerji tüketimindeki çok hızlı artışa rağmen Türkiye’de fosil yakıt 

tüketimindeki artışa bağlı olarak CO2 salımları da yüksek hızlarda artmıştır. Türkiye’nin 

dünya toplam CO2 salımlarındaki payı halihazırda %1 mertebesindedir. Buna mukabil, OECD 

genelinde enerji tüketiminin %2,5’luk paya sahip Türkiye’nin CO2 salımlarındaki payı ise 

yaklaşık %3 düzeyindedir. Dünya CO2 salımı anılan dönemde yıllık ortalama %1,6 oranında 

artarken Türkiye’de %4,1 oranında artmıştır. Aynı dönemde OECD’de yaklaşık %1’lik ve 

AB’de %2’lik azalma olduğu dikkate alındığında, CO2 salımlarımızın düzeyinin uluslararası 

platformlarda daha fazla gündeme geleceği değerlendirilmektedir.  

78. Türkiye, dış ticaretinde en büyük paya sahip Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, 

sanayicisine görece daha ucuz fiyattan elektrik ve doğal gaz sunmaktadır. Elektrik ve doğal 

gaz fiyatlarında sağlanan bu rekabetçi avantajın korunması ve mümkün olduğunca satın alma 

gücü paritesine göre de benzer avantajın elde edilebilmesi, ülkemizin rekabet gücünün 

artırılması bağlamında önem arz etmektedir. Bu noktada, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının 

üzerindeki sübvansiyonların kaldırılmasının, iyi işleyen piyasa yapısının ve bu bağlamda 

böylesine bir piyasadan beklenenlerin hayata geçirilmesinin bir gereği olduğu 

değerlendirilmektedir. Sübvansiyonsuz enerji fiyatlarının, enerji verimliliği uygulamalarını da 

özendireceği gözden ırak tutulmamalıdır.  
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Şekil 12 - Sanayi Abonesi Doğal Gaz ve Elektrik Fiyatları 

 
                                    Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Eurostat 

 

79. Sanayideki durum meskenlerdeki enerji fiyatları açısından da benzer olup, Türkiye, 

Avrupa ülkeleri arasında nominal bazda düşük fiyat düzeyine sahiptir. Refah seviyesinde 

gelişim bakımından önemli olan bu durumun sürdürülebilirliği bakımından, rekabetçi piyasa 

dinamiklerinin korunması ve bazı tüketim grupları için sosyal tarife gibi uygulamaların 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda hem elektrik hem de doğal gaz 

piyasasında talep tarafı katılımının alt yapısının geliştirilerek özendirilmesinin genel olarak 

enerji sistemi üzerinde olumlu etkilere yol açacağı değerlendirilmektedir.  

2.3. İlişkili Temel Alanlardaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana 

Yansıması 

80. Türkiye, kronikleşen bir cari açık sorunu yaşamaktadır. Uzun yıllar ortalamasına 

bakıldığında ithalatta enerjinin payının %20’ler mertebesinde olduğu görülmektedir. 

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatının düşmesine bağlı olarak son 2 yılda bu oran 

sırasıyla %13,7 ve %18,2 olarak gerçekleşmiştir. OPEC’in Rusya Federasyonu’yla birlikte 

aldığı petrol arzı kesintisi kararıyla birlikte ham petrol fiyatları bir miktar yükselmeye 

başlamıştır. Yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yükselmesi 

Doğal Gaz (€/GJ) Elektrik (€ cent/kWh) 
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muhtemeldir zira aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere ham petrol fiyatının her 1 Dolarlık 

hareketinde, enerji ithalatı 0,9711 oranında aynı yönde hareket etmektedir.  

Şekil 13 - Enerji İthalatı - Ham Petrol Fiyatı İlişkisi 

 
                    Kaynak: TÜİK, Statista 

 

81. Diğer yandan, ABD Dolarının Türk Lirası karşısında değer kazanması halinde, sadece 

petrol sektörü etkilenmeyecek aynı zamanda petrole endeksli sözleşmeler nedeniyle doğal 

gaz ve petrolün madencilik girdisi ve navlun alanlarında kullanıldığı ithal kömüre ilişkin 

tedarik zincirleri de etkilenecektir. Bu durumda dövizle ithal edip Türk Lirası üzerinden 

yapılan satışlar nedeniyle ilgili şirket ve kamu bilançoları üzerinde olumsuz etkiler 

görülebilecektir.  

Tablo 4 -  İthalat ve Cari Açık 

 
Enerji İthalatı 

(milyar ABD 
Doları) 

Toplam İthalat 
(milyar ABD 

Doları) 

İthalatta 
Enerjinin Payı 

(%) 

Cari Açık 
(milyar ABD 

Doları) 
2012 60,1 236,5 25,4 48,0 
2013 55,9 251,7 22,2 63,6 
2014 54,9 242,2 22,7 43,6 
2015 37,8 207,2 18,2 32,1 
2016 27,2 198,6 13,7 33,0 

Kaynak: TÜİK, TCMB, BUMKO 

 

82. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler enerji sektörünü 

doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede, karbon fiyatlamasının enerji fiyat düzeyine etki 

edeceği değerlendirilmektedir. Karbon vergisi veya karbon piyasası uygulaması, fosil yakıtlar 

açısından dezavantaj, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından avantaj 
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sağlayacaktır. Bu itibarla, karbon fiyatlamasının olası olumsuz etkilerinin giderilmesinde 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceleyen politikaların hayata 

geçirilmesi önem arz etmektedir.  

83. Türkiye, yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi amacıyla mali imkânları 

ölçüsünde teşvikler sağlamıştır. 2020 yılından sonra mevcut teşviklerin uygulanmayacağı 

açıklanmıştır. Bununla birlikte yeni bir teşvik sistemi getirilip getirilmeyeceği henüz belli 

değildir. Bu belirsizliğin yenilenebilir enerji yatırımları üzerinde kısa vadede olumlu, orta 

vadede ise olumsuz etkileri olacağı düşünülmektedir. Sağlanan teşviklerin, orta ve uzun 

vadede genel olarak kamunun üzerine ilave yükler getirmesi ihtimal dâhilindedir. Bu nedenle, 

salt yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin desteklenmesi yaklaşımından 

ziyade yenilenebilir enerjiyi bir bütün olarak ele alıp, daha fazla istihdam ve dolayısıyla daha 

yaygın refah arayışı çerçevesinde teknoloji üretmeyi önceleyen bilim ve sanayi desteklerinin 

geliştirilmesinin gerekli, YEKA gibi çok yönlü uygulamaların ise yararlı olacağı 

düşünülmektedir.   

2.4. Türkiye’deki Dinamiklerin ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel 

Yansımaları  

84. Türkiye, enerji ihtiyacının dörtte üçünü ithalat yoluyla karşılamaktadır. İthal edilen 

enerjinin neredeyse tamamı birincil enerji kaynağı olan petrol, doğal gaz ve kömürdür. Bu 

kaynaklar, çok sayıda ülkeden ithal edilmektedir. Bununla birlikte rafinerilerin tasarım 

gerekleri nedeniyle ithal edilen ham petrolün belirli özelliklerde olması gerekmektedir. Bu 

nedenle, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, gerek fiyat gerekse kaynak ülke 

değişkenliğindeki güçlükler nedeniyle enerji güvenliğine etki edebilmektedir. Bölgemizdeki 

siyasi istikrarsızlıklar ve çatışma ortamı, bu konuda ilave risklerin oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu tür risklerin azaltılması amacıyla, hem karada hem denizde hidrokarbon 

arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmeli ve bunun için değişen koşullara uyum 

sağlayabilen bir strateji hayata geçirilmelidir.  

85. AB üyeliğine aday ve aynı zamanda Avrupa enerji güvenliğine katkıda bulunan bir 

ülke olarak Türkiye, özellikle 2001 yılından bu yana mevzuatını AB müktesebatıyla uygun 

hale getirme konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte AB tarafından 

kaynaklanan nedenlerle Enerji Faslı müzakereye açılmamıştır. Bu süreçte AB tarafından, 

enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, enerji ticaretinin artırılması gibi gayeleri de barındıran 
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Enerji Topluluğu, Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu gibi çeşitli araçlar geliştirilmiştir. 

Türkiye, Güneydoğu Avrupa bölgesinin AB enerji piyasasıyla fiziksel ve hukuksal 

entegrasyonunun temin edilmesini amaçlayan Enerji Topluluğu Antlaşması’nın imzalanma 

aşamasındaki çalışmalarında oldukça etkin bir biçimde yer almış, ancak çevre, rekabet, ortak 

dış enerji politikasının tesisi gibi konularındaki teknik ve ekonomik çekincelerimize çözüm 

bulunmaması nedeniyle Antlaşma’ya taraf olmamıştır. Bunun üzerine, Yüksek Düzeyli 

Enerji Diyaloğu başlatılmıştır. Gerek Enerji Topluluğu Antlaşması gerekse Yüksek Düzeyli 

Enerji Diyaloğu, katılım müzakereleri sürecinin bir alternatifi olarak görülmemektedir. Dış 

ticaretimizde en önemli ihracat pazarımız olan AB ile ilişkilerin seyri ve bu bağlamda 

Gümrük Birliği’nin genişletilmesi, enerji piyasalarımızı doğrudan etkileme potansiyeline 

sahiptir.  

86. Hızla artan enerji talebinin karşılanması için gereken yatırımların finansmanında dış 

kredilerin payı oldukça yüksektir. Yaşanan siyasi gerilimlerin de etkisiyle sermaye girişinde 

yaşanacak sorunlar, arz güvenliğinin sağlanması üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecektir. 

Küresel iklim değişikliği ile mücadele ve rekabet üstünlüğünün korunması gibi değişik 

saiklerin de etkisiyle dış finansmanın daha ziyade yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı ile enerji verimliliğine ilişkin projelere yöneldiği görülmektedir. Bu kapsamdaki 

finansmana erişim ve bu tür finansmanların kullanım kolaylığının artırılması, enerji 

sektörünün yanı sıra enerji yoğun diğer iktisadi sektörlerin dönüşümünün sağlanmasında 

fırsata çevrilebilecektir.  

87. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon potansiyelinin önümüzdeki dönemde de önemli 

tartışma konularının başında olacağı tahmin edilmektedir. Ortadoğu ülkeleriyle 

ilişkilerimizin yanı sıra Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceğine de bağlı olarak şekilleneceği 

düşünülen Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin kapsamlı, yakından ve proaktif olarak 

değerlendirilmesinin hayati önemde olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, Akdeniz’e 

kıyıdaş olan ülkelerin arama–üretim bağlamında aynı anda lisans ihalesine çıkarak 

yatırımcıların ilgisini cezbetmek için yarıştıkları dikkate alındığında, milli çıkarlarımızı 

destekleyen bir stratejiyle yatırımcıların ilgisinin ülkemizin girişim ve ihalelerine 

çekilebilmesi önem arz etmektedir.  
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

88. Günümüzde Türkiye, dünyaya daha çok eklemlenmiş bir iktisadi altyapıya sahiptir. 

Mevcut iktisadi altyapıdaki yapısal sorunlar, ihracat odaklı büyüme stratejisi izleyen Türkiye 

açısından ara malı ve enerji ithalatı için ödenen meblağı yükseltmektedir. Sürekli olarak artan 

ve hızla kentleşen nüfusun belirli bir refah düzeyinde yaşamasının sağlanabilmesi, iktisadi 

altyapının daha çok ve kalıcı istihdam ile daha fazla katma değer üreten bir yapıya 

evrilmesine bağlıdır. İstihdam ve katma değer sağlayan bir iktisadi altyapının sağlanmasında 

enerjinin verimli kullanılması, küresel pazarlarda rekabet edebilirliğin sağlanması açısından 

öne çıkan gereklerden birisidir. Bu bağlamda; kimin için, ne kadar miktarda, hangi maliyet ve 

kalitede enerji arzına ihtiyaç duyulacağı dikkate alınarak, enerji verimliliğinin artırılması, 

maliyet etkin bir enerji sistemi oluşturulmasının temel dinamiklerinden birisi olarak 

konumlandırılmak zorundadır.  

89. Bu çerçevede, artan enerji ihtiyacının karşılanmasında ulusal kaynakları önceleyen arz 

yönlü bakış açısı ile verimliliği özendiren talep yönlü bakış açısının birlikte ele alındığı bir 

sistematik yaklaşımın hayata geçirilmesi, Türkiye enerji sektörünün yönlendirilmesinde temel 

perspektif olarak güncelliğini ve geçerliliğini korumaktadır.  

90. Dünyadaki iyi uygulama örneklerinin de gösterdiği üzere, maliyetleri doğru yansıtan 

ve rekabete dayalı işleyen enerji piyasaları, enerji verimliliği ve sürdürülebilir büyümenin 

temininde etkilidir. Bu kapsamda, enerji sektörünün her anlamda sürdürülebilirliğini gözeten 

ve güvence altına alan stratejilerin hayata geçirilmesi, en az arz güvenliğinin sağlanması kadar 

önemlidir.  

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

91. “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ulusal 

hedefidir. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi, bütüncül, sürdürülebilir bir 

kalkınma perspektifiyle erişilebilecek bir hedeftir. Bu hedef; iktisadi, toplumsal, hukuksal, 

bilimsel, sanatsal, kültürel alanlarda, kısaca günlük yaşamın tüm alanlarında, çağdaş dünya 

normlarını yakalamayı ve nihayetinde norm koyabilen bir ülke haline gelebilmeyi esas 

almaktadır. Türkiye’nin tarihi birikimini yüksek bir medeniyet perspektifi ile birlikte 

yorumlayan bu hedefin hayata geçirilmesinde enerji, temel girdilerden ve belirleyici 

etmenlerden birisidir.  
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92. Bütüncül kalkınma anlayışı, birbirleriyle etkileşimli ve hiç kuşkusuz uyumlu olan 

istikrarlı politikaların uygulanmasıyla hayata geçirilebilecektir. Bu bağlamda, birincil enerji 

talebinin karşılanmasında net ithalatçı olan Türkiye açısından enerji politikalarının, ekonomik 

ve toplumsal kalkınmanın gereklerine göre şekillendirilmesi elzemdir. Bir başka ifadeyle, cari 

açık veren mevcut ekonomik düzlemde enerji politikalarının “destekleyici” sonuçlar 

verebilmesi için iktisadi ve toplumsal politikaların bütünsellik içerisinde belirlenmesi çok 

önemlidir.    

93. Enerji; iktisadi faaliyetlerin temel girdilerinden birisi, dünya siyasetini yönlendiren bir 

meta ve iklim değişikliği etkileri dolayısıyla dünyanın iktisadi, sosyal ve coğrafik düzeninin 

gelecekteki başat belirleyicilerindendir. Nüfusu artmakta olan, ihracata dayalı kalkınma 

iktisadının ve iktisadi küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası pazarlarda rekabet 

edebilir ürün ve hizmetler üretmek zorunda olan ve coğrafyasından kaynaklanan fırsat ve 

tehditlerin bol olduğu Türkiye açısından enerjinin her anlamda sürdürülebilir olarak 

sağlanması yaşamsal önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun erimli enerji politikası 

seçeneklerinin, bu temelde şekillendirilmesi elzemdir.  

94. Türkiye’nin, taşınılan enerji miktarına göre bir taşıma bedeli alan ve enerjinin fiyatı 

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan transit bir ülke olmanın ötesinde, başta elektrik ve 

doğal gaz olmak üzere enerji ticaretine ev sahipliği yapan ve bölgesel ölçekte referans fiyatın 

belirlendiği bir bölgesel enerji ticareti merkezi olma hedefi bağlamında gerekli tedbirlerin 

alınması ve belirli bir strateji dahilinde kararlaştırılan adımların hayata geçirilmesi büyük 

önem arz etmektedir.  

95. Türkiye’nin toplam nüfusu, TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2017 yılı 

sonu itibarıyla 81 milyona yaklaşmıştır. TÜİK tarafından yapılan senaryo çalışmalarına göre 

nüfusun 2050 yılında 100 ila 110 milyon arasında olacağı tahmin edilmektedir. Hâlihazırda 

nüfusun %92,5’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan 

nüfusun çokluğu, 81 ilden 22’sinin nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu ve il merkezlerindeki 

bina stokunun çok hızlı arttığı dikkate alındığında, modern enerji altyapılarının ve bu 

bağlamda akıllı şebekelerin kurulması, uzun vadeli hedeflere ulaşılmasının olmazsa olmaz bir 

ön şartı olarak tebarüz etmektedir.  

96. Türkiye’nin, mevcut bilinen konvansiyonel doğal kaynakları ile enerjide kendi 

kendine yetebilmesi görünür bir gelecekte mümkün görünmemektedir. Dünyada, yeterli doğal 
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kaynağa sahip olmamasına rağmen bilimsel altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesi 

sayesinde enerji denkleminde adından söz ettiren ülkeler bulunmaktadır. Enerji 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve süreç yönetimi alanında bir dizi adım atılmıştır. Bu 

adımların, kararlılıkla sürdürülmesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel iklim değişikliği ile 

mücadelenin gerektirdiği stratejik dönüşümden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilmesi ve 

Sanayi 4.0 olarak adlandırılan gelişimin ıskalanmaması açısından hayati önemdedir. Bunun 

için rasyonel esaslara dayanan ve bütüncül bir planlama yapılmasının elzem olduğu 

değerlendirilmektedir.  

97. Enerji talebi hızla artan Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu konvansiyonel enerjinin 

tamamının kara sınırları dâhilinde yerli olarak elde edebilmesi, mevcut rezerv değerleri 

itibarıyla mümkün görünmemektedir. Buna mukabil, denizlerde azımsanmayacak miktarda 

potansiyel bulunduğuna dair araştırmalar mevcuttur. Gerek kara sınırları, gerekse denizlerde 

arama ve üretim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması sağlanmalıdır. Enerji politikası oluşturmaya 

esas olmak üzere rezerv tespit ve geliştirmede son dönemde sağlanan gelişmeler sürdürülmeli, 

tüm enerji kaynaklarını içeren kapsamlı bir potansiyel araştırması tamamlanmalı ve tespit 

edilen potansiyelin değerlendirilmesi için gerekli organizasyon yapılmalıdır.  

98. Bu çerçevede Türkiye için uzun vadeli hedefler şu başlıklar altında özetlenebilir: 

 Enerji verimliliği tedbirleri ile hem ekonomin rekabet gücünün artırılması hem de 

enerji ithalat faturasının azaltılması 

 Yıllık birincil enerji ihtiyacının en az %20’sinin ve elektrik enerjisi ihtiyacının 

üçte ikisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması 

 Ekonomik olarak kullanılabilir yerli konvansiyonel kaynakların tamamının, 

verimli teknolojilerle, optimum şekilde ve çevreyle uyumlu olarak değerlendirilmesi 

ve enerji piyasalarında kullanılabilir hale getirilmesi 

 Elektrik üretiminde doğal gazın payının %30 ile sınırlandırılması; elektrik 

enerjisi ihtiyacının %10’unun nükleer santrallerden sağlanması 

 2000 yılı değerlerine göre enerji yoğunluğunun orta vadede %15; uzun vadede en 

az %20 azaltılması ve OECD ve nihayetinde AB ortalamaları seviyesine ulaşılması 

 İletim ve dağıtım şebekelerinin, enerji talebinin güvenilir olarak taşınmasına 

yetecek kapasitede geliştirilmesi ve akıllı şebeke olarak işletilir hale getirilmesi 
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  Elektrik ve doğal gaz piyasalarında verimli ve rekabetçi piyasa işleyişinin 

güçlendirilmesi, Milli Enerji ve Maden Politikası’nın üç bileşeninden biri olan 

öngörülebilirliğin artırılması ve finansal sürdürülebilirliğin güvence altına alınması  

 Yeni enerji teknolojilerine yönelik yerlileşme perspektifinin sürdürülmesi 

 Küresel enerji oyununda yer alabilecek idari, teknik, ekonomik ve insan kaynağı 

altyapısının tesis edilmesi 

 Bölgesel enerji ticaret merkezi olunması 

 Küreselleşen enerji pazarlarında oyuncu olabilecek ve rekabet edebilecek 

kurumsal kapasitenin artırılması ve mevcutların desteklenmesi.  

99. Türkiye, geleneksel enerji kaynakları açısından enerjinin nihai tüketiciye sürekli, 

kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas 

alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, 

nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, modern enerji teknolojilerinde 

yerlileştirmeyi önceliklendiren, enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin 

çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu 

güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemini hedeflemelidir.  

3.2. On Birinci Kalkınma Planı Hedefleri 

100. Kamuya açık kaynaklarda genel enerji talebi ve bu bağlamda birincil kaynaklara olan 

talebe ilişkin tahmin veya projeksiyona rastlanmamıştır. On Birinci Kalkınma Planı 

döneminde genel enerji talebinin ne olabileceği, geçmiş yıllar istatistikleri yorumlanarak 

öngörülmeye çalışılmıştır.  

101. 1970 yılı baz alındığında 2016 yılına kadar genel enerji talebi yıllık ortalama %4,5 

oranında artmıştır.  
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Şekil 14 - Genel Enerji Talebi Artış Hızları 

 
Kaynak: ETKB Genel Enerji Denge Tabloları 

 

102. Yukarıdaki grafikten genel enerji talebi artış hızının, beklendiği üzere giderek 

yavaşladığı, üst üste azami 4 yıl talep artış hızının arttığı, iktisadi durgunluk ve kriz 

koşullarında talebin daraldığı, 2002 yılından bugüne enerji talebi artış hızının yıllık ortalama 

%4,1 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu veriler ve Onuncu Kalkınma Planı 

öngörülerinin gerçekleşme durumu birlikte değerlendirildiğinde, On Birinci Kalkınma Planı 

döneminde dünyadaki gelişmelere de bağlı olarak herhangi bir iktisadi yavaşlama veya 

daralma olmaması halinde genel enerji talebinin yıllık ortalama %3,4 ile %4,2 arasında 

artabileceği varsayılabilecektir.  

103. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan Türkiye Elektrik 

Enerji Talep Projeksiyonu Raporuna göre On Birinci Kalkınma Planı döneminde elektrik 

enerjisi talebinin yılda ortalama %4 ile %5,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir.  

104. Bu artış oranları, üyesi bulunduğumuz OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde de OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen enerji 

pazarı olacağına işaret etmektedir. Bu denli yüksek talep artışı, doğal olarak yeni arz 

altyapısının kurulmasını ya da enerji verimliliği çalışmaları ile daha az enerjiyle daha fazla 

üretim yapılmasını gerektirmektedir. Arz altyapısının kurulması, enerji faturasıyla birlikte 

düşünüldüğünde, yeterli ve makul finansmana erişim koşullarının önemini ve niteliğini ön 

plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda, büyük sermaye yatırımlarında, AB uygulamalarında da 
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görülen, belirli bir süre zarfında muafiyet uygulamalarının sağlanmasına yönelik mevzuat 

altyapısı geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.  

105. Sermaye yoğun enerji sektöründe kamunun yatırımcılıktan çekilmesiyle asli yatırımcı 

özel sektör olmuştur. Elektrik ve doğal gaz sektörlerinde son 15 yılda 90 milyar ABD Doları 

civarında yatırımın gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir Bu yatırımların yapılmasında enerji 

talebinin artması beklentisi ile serbest piyasanın işleyişine dair güven etkili olmuştur. Elektrik 

ve doğal gaz piyasalarının serbestleştirilmesi sürecinin başlarında ve özelleştirme aşamasında 

yabancı sermayenin de önemli oranda doğrudan yatırımcı olarak serbest piyasada faaliyet 

göstereceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, doğrudan yabancı sermaye yatırımları son 

dönemde sağlanan alım garantilerinin ve ölçek ekonomisi imkanlarının da etkisiyle daha fazla 

görülmeye başlanmıştır. Serbestleştirmeden beklenen faydanın elde edilebilmesi için, stratejik 

yönelimi tespit edilmiş, açık, anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir yasal çerçeve dahilinde, rol ve 

sorumlulukların ilgili paydaşlar arasında rasyonel olarak dağıtıldığı, öngörülebilir, şeffaf bir 

piyasanın sağlanması elzemdir.  

106. Bu bağlamda, enerji sektörünün, bütünsel bir bakış açısı ve analitik düşünce yetisine 

sahip, vasıflı insan gücüne sahip olması, özel girişimin doğru yönlendirilmesi ve gelişmesi 

açısından önem arz etmektedir. Diğer taraftan, arzulanan rekabetçi piyasalara ulaşılması, 

sektörde kurumsal yatırımcı, piyasa oyuncusu ve paydaşların sayısıyla yakından ilişkilidir. 

Türkiye’deki özel sektörün gelişmiş piyasalardaki muadilleriyle rekabet edebilmesi için daha 

uzun vadeli bakış açısına da sahip kurumsal enerji şirketleri olarak yeniden yapılanmaları, 

enerji piyasalarının dışsallıklardan mümkün olduğunca arınmış olarak çalışmasını 

kolaylaştıracaktır. Bunun için hem özel hem de kamu sektöründe insan kapasitesinin 

yeterliliği hayati bir öneme haizdir.  

107. Türkiye’de enerji üretimi ve ticareti faaliyetlerinin, rekabetçi bir piyasa yapısı 

içerisinde büyük ölçüde özel sektör tarafından yürütülmesi hedeflenmiş ve bu hedef 

doğrultusunda önemli yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Bu yapının, arz güvenliğini 

sağlayacak ve rekabetçi bir şekilde sürdürülmesi, seçilen piyasa modeli ve kurallarının tüm 

yönleriyle uygulanmasına bağlıdır. Bu bağlamda, enerji fiyatlarının maliyet esaslı olması, 

piyasada yer alan kamu şirketlerinin ve düzenleyici kurumun/kurumların faaliyetlerini kendi 

yetki alanlarında, enerji sektörüne ilişkin makro hedefler ile rekabetçilik ve ayrımcı olmama 

ilkelerini gözeterek yürütmeleri, piyasa faaliyetlerine ilişkin ticari sır niteliğinde olmayan 
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verilerin şeffaf bir biçimde tüm piyasa oyuncularına açık olması, uygulamaların uzun vadeli 

hedeflere göre yürütülmesi, gelişmiş enerji piyasalarında da görüldüğü üzere etkinlik kriteri 

olarak öne çıkan başlıca hususlardır. Kısa dönemli ve şartlara göre değişen uygulamalardan 

kaçınılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de enerji 

piyasalarının gelişiminin yakından izlenmesi, gerekli mevzuat düzenlemeleri ve idari 

tedbirlerin etki analizi yapılarak oluşturulması ve hazırlanan yol haritaları uyarınca 

uygulamaya konulması önem arz etmektedir.  

108. İyi yönetilen, iyi işleyen, hukuk güvenliği sağlanmış, rekabetçi enerji piyasaları, enerji 

ticaret merkezi hedefinin gereklilikleridir. Son dönemde geliştirilen elektrik 

enterkoneksiyonları ile artırılan doğal gaz giriş ve depolama kapasitesi enerji ticaret merkezi 

hedefinde önemli adımlar olarak kayda geçmiştir. EPİAŞ’ın elektrikten sonra doğal gaz alım 

satımlarında piyasa işletimine başlamasıyla, bu süreçte önemli bir aşama daha geçilmiş 

olacaktır. Bununla birlikte, bölgemizdeki bazı ülkelerin de bölgesel enerji ticaret merkezi 

olma söylemini son yıllarda daha sık ve yüksek sesle ifade etmeye başlamış olmaları, bu 

alanda bir rekabetin yaşanabileceğine işaret etmektedir. Türkiye’nin bölgesel enerji ticaret 

merkezi hedefine ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan yol haritasının tavizsiz uygulanması ve 

transit boru hatları üzerinden nakledilen doğal gazın ülke sınırlarımız içinde ticarete konu 

edilebilmesi için sözleşmelerin uyarlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, enerjinin transiti 

üzerinden değil, tüm düzenlemeleri ve altyapılarıyla desteklenmiş bir bölgesel enerji ticareti 

merkezi üzerinden değer yaratılması hedefinin gözetilmesi, bu bağlamda olası rakiplere 

üstünlük sağlamak açısından da önem arz etmektedir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde sonuçlandırılmasının hedeflenmesinin, bölgemizdeki 

enerji kaynaklarının tüketici pazarlara ulaştırılmasında Türkiye’nin cazibesini artıracağı 

düşünülmektedir.  

109. Türkiye, yaklaşık elli yıldır nükleer güç santrali kurmaya çalışmaktadır. Bu amaçla 

çeşitli modeller denenmiş ancak çeşitli nedenlerle denenen modeller başarılı sonuçlar 

vermemiştir. Nihai olarak milletlerarası antlaşmayla nükleer santral edinilmesine karar 

verilmiştir. Bu doğrultuda akdedilen 2 milletlerarası antlaşma kapsamında teknolojileri 

birbirinden farklı 2 nükleer güç santralinin yapılması kararlaştırılmıştır. Teknolojilerin farklı 

olması, benimsenen lisanslama sistematiği dikkate alındığında ortak yaklaşım geliştirilmesini 

olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan bu durum, teknoloji aktarımı ve 

yerlileştirme süreçleri bağlamında da gecikmelere veya yetersizliklere neden olabilecektir. 
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Yaşanabilecek aksaklıkların bertaraf edilmesi ve arzulanan çıktıların gecikmeksizin elde 

edilebilmesi için öncelikle nükleer alandaki hukuki altyapı tamamlanmalı ve bağımsız bir 

düzenleme rejimi hayata geçirilmelidir. Ayrıca makul, erişilebilir hedefleri bulunan, ilgili 

diğer alanlarla bağlantısı kurulmuş ve uygulanması için temel finansman imkânları 

tanımlanmış bir nükleer programın tasarımı ve yönetimi önemli görülmektedir.  

110. Enerjide ithalat bağımlılığının kontrol altına alınmasının ülkemiz bağlamında sınırlı 

sayıda seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler, esas itibarıyla kömür ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının işlevselleştirilmesine odaklı arz imkanları ile verimli enerji kullanımıdır.  

111. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli, teorik olarak, orta vadede elektrik enerjisi 

talebini karşılayacak düzeydedir. Bununla birlikte, ülkemizin yenilenebilir enerji 

kaynaklarının niteliği, arz-talep dengesinin sürekli arz artırıcı baskı yaratması, buna mukabil 

yenilenebilir kaynakların kullanıma sokulma süresi, kesintili üretim yapabilmeleri ve 

finansman kısıtları ile şebekelerin güçlendirilmesi ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, 

kısa dönemde salt yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir elektrik enerjisi sistemi 

kurulması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, belirli bir teknoloji edinimi ve sanayi 

altyapısının kurulması hedefini de gözetecek şekilde, önümüzdeki dönemde arz tarafında ana 

önceliğin yenilenebilir enerji kaynaklarına verildiği entegre bir sistem planlaması 

yapılmalıdır. Böylelikle, iyi tasarlanmış YEKA modelinden elde edilecek çıktılarla, bir 

taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarının gerek birincil enerji arzı gerekse elektrik enerjisi 

üretimindeki payının önemli ölçüde artırılması mümkün olacak, diğer taraftan yerli ekipman 

üretimiyle sağlanacak rekabet üstünlüğü sayesinde, başta hinterlandımızdaki ülkeler olmak 

üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak isteyen ülke pazarlarına nüfuz 

edebilme imkanına kavuşulacaktır. Bu bağlamda bahse konu teknolojilerin milli kaynaklarla 

ya da yerlileştirilerek üretilmesi önem arz etmektedir. 

112. Diğer taraftan, artık bir arz kaynağı olarak kabul edilmeye başlanan enerji verimliliği, 

ülkemiz açısından önemli potansiyel barındırmaktadır. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 

bu belgenin hayata geçirilmesine yönelik eylemleri kapsayan ve 2018 yılı başında yayımlanan 

Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın da vaz ettiği üzere, enerji verimliliği bir enerji arzı imkanı 

olarak görülmenin ötesinde, enerji girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması, iklim 

değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve çevrenin korunmasına katkısının yanı sıra 

bir know-how edinme perspektifini de barındırmaktadır. Bu itibarla, On Birinci Kalkınma 
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Planı döneminde Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın kararlılık ve titizlikle uygulanmasının, 

sağlayacağı sinerjiyle beklenenden daha fazla kazanım edinilmesini sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bunu desteklemek üzere, tüketimde doğru fiyat sinyalleri oluşturacak, 

rekabetçi ve öngörülebilir enerji piyasa yapılarının daha işler hale gelmesi çabaları da 

sürdürülmelidir. 

113. Pilot kurulum çalışmaları 2018 yılında başlatılan yeşil OSB’lerin Plan dönemi içinde 

sayılarının artırılarak, yeşil OSB oranının kurulu OSB’lerin üçte biri oranına ulaştırılması 

hedeflenmelidir. Bununla ilişkili olarak da sanayi üretiminde kullanılan 7,5 kW ve üstünde 

güce sahip verimsiz elektrik motorlarının asgari dörtte üçünün Plan dönemi içinde yeni nesil 

verimli elektrik motorları ile değiştirilmesi sağlanmalıdır.  

114. Gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesi gerekse enerji 

verimliliğinin tüm değer zincirinde artırılması hedefi, artan nüfus ve kentleşmenin de yarattığı 

etkinin yönetilebilmesi için akıllı şebeke dönüşümünü ötelenemez bir gereklilik haline 

getirmektedir. Bu itibarla, Türkiye Akıllı Şebeke 2023 Vizyonunun gerektirdiği çalışmaların 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde tamamlanması sağlanmalıdır.  

115. Türkiye’nin hatırı sayılır miktarda linyit rezervi bulunmaktadır. Linyitlerimizin 

niteliği, karbon salımı kısıtlanmasının da zorlayıcılığı nedeniyle bilhassa elektrik üretiminde 

kullanılabilmelerinde ilave yatırım ve iyileştirmeleri gerektirmektedir. Bu itibarla, temiz 

kömür ve temiz kömür yakma teknolojileri ile gazlaştırma veya harmanlama yöntemlerinden 

yararlanmak suretiyle linyitlerimizin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması sağlanmalıdır.   

116. Gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından daha yüksek oranlarda istifade edilmesi, 

gerek enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması Paris Antlaşması kapsamındaki olası 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kilit önemdedir. Paris Antlaşması kapsamındaki olası 

yükümlülüklere riayet bağlamında linyit kullanımından kaynaklanabilecek ilave karbon 

salımlarının enerji verimliliği kazanımları ile orman emvalinin artırılması gibi karbon 

yutaklarının oluşturulmasının zorunluluk haline getirilmesiyle yönetilebilmesi planlanmalı ve 

uygulanmalıdır.  

117. Bu çerçevede On Birinci Kalkınma Planı dönemi hedefleri şu başlıklar altında 

özetlenebilir: 

 Milli Enerji ve Maden Politikası’nın hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların 

sürdürülmesi 
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 Piyasa izleme mekanizmalarıyla desteklenen düzenleme ve denetim faaliyetleri 

ile zamanında, tüm paydaşlar ile veri paylaşımı çerçevesinde ve fiyat oluşumunda 

şeffaf piyasa vurgusuna devam edilmesi 

 Düzenleyici kurumun piyasa tasarımı konusunda yetkinliğinin artırılması ve 

akıllı düzenleme anlayışının uygulamalara yansıtılması 

 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, piyasa işleyişini de gözeterek 

desteklenmesi 

 Kentsel dönüşüm ulaştırma projelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılmasını ve verimli enerji tüketimini esas alan yeni bir konsept temelinde 

geliştirilmesi 

 Bölgesel enerji ticaret merkezi kurulması hedefinin hayata geçirilmesi için ilgili 

paydaşların etkin katılımının sağlanmasıyla piyasa araçlarının geliştirilmesi ve 

uygulanmaya konulması  

 Enerji verimliliği konusunda toplumun tüm kesimlerinin bilgilendirilerek bilinç 

oluşturulması ve bilincin eyleme dönüştürülmesi ile enerji verimliliğinin bir arz 

kaynağı olarak kabul edilmesi ve bu suretle Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının 

hayata geçirilmesi 

 Elektrik ve doğal gaz piyasalarında rekabetin daha da geliştirilmesi ve bu 

bağlamda şebeke altyapılarında orta ve uzun vadeli planlama perspektifinin 

güçlendirilmesi 

 Nükleer alanda gerekli düzenlemelerin yapılması ve idari kapasitenin 

güçlendirilmesi 

 Ulusal fosil yakıt envanterinin, konvansiyonel olmayan kaynakları da içerecek 

şekilde güncellenmesi 

 Modern enerji teknolojilerinde yerlileştirme, sanayi-üniversite işbirliği, 

inovasyon alanlarında çalışmalar ile daha somut kazanımlar elde edilmesi   

 Sektörel insan kaynakları envanteri oluşturulması ve buna göre eğitim planlaması 

ve programlaması yapılması.  
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3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

118. Artan nüfusun layık olduğu refahın sağlanması ve uzun erimli kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin güvenilir ve makul fiyatlardan temin edilmesi 

gereği, küresel ölçekte yeniden dengeleme çabalarının yaşanmakta olduğu bu dönemde enerji 

politikamızın küresel düşünülüp bölgesel ölçekte uygulamaya konulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Türkiye’nin enerjide ithalat bağımlılığı dikkate alındığında enerji güvenliğinin 

güvence altına alınması, başta enerji temin ettiğimiz ülkeler olmak üzere enerji denkleminde 

bir şekilde yer alan ülkelerle nasıl bir ilişki içerisinde olunduğuyla yakından ilgilidir. Bu 

noktada toplumsal istek ve beklentilerin, demokratik düzenin gerektirdiği katılımcılıkla 

rasyonel olarak yönetilebilmesi önem arz etmektedir. Milli güce dayanılarak, karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi göz ardı edilmeden, mümkün olduğunca sadece kaynaklarda değil aynı 

zamanda bilgi ve teknolojide de kendine yeterliği artırmayı hedefleyen politikalar kararlılıkla 

uygulanmaya devam edilmelidir.  

119. Türkiye’nin kronikleşen bir cari açık sorunu bulunmaktadır. Cari açığın oluşmasında 

enerji ithalatının belirleyici bir payı bulunmaktadır. Cari açığın azaltılması bağlamında arz ve 

talep tarafında farklı politik araçlar bulunmaktadır. Arz tarafında, ivedilikle enerji 

envanterinin güncelleştirilmesi ve envanterdeki birincil kaynakların, çeşitliliklerinin ve temin 

yollarının artırılması yoluyla değerlendirilmesi; talep tarafında ise verimli enerji kullanımının, 

bilim ve teknoloji üretme bakış açısıyla geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.  

120. İlişkilere, değişime ve oyunun kurallarına etki edebilmeyi amaçlayan etkin bir enerji 

yönetimiyle, alternatif senaryolar üzerinden gelecek kurgusu çalışılmalıdır. Bu bağlamda, 

bilgi ve teknoloji üretmede rekabet avantajı olan alanlara odaklanılmalı, sektörün tüm 

bileşenlerinin her anlamda sürdürülebilirlik temelinde kapsamlı bir gözden geçirmesi 

yapılmalı ve gerekirse kısmi bir konsolidasyondan kaçınılmamalıdır.  

121. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirme ve süreç inovasyonu ile 

akıllı şebeke dönüşümü makro politika unsurları olarak ele alınmalıdır.  

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

 Kaynak çeşitlendirmesini yenilenebilir kaynaklara ve çevre dostu ve verimli 

teknolojilerle üretilen ve kullanılan yerli kaynaklara öncelik verilmek sureti ile 

sağlamak. 
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 Enerji değer zincirinin tüm aşamalarında enerji verimliliğini artırmak. 

 Piyasa işleyişinin rekabet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ve ulusal 

çıkarları gözetir bir temelde işlerliğini güvence altına almak; bu suretle bir taraftan 

mevcut altyapının en verimli şekilde değerlendirilmesini temin ederken aynı zamanda 

arz güvenliğinin sağlanması için gereken yeni kapasite yatırımlarının yapılabileceği 

sürdürülebilir ve öngörülebilir koşulları oluşturmak, diğer taraftan bölgesel ölçekte 

ticaret yapılır bir merkez haline gelmek.  

 Enerji kaynaklı salımların ve enerji kaynaklı çevre sorunlarının azaltılmasını 

sağlamak.  

 Enerji alanında bilim ve teknoloji geliştirmek. 

 Enerji yönetiminde uzmanlaşmayı sağlamak; sektörün ihtiyaç duyduğu iş 

gücünün gerekli nitelikte ve belirli nicelikte hazırlanmasına yönelik eğitim 

imkânlarını sürekli geliştirmek. 

3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve 

Tedbirler 

123. 2017 yılında açıklanan ve politik bir doküman olarak yayımlanması beklenen Milli 

Enerji ve Maden Politikası ile ortaya konulan “arz güvenliği”, “yerlileştirme” ve 

“öngörülebilirlik” vizyonu, sektörün gelişimi için önemli ve olumlu bir adım olmuştur. Bu 

politika kapsamında öngörülen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik kapsamlı, orta ve uzun 

vadeli perspektifleri içeren ve uygulanabilirliği mümkün olan her araçla desteklenen eylem 

planlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

124. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, enerji verimliliği potansiyelinin 

değerlendirilmesi yönünde çok olumlu bir adım olmuştur. Bu alanda yatırımların ve 

çalışmaların sürdürülmesi önem taşımaktadır. Rekabete dayalı işleyen elektrik piyasaları ve 

maliyetleri yansıtan emtia fiyatlandırmasına daha fazla işlerlik kazandırılabilmesinin, enerji 

verimi potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi için önemli bir itici unsur niteliğinde 

olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, enerji yoğunluğunun en etkin şekilde azaltılmasına 

yönelik olarak, elektrik değer zincirinin tüm aşamalarında enerji verimliliği uygulamalarının 

daha fazla yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar sürdürülmelidir. 
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125. Ne kadar potansiyel olursa olsun enerji yoğun sanayi kollarında elde edilebilecek 

verimlilik kazançları göreceli olarak sınırlıdır. Bu nedenle katma değeri yüksek ve enerji 

yoğunluğu düşük sanayiye dönüşüm için analizler yapılmalı, bu dönüşümü destekleyecek 

programlar geliştirilmelidir. Bu kapsamda dünya gündeminde her geçen gün daha çok yer 

bulan “dördüncü sanayi devrimi (4.0)” veya “Endüstri 4.0” konseptindeki gelişmelerin 

izlenmesi, sanayi tesislerinin “Endüstri 4.0” vizyonuna uyumunun artırılması ve gerekli 

dönüşümlerin, enerji boyutunu da dikkate alan bir anlayışla gerçekleştirilmesi önem arz 

etmektedir. Diğer taraftan, aydınlatma, kojenerasyon, trijenerasyon, verimli motorlar, hız 

kontrolü, atık ısının geri kazanımı, talep tarafı yönetimi gibi alanlarda yapılacak mevzuat 

düzenlemeleriyle enerji verimliliği tüm sanayi ve ticari sektörlere yaygınlaştırılmalı, sanayide 

sektörel bazda hedefler ve uygulama planları belirlenmelidir.  

126. Enerji verimliliği, bütün dünyada değişim göstererek entegre kaynak verimliliğine 

dönüşmektedir.  Entegre kaynak verimliliği, enerji üretim verimliliği gibi yeni açılımlar için 

gösterge çalışmaları yapılmalı ve planlamalarda yer almalıdır. Bu amaçla sektörel kıyaslar 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca endüstriyel simbiyoz konusunda da 

çalışmalar yapılmalı, hatta OSB’ler için endüstriyel simbiyoz zorunluluk haline getirilmesi 

imkanı araştırılmalıdır. Diğer taraftan, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri 

yaygınlaştırılması amacını da destekleyici olarak ısıl ve kimyasal enerji depolama 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında gerekli adımlar gecikmeksizin atılmalıdır. 

127. Etkin şekilde uygulanan enerji yönetimi ile asgari %10-15 oranında tasarruf 

sağlanabilmekte ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyen çabalar kalıcı hale 

getirilebilmektedir. Özellikle orta ölçekli sanayi işletmeleri ve yüksek tüketime sahip ticari 

binalarda etkin bir ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin yaygınlaşması enerji verimliliğinde 

daha hızlı yol kat edilmesini sağlayacaktır. Bu tedbirin hayata geçirilmesinde, işletmelerin 

belge almasından daha ziyade uygulama sonuçlarına odaklanılmalı ve sıkı bir izleme ve 

denetim yapılmalıdır.  

128. Yenilenebilir enerji makine-ekipmanları yüksek teknoloji içerikleri ile Türkiye’nin 

sanayi üretimine katkı sağlayacak önemli nüveler içermektedir. Bu nedenle ekipmanların yerli 

üretimi hassasiyetle ele alınmalı, özellikle yüksek teknolojili ürünler hedeflenmelidir. Bu 

bağlamda ekipman yerlileştirme ve yan sanayi kollarının oluşturulmasını amacını da güden 

YEKA modelinden beklenenlerin öngörüldüğü şekilde hayata geçirilebilmesi için proje 
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geliştirme ve uygulama süreçleri dikkatlice izlenmeli, işlemler mümkün olduğunca 

hızlandırılmalı ve yatırımın simülasyonu yapılarak riskler minimize edilmeli, yerli ekipman 

üreticileri ve yazılım vb. hizmet sunan şirketler ile Ar-Ge merkezlerinin sürece dahil edilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca, yerli katkıyı daha iyileştirecek ara modellerin geliştirilmesi ile 

teknoloji yayılımına yönelik tedbirler alınmalıdır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, yerlilik 

tanımı tekrar gözden geçirilmeli ve bütün kaynaklar için yaşam döngüsü analizi yapılmalıdır. 

129. Enerji sistemlerinin dönüştürülmesi yüksek maliyetli olabilmektedir. Enerji talebi 

hızla artan ve arz güvenliğini sağlamada kesintisiz ve yüksek hacimli yatırım ihtiyacı olan 

ülkemiz açısından bu dönüşüm daha da maliyetli olabilmektedir. Bu süreçte bazen kamu 

müdahalesi ve devlet yardımına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu desteklerin uzun vadede piyasa 

oluşumunu bozmayacak şekilde kurgulanması elzemdir. “Piyasa için rekabet” koşullarının 

sağlanması, ilerde “yeniden müzakere” ile kamu zararı oluşmaması, devletin “kazananları 

seçme” yoluna gitmesi halinde de süreçlerin, dinamik koşullara uygun kurgulanması 

sağlanmalıdır. Bu bağlamda, YEKA’ların tasarımı; politika belirliliği, toptan satış 

piyasalarındaki toplam etkisi ve kapasite mekanizması (kayıp para problemi) ve dağıtık 

üretimin yaygınlaştırılması gibi hususlarla bir arada düşünülmelidir. 

130. Yenilenebilir enerji kaynakları özelinde ise: 

 Güneş enerjisinden elektrik üretimi, ağırlıklı olarak nihai tüketicilerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılamaları bağlamında değerlendirilmelidir. 

 Özellikle OSB’ler, küçük sanayi siteleri, toplu iş yerleri, yazlık mesken siteleri, 

köyler ve tarımsal sulama tesisleri gibi alanların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, 

başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji üretim kooperatifçiliği özendirilmeli ve 

desteklenmeli; kooperatiflere yönelik sürdürülebilir bir finansman modeli 

oluşturulmalıdır.  

 Tarım alanlarının amacı dışında kullanılmasına izin verilmemelidir.  

 Rüzgar enerjisinin kapasite ve veriminin artırılması için güneş enerjisi ile hibrit 

birleşimi ve kontrol sistemleri düzenlemelerle desteklenmelidir.  

 Rüzgâr tahmin sistemleri geliştirilmeli ve tahminlerdeki sapmaların azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmalı; depolama çözümleri üretim tahminini kısa sürede 

istenen doğruluğa çıkartılabileceğinden, depolama çözümlerinin geliştirilmesi 

gündeme alınmalıdır.  
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 Kule, kanat, kanat ana ve ara malzemeleri (cam elyafı, elyaf ve laminasyon 

reçinesi, multiaksiyal örgüler, vakum torbalama sarf malzemeleri) ile bazı bağlantı 

elemanları (kanat bağlantı saplama ve somunları, kule bağlantı cıvataları, flanş ve 

özel bağlantı elemanları) vb. tedarik zincirindeki bazı bileşenlerin birden fazla 

tedarikçiden temin edildiği göz önünde bulundurularak, rüzgara dayalı üretim 

tesislerinin ek maliyetlere katlanmaksızın kurulabilmesi için tedarik zincirinde daha 

güçlü işbirliği olanakları yaratılmalıdır.  

 Jeotermal enerji santrallerinde elektrik üretimi sonrası oluşan ve re-enjeksiyon 

öncesi hala kullanılabilir durumda olan kuyruk suyunun sera ve kentsel ısıtma, gıda 

kurutma, endüstriyel kullanımın yaygınlaştırılması adına, jeotermal kaynağın ikincil 

yatırımlarda kullanılması desteklenmelidir. Keza jeotermal enerji ile konut ısıtması 

konusunda yerel yönetimlere İller Bankası tarafından düşük faizli ve uzun vadeli 

krediler sağlanmalıdır. 

 Tarımsal, hayvansal ve organik endüstriyel atıklardan yararlanılmasının yanı sıra 

evsel organik atıkların yerel yönetimlerce değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar 

artarak devam ettirilmeli ve kümelenme çalışmaları ile desteklenmelidir. Bu 

bağlamda, biyokütle enerjisinin kırsal kalkınma politikaları ile entegre edilmesi için 

gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

 Büyük ve küçük ölçekli biyokütle dönüşüm teknolojileri, çoklu ürün kullanımına 

uygun hale getirilmeli; biyokütleden gazlaştırma yöntemi ile sentetik yakıt üretimi 

konusundaki çalışmalar desteklenmeli ve bu kapsamda alglerden biyoyakıt üretimi ve 

karbon yakalama sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar desteklenerek alg 

üretim havuzları sanayi kuruluşlarında yaygınlaştırılmalıdır. 

 Kırsal kesimde köy ve kasabaların topluca ısıtılması, toplu konutların ısıtma 

sistemlerinde biyokütle kullanılması, biyokütlenin atık olarak çıktığı ya da biyokütle 

kaynaklarına yakın olan organize sanayi bölgelerinde gerekli olan elektrik ve ısının 

biyokütle kaynaklarından karşılanması imkanları analiz edilmeli ve makul projeler 

hayata geçirilmelidir.  

131. Başta linyit olmak üzere kömür kaynaklarımızın doğru, finanse edilebilir ve düşük 

maliyetle ekonomimize kazandırılması amacıyla hazırlanan “Akıllı Kömür Stratejisi” hayata 

geçirilmelidir. Bu kapsamda;  
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 Kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı potansiyelinin (CBM-CMM) tespiti 

amacıyla çalışmalar yapılmalı ve gazın drene edilip ekonomiye kazandırılması ile 

ilgili yerli teknoloji kurulması çalışmaları yürütülmeli,  

 Kömür sahalarının elektrik üretim yatırımlarına açılması kapsamında her saha 

için özgün yatırım ve finansman modeli geliştirilmeli, 

 Termik santral atık ısısından yararlanılması verimliliğin bir gereği olarak 

öncelikle değerlendirilmeli, 

 Yerli kömürlerin kullanımdaki ısıl değerini artıracak veya kalitesini yükseltecek 

Ar- Ge çalışmalarına ağırlık verilmeli, 

 Mevcut linyit yakıtlı termik santraller bir plan dahilinde gecikmeksizin rehabilite 

edilmeli, verimlilikleri artırılırken çevresel etkileri azaltılmalı; bunun için öncelikli 

yerli mühendislik uygulamaları tercih edilmeli,  

 Kömürün iyileştirilmesi ve farklı alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğinin 

artırılmasına ilişkin temiz kömür teknolojileri, gazlaştırma, sıvılaştırma ve benzeri 

çalışmalar yürütülmeli, bu bağlamda kömürden gaz, petrol ve hidrojen üretiminin 

sağlanmasına yönelik yerli teknolojilerin gelişimi desteklenmeli, 

 Kömürden üretilen sentetik gazın doğal gaz yetersizliğinde doğal gazı ikame 

edici özelliği çerçevesinde ticarileşmesi değerlendirilmeli,  

 Kurulacak ve işletmedeki kömür santrallarında çevresel standartlara uyum 

durumu takip edilmeli ve mevzuatta tanımlanan gereklerin hayata geçirilmesi için 

gerekli tedbirler alınmalıdır.  

132. Elektrik üretim teknolojilerinde yerli imalata yönelik son dönemdeki olumlu 

gelişmeler sürdürülmeli, bu alanda üniversite-sanayi işbirlikleri de dahil tüm fırsatlar üzerinde 

yoğunlaşılmalıdır. Enerji teknolojilerinde halen yüksek düzeyde olan dışa bağımlılığın 

tedricen azaltılmasına yönelik çalışmalar önceliklendirilmeli, elektrik üretiminden ziyade 

bilgi ve teknoloji üretimi teşvik edilmelidir. Bu bağlamda enerji sektöründe imalat ve yerli 

üretim ve teknoloji envanterinin oluşturulması çalışmaları yapılarak ihtiyaç duyulan ve 

rekabet üstünlüğü sağlanabilecek ürünler tespit edilmeli ve bu ürünlerin yerli üretimine 

yönelik Ar-Ge de dahil destekler sağlanmalıdır. Elektrik üretim teknolojilerinde yerlilik 

konusunda %51 tanımındaki belirsizlikler giderilmeli ve yerli imalat teşviki konusunda kritik 

teknoloji ve sürdürülebilirlik tanımları yapılmalıdır. Yol haritasının tamamlanabilmesi için 

desteklenecek sektörlerin uygun bir yöntem altında önem sırasının oluşturulması, destek 
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miktarı ve yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu yöntemin içinde istihdama katkı, 

diğer sektörlerle çarpım etkisi, ihracat potansiyeli, ithalat risk ölçütü, rekabet edebilirlik 

(destek sonrası sönümlenme riski) gibi parametreler bulunmalıdır.  

133. Nükleer enerji projelerinde inşaat başta olmak üzere yerlileşme oranının düzenli olarak 

geliştirilmesine yönelik planlamanın yapılması önemli görülmektedir. Nükleer enerji alanında 

kurumsal altyapı ve insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir. 

Nükleer alanda kısa orta ve uzun vadeli hedefleri içine alan ulusal bir nükleer enerji stratejisi 

oluşturulmalı; nükleer teknolojinin yerlileştirilmesi, nükleer sektörün ihtiyaçlarına yanıt 

verecek nitelikli insan yetiştirilmesi, nükleer santral projelerindeki yatırım modellerini ve 

diğer tüm benzer hususları içeren kapsamlı bir “Ulusal Eylem Planı” hazırlanmalı, On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi içinde öncelikli alanlardaki eylemler hayata geçirilmeye 

başlanmalıdır. 

134. Türkiye’nin bir enerji ticaret merkezi olabilmesi için ise: 

 Elektrik enterkoneksiyonları daha da güçlendirilmeli; akıllı şebeke uygulamaları 

yaygınlaştırılmalı; fiyatların piyasada oluşması sağlanmalı ve EPİAŞ’ın kapasitesi 

geliştirilmelidir. doğal gaz özelinde aşağıdaki reformları yapmalıdır:  

 Doğal gaz özelinde aşağıdaki reformlar yapılmalıdır; 

o Sürelerinin bitiminde doğal alım sözleşmelerinin esnek, EPİAŞ 

bünyesinde faaliyet gösterecek Organize Toptan Doğal Gaz Piyasasında 

oluşacak fiyata endeksli olarak güncellenmesi sağlanmalı;  

o Gaz ithalatı kısıt ve imkanlar dahilinde olabildiğince 

serbestleştirilmeli;  

o Şebeke işletme faaliyeti tüzel kişi bazında ayrıştırılarak özerkliği 

sağlanmalı ve çapraz sübvansiyonlar kaldırılmalı;  

o İletim sistemi güçlendirilmeli ve depolama kapasitesi daha da 

artırılmalı;  

o Elektronik Bülten Tablosu (EBT) üzerinde kapasite ticaretinin 

yapılacağı ayrı bir platform kurulmalı;  

o Maliyet esaslı fiyatlandırma esasları dahilinde işlem hacminin 

artırılması gözetilmelidir.  

 Elektrik ve doğal gaz piyasaları arasındaki eşgüdüm sağlanmalıdır.  
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 Piyasa işleyişini bozucu teşvik ve destekler çok zorunlu olmadıkça 

kullanılmamalıdır.  

135.  Büyük veri, veri madenciliği, dağıtık optimizasyon, makine öğrenimi (machine 

learning), yapay zeka gibi alanlarda yazılım ve yeni teknolojiler odaklı potansiyel gelişim 

fırsatları belirlenmeli, bu alanlardaki kurumsal kapasitelerin en etkin şekilde kullanımını 

sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Hızla ilerleyen teknoloji, enerji altyapısına ilişkin 

çok farklı riskler ve fırsatlar barındırmaktadır. Riski asgari seviyede tutabilmek ve fırsatlardan 

azami ölçüde faydalanmak için teknolojik gelişimler yakından izlenmeli ve uzun vadeli ve 

büyük ölçekli enerji altyapı yatırımlarının belirlenmesi sürecinde bu gelişmeler tüm 

boyutlarıyla dikkate alınmalıdır.  

136.  Şebeke işletmecileri ile belirli ölçüde tedarikçilerin elinde yer alan tüketicilere ilişkin 

veriler, sektörel rekabetin gelişmesi bağlamında, bu verileri elinde bulunduranlar ile bunların 

bağlı oldukları sermaye gruplarına avantaj sağlamayacak ve tüketicilerin mahremiyetine halel 

getirmeyecek bir yapıda ve süreçte işlenmelidir. Bu amaçla, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmeli ve kamunun gözetleme ve 

denetim işlevi daha da güçlendirilmelidir.  

137.  Orta ve uzun vadede, enerji sektörü ve piyasalarının dinamik gelişimini, emtia 

fiyatlarındaki değişimleri ve enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri dikkate alacak şekilde 

enerji strateji belgeleri (2040-2050) geliştirilmeli, enerji stratejilerinin sanayi, ulaştırma ve 

iklim gibi alanlarla entegrasyonu güçlendirilmeli, bu çerçevede enerji verimliliğinin 

önceliklendirilmesi sürdürülmeli, uzun vadeli stratejilerin gelişmeler ve hedefler çerçevesinde 

mutat olarak güncellenmesi sağlanmalıdır.  

3.4.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

138.  Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin, enerji sektörünün büyümesini 

destekleyecek şekilde daha fazla geliştirilmesine yönelik olarak yeşil sertifika ve beyaz 

sertifika uygulamalarına ilişkin altyapı geliştirilmelidir. Enerji verimliliği projelerinin 

özellikle kamuda hayata geçirilebilmesi için projenin sağlanan tasarruf ile finanse edildiği 

Enerji Performans Sözleşmelerine (EPS) yönelik mevzuat düzenlemeleri hızla hayata 

geçirilmelidir. Birden fazla enerji kaynağı ve teknolojisinin, en verimli şekilde, aynı yerde ve 

koordineli olarak elektrik üretimi amacıyla kullanılmasını sağlayacak hibrit uygulamalar için 

mevzuat altyapısı oluşturulmalıdır. 
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139.  Karbon piyasaları ve ısı piyasasına ilişkin en iyi uygulama örnekleri de dikkate 

alınarak hukuki ve teknik altyapı geliştirilmelidir. Bu kapsamda karbonun fiyatlandırılmasına 

yönelik politikaların oluşturulması aşamasında enerji verimliliği ve düşük karbon 

ekonomisine yönelik programlar bütüncül bir şekilde ele alınmalı, karbon salımının 

vergilendirilmesi veya EPİAŞ bünyesinde karbon piyasasının kurulmasına yönelik analizlerin 

yapılması sağlanmalıdır. 

140.  Elektrik enerjisinde puant talebin ortalama talebe oranının düşürülmesi ile beraber 

talep tarafı katılımının özendirilmesi, sistemin etkin işlerliği üzerinde çalışmaların 

sürdürülmesi ve bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi hedeflenmelidir. Bu amaçla 3 

terimli tarife sistemi gözden geçirilerek aktif talep yönetimi uygulamasına geçilmelidir.  

141.  Enerji ürünlerinin vergilendirilmesinde uygulanan yaklaşımlar gözden geçirilmelidir. 

Bu bağlamda, rafinaj özellikleri de dikkate alınarak adil bir vergilendirme yapılmasının, gerek 

karbon salımların gerekse cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

142.  Dağıtım özelleştirmelerinden beklenen faydaların tüketici tarafında da görülmesi için 

kalite göstergelerinin Avrupa ortalamalarına yakınlaştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca, kayıp 

(teknik) ve kaçak (teknik olmayan kayıp) unsurlarının ayrıştırılabilmesine ilişkin çalışmalar 

yapılmalı, bölgeler arası farklılıkların giderilmesine yönelik tedbirler uygulanarak teknik 

kayıpların OECD ülkeleri ortalamalarına indirilmesi, teknik olmayan kayıpların ise ulusal 

tarife mekanizmasının sona erdirilmesine ve bölgesel tarifeye geçişe imkân verebilecek 

seviyelere düşürülmesi sağlanmalıdır.  

143.  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin desteklenmesine ilişkin 

mevcut rejiminin 2020 yılı sonrasında uygulanmasına devam edilmeyeceği açıklanmıştır. 

Elektrik üretim yatırımlarının uzun hazırlık dönemi ve finansman gerektirmesi nedeniyle 

2020 sonrasındaki döneme ilişkin durumun belirginleştirilmesi öngörülen hedeflere zamanlıca 

ulaşılması bağlamında önem arz etmektedir. Bu husus, yerli ekipman üretimi yapan, küresel 

şirketlerin tedarik zincirlerine entegre olmuş KOBİ’lerin üretim ve iş planlarının 

yapılabilmesi açısından de önemlidir. Bu bağlamda, yerlileştirme politikalarının hayata 

geçirilmesinde başta KOBİ’ler olmak üzere ekipman üreticilerine yönelik olarak, etkin biz 

izleme mekanizmasıyla desteklenmiş özel destekler geliştirilmelidir. Diğer taraftan, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik üretimine, üretilen enerji miktarı 

üzerinden destek verilmesinin, yerlileştirme ve teknoloji geliştirmekten ziyade yerli 
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kaynaklarda üretimin artırılmasına hizmet ettiği dikkate alınmalı, yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretiminin desteklenmesinde ithal ikameci bir bakış açısı 

gözetilmelidir. 

144.  2020 sonrası dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin 

desteklenmesine devam edilecekse, destekleme sistemi, teknolojik gelişmelere, kapasite 

faktörlerine, sahip olunan potansiyele göre önceliklendirme yapılarak ve rekabet üstünlüğü 

sağlanabilecek alanlarda yerelleşebilmeyi amaçlayan bir içerikte kurgulanmalıdır. Bu 

bağlamda sağlanacak desteklerin geri dönüşleri muntazaman izlenmeli ve izleme sonuçlarına 

göre gerekli ilave tedbirler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının izin ve onay süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması suretiyle de 

desteklenmesine devam edilmeli ve bu amaçla kurumlar arası etkin işbirliği ve iletişim 

sağlanmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kapasite projeksiyonlarını ve bunların 

gelecek yıllarda iletim ve dağıtım sistemine olası etkilerini içeren Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Şebekeye Entegrasyonu Programı oluşturulmalıdır.  

145.  Türkiye’deki yeni bina stokundaki hızlı artış dikkate alındığında, bina yapım 

standartlarının iyileştirilmesi konut sektöründeki toplam enerji verimliği açısından önemli bir 

potansiyel barındırmaktadır. TMMOB raporlarına göre, Türkiye’de mevcut düzenlemelerde 

yeni binalar için yönetmeliklerin öngördüğü şartlar Avrupa’da benzer iklim şartlarına sahip 

ülkelere kıyasla %30 daha verimsizdir. Mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak 

binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için 

yapılacak yatırımlar özendirilmeli, bina sahiplerine doğrudan ya da dolaylı destekler 

sağlanmalıdır. İnşaat sektöründe kullanılan verimli malzeme, ekipman ve teknolojilere ilişkin 

kılavuz ve halkın ulaşacağı internet portalı geliştirilmelidir. Binaların enerji verimli hale 

getirilmesi için malzeme ve ilgili hizmetler üzerindeki vergilerin azaltılması 

değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, ulusal yeşil bina sertifika sistemi oluşturulmalı; kavram 

karmaşası yaşanmaması için yeşil bina, sıfır enerjili bina ve sıfıra yakın enerji tüketen bina 

vb. şekilde sunulan yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından standartlar 

geliştirilmelidir.  
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3.4.2. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

146.  Elektrik piyasasının rekabetçiliğinin ve öngörülebilirliğinin güçlendirilmesi; mevcut 

yatırımların finansal sürdürülebilirliği, önümüzdeki dönemde gerekli olan yeni yatırımların 

hayata geçirilebilmesi, kaynakların optimum kullanımı ve arz güvenliği için kritik bir 

unsurdur. Bu kapsamda, optimum piyasa işleyişinin sağlanması, verimli üretim yatırımları ve 

işletmeciliğin özendirilmesi, ileriye yönelik sağlıklı fiyat sinyalleri oluşturacaktır. Bu 

kapsamda, yeterli derinliğe ve likiditeye sahip vadeli işlemler piyasalarının oluşturulmasının 

hedeflenmesinin önem taşıdığı değerlendirilmektedir.  

147.  EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi ve Gün Öncesi Elektrik Piyasasının yerli yazılımı ve 

optimizasyon modeli, çok önemli ve başarılı bir adım olmuştur. EPİAŞ’ın kapasitesi ve milli 

yazılım avantajı da dikkate alınarak bölgesel elektrik ticaretine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda, Türkiye’nin EPİAŞ ile elde ettiği deneyim ve 

kazanımların ihracına yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Bu bağlamda EPİAŞ’ın Gün 

Öncesi Piyasası yazılımının diğer ülkelerde kullanılan farklı teklif tiplerini kapsayacak şekilde 

geliştirilmesi ve iletim kısıtlarının da göz önüne alındığı çok bölgeli fiyatlama yönteminin 

Gün Öncesi Piyasasında uygulanabilirliğine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.   

148.  Piyasanın şeffaflığının artırılması yönünde önemli bir iyileşme potansiyeli 

bulunmaktadır. Bu çerçevede tüm piyasa katılımcılarının aynı verilere erişimi önem taşımakta 

olup, EPİAŞ Şeffaflık Platformu ile sağlanan olumlu gelişme artarak sürdürülmeli ve 

Dengeleme Güç Piyasası ve yan hizmetlerin şeffaflığının artırılmasına dönük çalışmalar 

yapılmalıdır. 

149.  EPİAŞ ile Borsa İstanbul (BİST) arasında entegrasyon sağlanarak enerji 

piyasalarındaki etkinlikleri artırılmalıdır. VOİB’deki finansal ticaretin fiziksel ticaretle 

bağlantısının kurulması sağlanmalıdır.  

150.  Doğal gaz piyasasının rekabetçiliğinde sağlanan gelişme, elektrik piyasasının 

gerisindedir. Bu itibarla, daha rekabetçi ve verimli bir doğal gaz piyasasına geçiş sağlanmalı 

ve bu sürecin en etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmelidir. Doğal gaz alım sözleşmelerinin, 

dünya gaz piyasalarındaki gelişim ve dönüşüm çerçevesinde daha esnek ve rekabetçi şartlarda 

oluşturulmasına yönelik fırsatlar değerlendirilmelidir. Bunun, doğal gaz piyasasının 

likiditesinin ve öngörülebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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151.  Doğal gaz piyasasında küresel ve bölgesel piyasalarda LNG ile ilgili son dönemde 

oluşan fırsatların ve çevre ülkelerde oluşabilecek fırsatların en rekabetçi şekilde 

değerlendirilmesi hususları önem taşımaktadır. Bu bağlamda, dengeleme piyasasına ek olarak, 

organize toptan doğal gaz satış piyasasının elektrik piyasası ile uyumlu çalışır hale gelmesine 

yönelik mevzuat altyapısının geliştirilmesi de dahil çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda, organize toptan doğal gaz satış piyasası kapsamında yer alan dengeleme gazı, 

gün öncesi ve gün içi işlemlerini kapsayan sürekli ticaret piyasasına ek olarak, “Future” ve 

“Forward” gibi türev piyasaların kurulması da değerlendirilmelidir. Mevcut gelişmelere de 

paralel olarak, doğal gaz piyasasında şeffaflığın artırılması yönündeki çabalar sürdürülmeli ve 

EPİAŞ Şeffaflık Platformunun ilgili unsurları geliştirilmelidir.  

152.  Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında belirlenen hedeflerin hayata 

geçirilmesi, kapsamlı bir eşgüdüm ve sürekli izleme/denetim yapılması ile kaynakların 

tahsisinde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Diğer taraftan, ülkemizdeki ısı kayıp (her 

seviyede) noktalarının tespiti ve bu noktalarda verimliliği artırmaya dönük planlamalar 

yapmak üzere YEGM bünyesinde gerekli yapılanmalar oluşturularak ilgili bakanlıklar ve 

TÜBİTAK’la eşgüdüm sağlanmalıdır.  

3.4.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

153.  Elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörlerinde EPDK onayına tabi olanlar da dahil olmak 

üzere tüm Ar-Ge desteklerinin işleyişi ve çıktıları sistematik olarak analiz edilmeli ve iyi 

uygulamaların ticarileşme süreçlerinin hızlandırılması desteklenmelidir. Bu kapsamda, test ve 

sertifikasyon konusunda da yerlileşme göz ardı edilmemeli ve bu konuda nitelikli insan 

kaynağı da dahil gerekli altyapının geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

154.  Enerji sektöründe iş gücü ihtiyacının tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir envanter 

çalışması yapılmalıdır. Envanter sonuçları, sektörün ihtiyaçları ve gelecek vizyonuyla birlikte 

değerlendirilerek gerek asli gerekse ara eleman yetiştirilmesine yönelik orta ve yüksek eğitim 

planlaması gözden geçirilmelidir.  

155.  Enerjide mega trendler ekseninde dünya genelinde yaşanan dönüşüm, enerji 

sektörünün her bileşeninde yetkin insan kaynağının önemini artırmaktadır. Enerji gibi pek çok 

disiplinin kesiştiği stratejik bir alanda, eğitim ve öğretim politikalarının, ön lisans, lisans ve 
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lisansüstü seviyeler dahil olmak üzere, Türkiye’nin enerji hedeflerini destekleyecek şekilde 

güçlendirilmesi önem arz etmektedir.  

156.  Sadece enerji sektörüne odaklanan bir diplomatik misyonun, gerek sektörün takibi, 

gerekse iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklıkların kurulması anlamında büyük önem 

taşıdığı değerlendirilmektedir. Enerji diplomasisi ve genel koordinasyonu kapsamında belirli 

dış misyonlarımızda enerji ataşeliği sistemi kurulmalıdır.  

157.  İnovasyon ve Ar-Ge kabiliyetlerinin, enerji sektörünün rekabetçiliğine ve büyümesine 

katkı sağlayacak şekilde oluşturulması ve geliştirilmesi önemlidir. Bu çerçevede, inovasyonu 

özendiren bir ekosistemin gelişimi ve çeşitli yatırım olanaklarının enerji stratejileri ile 

kesişiminde önemli potansiyel bulunmaktadır. Yapay zeka, enerjide dijitalleşme, yüksek 

verimli yakıt hücreleri, elektrik depolama, elektrik şarj sistemleri gibi alanlarda, Türkiye’yi 

küresel rekabette öne taşıyabilecek araştırmalar desteklenmelidir.  

3.4.4. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

158.  Elektrik piyasasında serbest tüketici limitinin yıllar içerisinde tedrici olarak 

düşürülmesi, tedarik ve perakende piyasasının gelişimine olumlu katkı sağlamıştır. Perakende 

rekabetinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için tedarikçi değişiminin basit ve kolayca 

anlaşılabilir bir nitelikte olması önemlidir. Serbest tüketici limitinin sıfırlanabilmesi 

kapsamında, sistemden sorumlu kuruluşların altyapılarının güçlendirilmesi ve piyasa yönetim 

sisteminin yüksek sayıda portföy geçişine hazırlanması için gerekli altyapı çalışmalarına hız 

verilmelidir. 

159.  Doğal gaz depolama kapasitesinin ülkedeki tüketime uygun şekilde geliştirilmesi ve 

ticaret merkezi ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olması önemlidir. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesinin ülkenin yıllık tüketiminin %20’sine çıkarılması 

hedefinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

160.  Elektrik talebinin güvenli, sürekli ve rekabetçi koşullarda karşılanabilmesini teminen, 

üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarının sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi, özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak yenilenebilir 

enerjiye dayalı olarak, hızlı bir artış göstermiştir. İletim ve dağıtım şebekelerinde yenileme ve 

genişleme yatırımları, üretimdeki gelişme ve talepteki büyüme ile uyumlu şekilde 

sürdürülmektedir. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam etmesi 
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gerekmektedir. Bu bağlamda elektrik sisteminin ana omurgasını oluşturan TEİAŞ’ın 

yatırımları en verimli şekilde sürdürülmeli, gerekli yatırım öncelikleri hayata geçirilmeli, 

Avrupa’daki örneklere benzer şekilde master planlar hazırlanmalı, üretim gelişim planları da 

iletim sistemi gelişim planları ile uyumlu şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca elektrik iletim 

sisteminin, iktisadi faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde N-2 kriterlerine göre tesis edilmesi, 

uzun mesafeli güç aktarımı kapsamında iletim kayıplarını azaltmaya ve işletme verimliğini 

arttırmaya yönelik yüksek voltajlı doğru akım iletim hattı (HVDC-High Voltage Direct 

Current) projelerinin geliştirilmesi etüt edilmelidir. Elektrik enterkoneksiyonları geliştirilerek 

sınır ötesi ticaret ve bölgesel piyasalarla etkileşim fırsatları artırılmalıdır.  

161.  Siber güvenlik şebeke endüstrilerinde her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. 

Siber güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar titizlikle ve sürekli geliştirme 

ilkesiyle sürdürülmeli, bu bağlamda TEİAŞ için milli bir Enerji Yönetim Sistemi SCADA 

yazılımı geliştirilmelidir.  

162.  Elektrik dağıtım sistemindeki tüm varlıkların, proje onayı ve tesis kabul işlemlerinin, 

aydınlatma şikâyetlerinin, kesinti takip sistemleri ve abone bilgilerine ilişkin kayıtların 

oluşturularak Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması konusunda dağıtım şirketleri 

görevlendirilmelidir.  

163.  Elektrik dağıtım yatırımları kentleşme ve nüfus artışı gereksinimlerini zamanında 

karşılayabilecek şekilde sürdürülmeli, akıllı sayaç ve akıllı şebekelere ilişkin yol haritası 

tamamlanmalı, verim ve teknoloji odaklı şebeke yatırımlarına öncelik ve hız verilmelidir. 

Kurulacak akıllı şebeke sistemleri bileşenlerinin kalitelerinin güvence altına alınması 

amacıyla akreditasyon altyapısının tesis edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeli, 

OSOS sistemi acil olarak tamamlanmalıdır.  

164.  Kaçak elektrik kullanımının sosyal sebepleri detaylı olarak irdelenmelidir. Verimsiz 

kullanımlara yol açan kaçak elektrik kullanımı önemli bir sorun olarak varlığını 

sürdürmektedir. Salt tarife uygulamalarıyla çözülemeyeceği düşünülmekle birlikte, 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununda çerçevesi çizilen sosyal tarife mekanizmaların hayata 

geçirilmesinin, kaçak elektrikle mücadeleye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

165.  Elektrikli araçların yaygınlaşması, şarj altyapıları ve şebekelerin gelişimi ile ilgili 

konular bütüncül bir bakış açısıyla planlanarak azami fayda sağlanması temin edilmelidir. Bu 

bağlamda, elektrik depolama teknolojileri alanında dünyadaki hızlı gelişmeler ve iyi 
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uygulama örnekleri de analiz edilerek, şebekelerin kalite ve performansını destekleyici 

uygulamalar ile rüzgar ve güneşe dayalı üretim birimlerinin daha etkin ve yaygın kullanımını 

destekleyici uygulamalar geliştirilmelidir.  

166.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan oranlarda ekonomiye kazandırılmasına 

yönelik olarak YEKA modeli ve lisanslı yenilenebilir enerji proje yarışmalarında 2017 yılında 

sağlanan ivme korunmalıdır. Bunun için bir taraftan iletim ve dağıtım şebekelerinde gerekli 

planlama ve yatırımlar zamanlıca yapılırken, diğer taraftan, dağıtık üretim fırsatlarının hayata 

geçirilmesine ilişkin çalışmalar da boyutlandırılmalıdır. Kırsal kalkınma, yerel istihdam ve 

verimlilik kazanımları açısından kaynağın olduğu yerde tüketime önem verilmeli ve bu 

kapsamda özellikle çatı tipi güneş sistemleri etkin bir planlama ile yaygınlaştırılmalıdır. 

167.  Doğal gaz altyapısında son dönemde, depolama yatırımları ve FSRU yatırımlarında 

sağlanan önemli iyileştirmeler sürdürülmelidir. Bu çerçevede, arz güvenliğini ve esnekliğini 

artıracak altyapı gelişim çalışmaları sürdürülmeli, N-1 ve N-2 prensiplerinin işlerlik 

kazanmasına yönelik nitelikli analizler yapılmalıdır. Gelişmiş doğal gaz piyasalarına sahip 

ülkelerin, maksimum taleplerinin en az iki katından fazla giriş kapasitesine sahip oldukları 

görülmektedir. Bu minvalde ülkenin ihtiyacı olandan daha fazla (Türkiye maksimum talebinin 

300 milyon Smcm/g’e çıkması öngörülen 2020 yılı için 400 mcm daha sonrası için ise 600 

mcm’lik kapasite hedeflenmelidir) giriş kapasitesinin hazır duruma getirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapasitenin boru hatları, yer altı depolama tesisleri ve LNG 

tesislerinden dengeli bir biçimde sağlanması ticari açıdan önem arz etmektedir.  

168.  Enerji güvenliği açısından, kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede, yurt dışında da rezerv sahibi olunabilmesi (arama – üretim 

alanında kaynak ülke, proje çeşitlendirmesi), depolama opsiyonları geliştirilmesi ve güzergah 

çeşitliliği kapsamında da rotalar ve boru hattı/LNG-FSRU opsiyonlarının dengeli bir şekilde 

değerlendirilmelidir. 

169.  Petrol depolama kapasitesinin bölgesel olarak daha dengeli duruma getirilebilmesine 

yönelik olarak, ortak depo kullanımı seçenekleri ve depodan istasyonlara ürün nakli 

maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak demiryolları gibi alternatif taşıma seçeneklerinin 

kullanılabilirliği incelenmelidir. Diğer taraftan, elektrik enerjisi depolanmasına yönelik 

teknolojilerin geliştirilerek uygulanması desteklenmeli, gerek yenilenebilir enerji 

kaynaklarının şebeke entegrasyonlarının önündeki kısıtlar azaltılmalı, gerekse de elektrikli 

araç kullanımındaki olası artışların yaratabileceği riskler dikkate alınmalıdır.  
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3.4.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

170.  Farklı sektörleri etkileme kapasitesi, yüksek kazanç ve ithalat faturasını artırma 

potansiyeli bulunması nedeniyle, enerji politikası dokümanlarında enerji verimliliği “Yüksek 

Öncelikli Bir Kaynak” olarak tescil edilmeli ve Enerji Verimliliği Eylem Planının, hem tüm 

paydaşlarca içselleştirilmesine yönelik tutundurma çalışmaları yapılmalı hem de uygulanması 

kararlılıkla takip edilmelidir. Bu bağlamda, teknik ve idari kapasite geliştirilmeli ve kurumlar 

arasında yetki ve sorumluluk alanları netleştirilmelidir. Ayrıca Enerji Verimliliği 

Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri mevzuatla tartışmaya mahal vermeyecek şekilde 

tanımlanmalıdır. Diğer taraftan, sektörel bilgilendirme ve veri paylaşımı yoluyla güvenilir, 

bilimsel, tutarlı analizler yapılmasına yönelik mekanizmalar hayata geçirilmeli, 5627 sayılı 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki yaptırımlar uygulanmalıdır.  

3.4.6. Önemli Projeler 

171.  Nükleer enerjinin elektrik üretim kompozisyonuna dahil edilmesi, karbon içermeyen 

bir baz yük seçeneğinin değerlendirilmesi ve üretimde kaynak çeşitlendirmesi ve arz 

güvenliği perspektifleriyle önem taşımaktadır. Bu alandaki çalışmalar, uluslararası iyi 

uygulama örnekleri de dikkate alınarak sürdürülmelidir. 

172.  Kömür desteği sağlanan enerji yoksulu 3,5 milyon ailenin yaşam standardının daha az 

enerji kullanımıyla yükseltilmesini teminen atık ısı veya doğal ısınma yöntemlerinin 

kullanılmasıyla ilave enerji maliyeti oluşturmayacak sosyal konutlar yapılması konusunda 

TOKİ tarafından sübvansiyonları içeren analizler yapılmalı, kentsel dönüşüm süreci iyi 

değerlendirilerek toplu konutlarda ve büyük yerleşim birimlerinde değişen yapı stoğu ile 

beraber yeni binaların tasarımı ve yapımı aşamasında enerjinin verimli kullanılması 

sağlanmalı, merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçiş yapılmalı, aynı zamanda 

yenilenebilir enerjinin ısıtma/soğutma amaçlı kullanım oranı arttırılmalıdır.  

3.4.7. Mali Yükü ve Finansmanı 

173.  Enerji sektöründeki kalkınma hedeflerine ulaşılmasında finansmana erişim 

belirleyicidir. Kamu kurumlarının ve özel sektörün eşgüdüm halinde aynı hedefler 

doğrultusunda çalışarak öngörülen projeleri hayata geçirebilmesi, yerli ve yabancı fonları da 

içine alacak şekilde sağlanan kaynakların etkin yönetimine bağlıdır. Öteden beri kalkınma 

planlarında yer bulan sermaye temin sıkıntısının yarattığı darboğazların aşılması amacıyla 
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çeşitli tedbirler düşünülmüştür. Bu kapsamda önerilen “Risk Sermayesi” uygulaması bugüne 

kadar hayata geçirilememiştir. Bu kapsamdaki sorunların aşılmasına yönelik enerji sektörüne 

aktarılan fonların etkin kullanımını sağlamak amacıyla önceliklerin saptanması, imkanlar ve 

koşulları ile kısıtlar hakkında etkin bir bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleriyle İlişkisi 

174. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülebilir kalkınma kavramı kalkınma planları ve politik ve 

teknik belgelerde kullanılmaktadır. 2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi kabul 

edilmiştir. 2000 yılında hayata geçen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde olan 

2030 Gündeminde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı kapsamında 169 hedef tanımlanmıştır. 

Bu hedeflerin büyük bölümü, mevcut politika dokümanlarında doğrudan ya da dolaylı bir 

şekilde yer almaktadır.  

175.  Erişilebilir Temiz Enerji başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı kapsamında, 

Türkiye enerjiye kesintisiz erişim konusunda sistematik bir sorun yaşamamaktadır. Elektrikte 

kayıp-kaçak sorunu nedeniyle bölgeler arası sübvansiyon uygulaması vareste tutulacak olursa, 

bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.  

176.  2030’a kadar satın alınabilir, güvenilir ve çağdaş enerji hizmetlerine evrensel erişimin 

sağlanması hedefi enerjiye erişim bağlamında karşılanmıştır. Enerji hizmetlerinin sunumunda 

ve enerji arzında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

177.  2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli 

ölçüde artırılması hedefinde tatminkar bir düzeye erişilmiştir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının birincil enerji arzı içindeki payı %15 düzeyinde olup, elektrik üretiminde artan 

oranlarda yenilenebilir enerji kullanılmasıyla bu oranında daha da yukarı çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

178.  2030’a kadar enerji verimliliğindeki küresel iyileşme hızının iki katına çıkarılması 

hedefi bağlamında nihai olarak açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı önemli bir 

dönüm noktasıdır. Eylem Planının hayata geçirilmesi ve hedeflerin sürekli izlenerek gerekli 

tedbirlerin alınması durumunda bu hedefin yakalanacağı değerlendirilmektedir.  
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179.  2030’a kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve gelişmiş ve daha temiz fosil 

yakıt teknolojilerini de içerecek şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi 

kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji 

teknolojileri yatırımlarının desteklenmesi hedefi bağlamında Akıllı Kömür Stratejisi ve 

Türkiye Akıllı Şebeke süreci yeni açılımlar sunmaktadır.  

180.  Türkiye, Doğu Avrupa da dahil olmak üzere bölgesindeki birçok ülkeden çok daha üst 

düzeyde kaynak çeşitlendirmesini sağlamış durumdadır. Bu noktada, son yıllarda artan 

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi perspektifi 

dikkat çekmektedir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji santrallerinin şebeke entegrasyonunun 

artırılması, temiz enerji kaynaklarının ısınma ve ulaştırma gibi alanlarda kullanımının teşvik 

edilmesi, sanayi tesislerinde ve binalarda enerji tüketiminin optimize edilmesine yönelik 

programlar On Birinci Kalkınma Planı döneminde hayata geçirilmesi önerilen strateji ve 

tedbirler olarak bu raporda yer almıştır.  
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

181.  Enerji sektörünün değişmeyen paradigması arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Enerji 

ihtiyacının üçte ikisinden fazlasının ithalat yoluyla karşılayan ülkemiz açısından arz 

güvenliğinin sağlanması, salt enerji politikasının meselesi değildir. Aynı zamanda dış 

politikanın, sanayileşme, kentleşme, ulaştırma ve kalkınma politikalarının da önemli 

bileşenidir. Bu bağlamda, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında enerji diplomasisi her geçen 

gün daha da önem kazanmaktadır.  

182.  Enerjiye erişim koşullarını belirleme veya bu koşullara etki etme arayışları, devletleri 

her geçen gün daha sık karşı karşıya getirir hale gelmiştir. Özellikle ülkemizin güney ve 

doğusuna yakın coğrafyalardaki siyasi çalkantılar, enerji kaynakları açısından zengin olan bu 

bölgedeki gelişmelere etki etme ve nihayetinde etkilenme bağlamında, küresel ölçekte 

yansımalara yol açmaktadır. Bu süreçte, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve enerji 

ticaretinin güvence altına alınmasında bir taraftan devletlerarası ilişkiler hiç olmadığı kadar 

özelleşirken, şirketler arası ilişkilerde de devletimsi reflekslerin gelişmekte olduğuna tanıklık 

edilmektedir. Bu bağlamda, her geçen gün daha da önem kazanan enerji diplomasisi, enerji 

sektörünün yanı sıra genel dış siyasetin şekillenmesine de etki etmektedir.  

183.  Başta Rusya ve ABD olmak üzere, İran ve Çin gibi ülkeler, enerji zengini yakın 

coğrafyamızda belirleyici olma mücadelesi vermektedirler. Bu durum Türkiye açısından 

tehditler oluşturduğu kadar fırsatlar da barındırmaktadır. Sahip olunan coğrafyanın yanı sıra 

demokratik hukuk devleti uygulamalarının niteliği ile gelişen enerji piyasaları, enerji 

diplomasisinde stratejik avantaj elde edilmesinin belirleyici unsurlarıdır.  

184.  Türkiye’nin enerji güvenliğinin sağlanmasında aşağıda sıralananların hayata 

geçirilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir:  

 Enerji verimliliğinin arz kaynağı olarak kabul edilmesi ve kapsamlı ve sistematik 

planlama ve uygulamayla enerji verimliliğinin artırılması, 

 Enerji kaynağı bakımından ülke ve güzergâhların çeşitlendirilmesi,  

 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, 

 Nükleer enerjiden en güvenli şekilde yararlanarak sürekli kaynak girişinden 

azade baz yük ihtiyacının karşılanması, 

 Enerjide bölgesel ticaret merkezi oluşturularak çok boyutlu değer yaratılması.  
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185.  Yukarıda sayılanların hayata geçirilmesi, enerjinin yatay kesen bir sektör/unsur 

olması nedeniyle hemen her sektörde olumlu etkilere neden olabilecektir. Genç nüfusuna 

istihdam yaratmak zorunda olan Türkiye için, başta sanayi olmak üzere iktisadi sektörlerin 

enerji ihtiyacının, kesintisiz, kaliteli ve makul fiyatlardan temin edilmesi şarttır. Enerji 

talebinin karşılanmasında herhangi bir darboğazla karşılaşılmaması için enerji sistemi daha 

esnek bir yapıya kavuşturulmalı ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının merkezde 

bulunduğu bir arz sistemi kurulmalıdır. Bu, doğal gaz ithalatı, elektrik üretimi, elektrik ve 

doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısının bütüncül bir anlayışla ele alınmasıyla 

sağlanabilecektir. Bu sayede yaratılacak sinerji, tüm sektörlerde yansımasını bulacaktır.  

186.  Son iki yüzyıl içerisinde enerji tüketiminde giderek hızlanan bir trend gözlenmektedir. 

Bu trendin oluşmasında en büyük faktörler iktisadi büyüme, nüfus artışı ve onunla ilgili 

şehirleşme, teknolojik gelişme ve refah düzeyinin yükselmesidir. Enerji tüketiminin artması, 

enerji üretiminde fosil yakıtlara dayalı bir altyapı olduğundan, özelikle hava ve su kirliliği 

olarak tezahür eden çevre kirliliği ve iklim üzerinde uzun dönemli dönüştürücü etkileri 

bulunan sera gazı salımlarının artmasına neden olmuştur. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği, 

günümüzde küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. 

İnsan kaynaklı sera gazı ve hava kirleticileri salımında enerji sektörünün tüm diğer 

sektörlerden çok daha yüksek bir payının olması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği 

çerçevesinde alınacak ve uygulanacak önlemlerin de ağırlıklı olarak bu sektörde 

gerçekleşmesini gündeme getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, dünyada hem iklim değişikliği hem 

de hava ve su kalitesi politikaları enerji politikaları ile entegre edilmiş, özellikle sera gazı ve 

hava kirleticileri salımlarının azaltımı yönünde taahhütte bulunan ülkeler tüm enerji 

politikalarını bu çerçevede şekillendirmek durumunda kalmışlardır. Türkiye bu durumdan 

vareste değildir. Nitekim iklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar oluşturulan en 

kapsamlı ve en bağlayıcı nitelikteki hukuki belge olan Paris Anlaşması’nı Türkiye 22 Nisan 

2017 tarihinde imzalamıştır. Türkiye’nin özel durumuna yönelik müzakereler devam ettiği 

için henüz TBMM onayına sunulmamış olsa da Mart 2018 itibarıyla 175 ülke tarafından 

imzalanan Paris Anlaşması’ndan geri dönüş olması beklenmemektedir. ABD yönetimi 

tarafından Paris Anlaşmasının yeniden müzakereye açılmasına yönelik açıklamalar bu konuda 

bir duraksamaya yol açmışsa da bizatihi ABD’deki kimi önemli eyalet yönetimlerince Paris 

Anlaşması hükümlerine riayet edileceğine dair açıklamalar, anlaşmanın süreç içerisinde 

gittikçe daha belirleyici etki yapar hale geleceğine dair önemli karine sunmaktadır. Bu 
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itibarla, enerji ve çevre yönetiminin gündeminde karbon salımlarının azaltılmasının ilk 

sıralarda olacağı düşünülmektedir.  

187.  Karbon salımlarının azaltılmasında arz tarafında en önemli araç yenilenebilir enerji ile 

nükleer enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre ve istihdam yaratıcı özellikleri ve yerli 

olması nedeniyle öne çıkmakta; diğer taraftan, güneş ve rüzgar enerjilerinin kesintili üretim 

karakteristikleri nedeniyle şebekeler üzerinde ilave yüklerin oluşmasına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte yenilenebilir enerji teknolojileri çok hızlı gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. 

Teknolojik ilerlemeler sayesinde bu teknolojilerin birim maliyetleri beklenenden de hızlı 

düşmüş ve piyasada diğer kaynaklarla rekabet edebilir hale gelmiştir. Ancak yenilenebilir 

enerji projelerinin hayata geçirilmesinde görülen, çevresel ve toplumsal duyarlılıkları harekete 

geçiren, yöresel iktisadi ilişkileri dikkate almayan kimi özensiz uygulamalar, kamuoyunda 

yenilenebilir enerjiye olan sempatinin azalmasına yol açabilmektedir. Merkezi düzeyde 

hazırlanacak, verimliliği ve bölgesel kalkınmayı gözeten bir planla yapılabilecek projelerin 

belirlenmesi ve etkin bir bilgilendirme yapılması, kamuoyu algısındaki olumsuzlukların 

giderilmesine katkı sağlayabilecektir.  

188.  Enerji ithalat faturasının azaltılmasında başvurulabilecek bir diğer önemli kaynak 

kömürdür. Baz yük kaynağı olmasının yanı sıra kömüre dayalı termik santraller, 

madencilikten elektrik üretim aşamasına kadar olan değer zincirinde en fazla istihdam yaratan 

enerji üretim seçeneğidir. Bu bağlamda kömür, istihdam yaratılması açısından da önemli bir 

enerji kaynağıdır. Linyit kaynaklarımızın elektrik üretiminde kullanılacağı Milli Enerji ve 

Maden Politikası’nın önemli bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, 

linyitlerimizin karakteristik özellikleri, projelerde zorluklara ve elektrik üretim maliyetlerinin 

yükselmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası anlaşmalar ve karbondan arınmış 

ekonomiye dönüşüm politikaları gereğince artık bazı yabancı bankalar ve uluslararası yatırım 

fonlarınca termik santraller için kredi ve finansman sağlanmamakta veya çok pahalı olarak 

sağlanmaktadır. Bu durumda, yerli linyit kaynaklarının elektrik enerjisi üretim amacıyla 

değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin öz kaynaklardan veya verilen alım 

garantilerinin güvencesinde sağlanacak kredilerle finanse edilmesi gerekecektir. Her iki 

seçeneğin de oluşturacağı ilave yükler nihayetinde tüketiciler tarafından üstlenilecek olsa da 

alım garantisi veren kamu iktisadi teşebbüsünün nakit akışı sorunlarıyla karşılaşmasına yol 

açabilecektir.  
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189.  Nükleer güç santrali için akdedilen milletlerarası antlaşmalar uyarınca nükleer güç 

santrallerinde üretilen elektrik enerjisi toptan elektrik ticaretiyle görevli kamu iktisadi 

teşebbüsünce, anlaşma hükümleri dahilinde satın alınacaktır. Yine akdedilen milletlerarası 

anlaşmalar gereğince, nükleer güç santralini kuracak ve işletecek şirketin azınlık hisselerine 

kamu veya özel Türk şirketleri sahip olacaktır. Son dönemlerde, 2018 yılı içerisinde inşasına 

başlanılan Akkuyu nükleer güç santraline elektrik üretimiyle görevli kamu iktisadi 

teşebbüsünün %49’luk hisseyle ortak olacağına dair haberler basına yansımaktadır. Bu 

ortaklığın gerçekleşmesi durumunda yatırım aşamasında ihtiyaç duyulan sermayenin ortaklık 

hissesi kadar kısmının kamu tarafından karşılanması gerekecektir. Bu durumun kamu 

finansmanı dengesi üzerindeki etkilerinin yönetilebilmesi önem arz etmektedir zira nükleer 

güç santrali yatırımlarında öngörülemeyen gecikmeler yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, hem 

Akkuyu hem de Sinop nükleer güç santrallerinde bir kamu iktisadi teşebbüsünün ortaklığının 

bulunması, iyi tasarlanmış bir nükleer program dahilinde teknoloji transferi ve yerli üretim 

imkanlarının artırılması bağlamında fırsatlar da sunabilecektir. Bu durumun maliyet 

etkinliğinin ve nihai tüketici fiyatlarına etkisinin ayrıca irdelenmesinin de önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

190.  Türkiye açısından başka hiçbir enerji üretim alanında olmayan yerli ekipman üretimi 

ve buna bağlı olarak teknoloji ve süreç inovasyonu geliştirme imkanı, yenilenebilir enerjide 

bulunmaktadır. Son dönemde imkanı somut çıktılara dönüştürmek amacıyla önemli adımlar 

atılmıştır. Atılan adımların başarıyla sonuca ulaştırılabilmesi için bir taraftan iletim ve dağıtım 

şebekelerinin kapasitelerinin artırılmasına, diğer taraftan teknoloji ediniminin sektör-

üniversite-karar vericiler etkileşimini barındıran bir plan dahilinde uygulanmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu süreçte, edinilecek teknoloji ile yerli olarak üretilecek ekipman ve 

sistemlerin ihracat pazarlarının da tespiti ve ihracat yollarının belirlenmesi önemlidir. Bu 

bağlamda, enerjiye erişim sorunu yaşayan başta Sahra altındakiler olmak üzere Afrika’daki 

ülkelere, Türkiye’nin Afrika’ya açılım stratejisinin yerli üretimle yapılan yenilenebilir enerji 

sistemlerinin kurulması suretiyle destek olunması, gerek yerli üretimin gerekse enerji 

diplomasisinin desteklenmesinde bir kazan-kazan sonucu doğurabilecektir.  

191.  Arz güvenliğinin sağlanmasında en az arz yönlü politikalar kadar talep yönlü 

politikalar da yaygınlık kazanmaktadır. Talep yönlü politikaların merkezinde enerji 

verimliliği yer almaktadır. Enerji verimliliği, genel kamuoyu nezdinde çoğu kere enerji 

tasarrufu olarak algılanmaktadır. Başlı başına bir kavramsal içeriği sahip olan enerji 
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verimliliği konusunda gerekli toplumsal bilincin oluşturulması, enerji temini ve tüketiminde 

rasyonelliğin artmasına katkı sağlayacaktır. Bunun için enerji tasarrufu ve enerji verimliliğine, 

örgün ve yaygın eğitim programlarında yer verilmesi ve uygun platformlarda kamunun 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle sağlanan farkındalıkla Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planında öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi süreci, toplumsal bir sahiplenmeyle 

ivmelenecektir. Son tahlilde enerjinin verimli kullanılması, enerji kaynaklarının ve enerji 

altyapısının optimal bir anlayışla değerlendirilmesi, enerji üretiminin çevreye olan etkisinin 

en az düzeye indirilmesi ve dolayısıyla Türkiye’nin doğal kaynaklarının daha verimli ve 

sürdürülebilir olarak kullanılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu olgu, bölgesel ve 

küresel çevre sorunları, dünya ekolojisindeki değişimlerin denetlenebilmesi isteği ve 

ekonomik kalkınma arzusu nedenleriyle daha belirleyici bir hale gelmiştir. Nitekim dünya 

geneline bakıldığında hedef senaryolardaki CO2 salımı azaltım hedefininin %44’ünün enerji 

verimliliği ve %36’sının yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla sağlanabileceği 

görülmektedir.  

192.  Enerji kaynaklarının üretim ve temin maliyeti yüksektir. Enerji projeleri, uzun 

planlama, gelişim ve yatırım süreleri, yüksek finansman ve gelişmiş teknoloji gerektiren 

yatırımlardır. Sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde, ekonomik ve sosyal gelişimi 

destekleyecek, çevreyi en az düzeyde etkileyecek, optimum miktar ve asgari maliyette enerji 

tüketimi ve dolayısıyla optimum bir arz yapısı hedef alınmak durumundadır. Artık kişi başına 

enerji tüketimi tek başına bir gelişmişlik göstergesi olarak görülmemekte bir birim enerji 

tüketimi ile en fazla üretimi ve refahı yaratmak daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, 

enerji verimliliği bütün sektörler itibarıyla bir yatay bileşen olarak ele alınmalıdır.  

193.  Enerji verimliliği, enerji üretim yatırımlarıyla karşılaştırıldığında daha kısa sürede 

gerçekleştirilebilen, daha fazla yerli kaynak kullanma imkânı sunan ve yatay kesen niteliği 

nedeniyle daha fazla katma değer yaratma potansiyeli bulunan bir alandır. Bu alana yapılacak 

yatırımlar, mühendislik, mimarlık, proje ve müteahhitlik sektörünün gelişimine katkı 

sağlayacağı gibi elektro-mekanik üretimi ile bunların alt sektörlerinin ve ar-ge çalışmalarının 

gelişimine ve istihdama da katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Özetle, enerji verimliliğinin 

dış enerji ödemelerinin azaltılması, dolayısıyla finansman ihtiyacının düşürülmesi, sektörlerin 

uluslararası rekabet avantajının artırılması, enerji sektörü kaynaklı salımların ve kirleticilerin 

azaltılması gibi son derece önemli etkileri bulunmaktadır.  
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194.  TÜİK istatistiklerine göre 2017 yılı sonu itibarıyla elektrik, gaz, buhar, su temini ve 

kanalizasyon hizmetlerinde istihdam edilen kişi sayısı 246 bin kişidir. Bir başka ifadeyle 

toplam istihdamın yaklaşık binde 9’u bu sektördedir. Çarpan etkileriyle bu sayının çok daha 

fazla olduğu öngörülmektedir. Enerji sektöründeki - kullanılan teknoloji ve ticareti de dahil - 

süreçlerin karmaşıklığı, nitelikli ve yetkin insan kaynağı ihtiyacını her geçen gün daha da 

önemli hale getirmektedir. Ara eleman ihtiyacı da dikkate alındığında her seviyede ve alanda 

nitelikli ve yetkin insan gücü yetiştirilmesi, sektörün verimli çalışması ve yüksek kalite 

standartlarında ve rekabetçi mal ve hizmet üretebilmesi için elzemdir.  

195.  Türkiye, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve yükselen hayat standartlarıyla her geçen 

gün daha fazla miktarda enerjiye, dolayısıyla enerji yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Ülkenin enerji kaynakları ve sermaye açısından yeterli zenginliğe sahip olmaması, enerji 

sektörüne ilişkin stratejilerin geliştirilmesi sürecinde uluslararası ve bölgesel gelişmelerin 

yakından takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan, dünya ölçeğinde rekabet 

edilebilmesi, sanayi ve bilgi üretiminin başat girdilerinden birisi olan enerjinin daha 

ekonomik olarak tedarik edilmesine bağlıdır. Sanayileşmenin ve yükselen yaşam düzeyinin 

gerektirdiği enerji ihtiyacının zamanında, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlanması için 

enerji yatırımlarının da zamanında ve uygun maliyetlerle hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

196.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan raporlara göre 

Eylül 2017 itibarıyla bankalar tarafından kullandırılan kredilerin toplamı 2 trilyon Türk Lirası 

düzeyine ulaşmıştır. %32’si yabancı para cinsinden olan bu kredilerin %6,5’i elektrik, gaz ve 

su kaynakları üretimi ve dağıtımı sanayine tahsis edilmiştir. Bu sektöre tahsis edilen 

kredilerin takibe düşme oranından (%0,48) bu kredilerin geri ödemesinde bugüne kadar esaslı 

bir sorun yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, refinansman ve yeniden 

yapılandırma enerji ve bankacılık sektörlerinin gündeminde önemli bir başlık olarak yer 

almaktadır. Kredi geri ödemelerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi ve mali açıdan 

sürdürülebilir bir enerji sistemi, sektörün faaliyetlerindeki karlılığa bağlıdır. Enerji arzındaki 

ithalatın payı düşünüldüğünde döviz kurunun düzeyi de, kredi geri ödemeleri üzerinde 

belirleyici etkiye sahiptir.  

197.  İşletme, tesis ve kaynak arama alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının 

yatırımlarının planlanan süre ve maliyette gerçekleşmesinin sağlanması, bir taraftan kamu 

finansmanı diğer taraftan özel sektör yatırımlarının yapılabilirliği ve denetlenebilirliği 
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açısından önemlidir. Bu çerçevede, enerji sektörüne yönelik kamu kuruluşlarının imkânlarının 

ortak bir havuzda değerlendirilmesi suretiyle mühendislik ve tasarım hizmetlerinin, mümkün 

olduğunca yurt içi imkânlardan temin edilmesinin, ilgili reel sektörün gelişimine katkı 

sağlayacağı göz ardı edilmemelidir.  

198.  Enerji sektöründe uzun vadeli yatırım planlaması yapılması, ihtiyaç duyulan yatırım 

mallarının üretimine yönelik sanayilerin gelişmesini ve sektör yatırımlarının daha büyük 

oranlarda ülke imkanlarıyla yapılabilmesini sağlamaktadır.  

199.  Yakın coğrafyalarımızdaki siyasi hareketlilikler, diğer alanların yanı sıra Türkiye’nin 

enerji güvenliğini de yakından ilgilendirmektedir. Dünyada bilinen hidrokarbon rezervlerinin 

üçte ikisinin yakınında bulunan Türkiye için dış siyasi gelişmeler ve buna ilişkin 

oluşturulacak politikalar, ekonomik ve toplumsal yaşamın ihtiyaç duyduğu enerjinin temini 

bağlamında belirleyicidir. Bu itibarla, önümüzdeki süreçte enerji ve dış siyaset politikalarının 

eşgüdüm içerisinde ele alınması önemlidir.  

200.  Tüketici fiyatları enflasyonuna enerji sektörü, özellikle petrol fiyatının yüksek olduğu 

dönemlerde belirli ölçüde etki etmektedir. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, ham 

petrol fiyatlarının görece düşük seyrettiği son yıllarda, enerjinin tüketici fiyatları 

enflasyonundaki payı görece azalmıştır. Onuncu Kalkınma Planın ilk 4 yıllık döneminde 

(2014-2017), 157,1 milyar ABD Dolarlık enerji ithalatı yapılmıştır. Orta Vadeli Programda 

2018 yılında 42 milyar ABD Dolarlık enerji ithalatı yapılacağı öngörülmüştür. Bu durumda, 

bir başka ifadeyle her yıl yaklaşık enerji ithalatı için 40 milyar ABD Doları ödenmektedir. 

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatı bugünkü seviyelerini sürdürse dahi, kur etkisiyle, 

enerji fiyatları enflasyon üzerindeki belirleyici etkisini sürdürecektir. Bu durum, enerji 

ürünlerinin fiyatlamasında reel sektörün beklentileriyle kamu mali dengesinin gerekleri 

arasında uyumsuzluklar yaşanmasına neden olabilecektir. Bu itibarla, raporda önerilen strateji 

ve tedbirlerin hayata geçirilmesi bağlamında enerji fiyatlarının üzerindeki vergi yükünün 

kapsamlı bir göden geçirmeye tabi tutulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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Şekil 15 - Yıllık Tüketici Enflasyonu ve Bileşenleri 

 
  Kaynak: TCMB 

 

201.  Enerji maliyetleri, özellikle sanayide önemli bir girdi olup, uluslararası pazarlarda 

sanayicimizin rekabet edebilirliği üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Örneğin 2016 yılında 

Türkiye 33,2 milyon tonluk üretimle Avrupa’nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük ham çelik 

imalatçısıdır. Bu sektörde enerji, ham maddeden sonra en yüksek ikinci harcama kalemini 

oluşturmakta ve toplam harcamaların %10’una karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle, reel 

sektörün rekabet üstünlüğü sağlamasında enerji başat bir konuma sahiptir. Resmi 

istatistiklerde hane halkı harcamaları içerisinde enerji tüketiminin payına yer 

verilmemektedir. Bununla birlikte ETKB tarafından yapılan açıklamalarda ortalama bir 

hanede ısınma/pişirme ve elektrik harcamalarının, asgari ücretin %17,4’üne tekabül ettiği 

ifade edilmektedir. Bu itibarla, enerjiye erişim maliyetlerinin düzeyi iktisadi ve toplumsal 

istikrara etki eden önemli bir göstergedir.  

202.  Enerji sektöründe; özel ve kamu kesimin faaliyetlerinin düzenlenmesine, rekabetçi bir 

ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına ve gerekli yatırımların yapılmasının 

sağlanmasına yönelik olarak, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım ve yatırım politikalarının, 

ülkenin temel stratejik hedefleri tahtında eşgüdüm içerisinde oluşturulması, ekonomik ve 
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