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COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE’NİN ENERJİ 
KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada ana amacımız, jeopolitik ve jeostratejik yönden dünyanın en 
önemli coğrafyaları arasında yer alan, özellikle de enerji kaynakları bakımından 
büyük potansiyele sahip olan Türkiye’nin enerji kaynaklarının önemini ve 
değerini tartışmaktır.  

Sanayileşmenin temel dinamiğini oluşturan enerji kaynakları, günümüzde 
daha da önemli bir hâle gelmiş, modern dünya sisteminde belirleyici bir yere 
sahip olmuştur. Modern dünya sisteminde yer alan ülkeler; ekonomik, sosyal, 
kültürel, siyasi ve askerî açıdan güçlü toplumlar oluşturmak ve kalkınmalarını 
sürdürmek istiyorlarsa, dünya enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olmalıdırlar. 
Özellikle ekonomik yönden kalkınmış Avrupa devletleri ve ABD, dünyanın 
enerji kaynaklarına sahip olma noktasında büyük bir savaşım vermekte, Irak 
örneğinde olduğu gibi Orta Doğu ülkelerini hegomanyaları altına almak 
yönünde büyük bir mücadele vermektedirler.  

Bugün dünyada uğruna savaşlar verilen enerji kaynakları, Türkiye açısından 
da önemlidir. Taşkömürü, petrol ve doğalgaz gibi yenilemeyen enerji 
kaynaklarının tespit edilen rezervleri açısından yeterli olmayan, güneş, rüzgâr, 
jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları yönünden ise 
özellikle bugün sanayi faaliyetlerdeki dinamizmin devamlılığını sağlayacak 
düzeye ulaşamayan Türkiye’de, artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, 
enerji ihtiyacı giderek büyümektedir. Bu nedenle Türkiye, statik-dinamik 
unsurları ve bulunduğu coğrafî konum itibarıyla kendi enerji politikalarını 
belirlemek durumundadır. Türkiye, küreselleşme düzeninde enerji kaynaklarına 
dönük bağımsız politikalar geliştirebilir, bu kaynakları kendi çıkarları açısından 
değerlendirebilirse daha güçlü kalkınmış bir ekonomiye sahip olabilir. Asya, 
Avrupa ve Orta Doğu üçgeninde şekillenen enerji politikalarında jeopolitik ve 
jeostratejik yönden önemli roller üstlenebilir. Bu çerçevede çalışmada, 
Türkiye’nin enerji kaynakları ve sorunları birçok yönüyle değerlendirerek, 
bulunduğu coğrafyada Türkiye’nin geleceğe yönelik enerji politikalarındaki 
etkinlik ve olabilirlikleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, jeostratejik, enerji kaynakları ve 
küreselleşme.  



 28 

ABSTRACT 

Geographical Assessment of Turkey’s Energy Resources 

The main aim of this paper is to discuss the importance and value of the 
energy resources of Turkey, situated geopolitically and geostrategically between 
the most significant geographies of the world, especially with its great potential 
of energy resources.  

Energy resources constituting the basic dynamic of industrialization have 
recently gained more importance, and hold a determinist position in the modern 
world system. If the countries within the modern world system have the wish of 
developing economically, socially, culturally, politically and militarily strong 
countries as well as promoting development, they need to have a voice on 
world’s energy resources. Especially economically developed European 
countries and USA struggle for the aim of holding world’s energy resources 
under their control, and as it is observed in the instance of Iraq, they exert great 
efforts to place Central Asia countries under their hegemonies.  

Energy resources that have been fought for through the world history also 
have great importance for Turkey. In Turkey where non-renewable energy 
resources such as hard coal, oil and natural gas are not sufficient in reserves 
confirmed, and as well as in terms of renewable energy resources such as solar, 
wind, geothermal and biomass, the level to provide the dynamism persistence in 
the industrial activities hasn’t been reached. Moreover energy need is increasing 
rapidly as a result of increasing population and technological development. 
Therefore Turkey with its static-dynamic elements and geographical position 
has to develop its own energy policies. On condition that Turkey develops 
independent economy policies towards globalization system and use these 
resources for its own interests, it could have a strong and developed economy. 
In addition it can geopolitically and geostrategically play important roles in 
terms of energy resources in Asia, Europe and Central Asia. In this framework, 
this paper will point on the Turkey’s effectiveness and feasibilities in future 
energy policies within its geographic position, by assessing Turkey’s energy 
resources and problems in many ways.  

Key Words: Geopolitical, geostrategic, energy resources and globalization. 

GİRİŞ 

18. yüzyılda sanayileşmenin ve 21. yüzyılda sanayileşmeyle birlikte bilgi ve 
teknolojinin temel dinamiğini oluşturan enerji, modern dünya sisteminde 
belirleyici bir yere sahiptir. Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan iki petrol krizi, 
ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında enerjinin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu 
krizler, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askerî açıdan güçlü toplumlar 
oluşturmak ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini isteyen ülkelerin, enerji 
kaynakları üzerinde söz sahibi olmaları gerektiğini göstermiştir. Günümüzde 
kişi başına düşen enerji tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 
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karşılaştırılmasında kullanılan önemli göstergelerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin enerji 
talepleri sürekli artmaktadır. Üstelik gelişme yolundaki ülkelerde nüfus artışı, 
gelişmiş ülkelerinkinden iki kat daha fazla gerçekleştiğinden, gelişme yolundaki 
ülkelerde enerjiye duyulan ihtiyaç daha fazla olmuştur (Karabulut, 1994: 53: 
Karluk, 2002: 253: Tanoğlu, 1971). Ancak küresel boyutta ortaya çıkan     
sosyo-ekonomik ve teknolojik eşitsizlikler bu ülkelerin mevcut enerji 
kaynaklarından yararlanmasını engellemektedir.  

Bugün enerji, birinci enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarından işlem 
sonucu üretilen ikinci enerji kaynaklarından elde edilmektedir. Ancak birincil 
enerji kaynakları dünyada dengesiz bir dağılım göstermektedir. Bu nedenle 
enerji kaynaklarından yararlanmak isteyen bütün ülkeler güvenilir, bol ve ucuz 
enerjiyi temin etme noktasında enerji politikaları oluşturmaktadır. Özellikle 
küreselleşmenin liderliğini yapan ABD, AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkeler 
artan nüfuslarının sosyal gelişme düzeyini korumak, ekonomik ve teknolojik 
gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dünya enerji kaynaklarının 
paylaşımı konusunda savaşım vermekte, Irak örneğinde olduğu gibi 138 milyar 
ton dünya petrolünün % 65’ten biraz fazlasına sahip olan Orta Doğu ülkelerini 
hegomanyaları altına almak yönünde büyük bir mücadele vermektedir (Özey, 
1999: 251). Bu bağlamda Orta Doğu, Hazar ve Orta Asya ülkelerindeki enerji 
kaynakları üzerinde yeni enerji politikaları geliştiren bu ülkeler, bölgelerin 
siyasi haritasını enerji kaynakları paralelinde yeniden şekillendirmeye 
çalışmaktadır.  

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturan enerji 
kaynakları Türkiye içinde önem arz etmektedir. Bir yönden taşkömürü, petrol 
ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının tespit edilen rezervleri 
açısından yeterli olmayan, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları yönünden ise özellikle bugün sanayi faaliyetlerdeki 
dinamizmin devamlılığını sağlayacak düzeye ulaşamayan Türkiye’de, artan 
nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, enerji ihtiyacı giderek büyümekte ve 
giderek dışa bağımlı bir hâle gelmektedir. Diğer yönden Orta Doğu, Kafkasya 
ve Orta Asya’nın enerji kaynaklarıyla, bu enerjiyi tüketen Batı arasında doğal, 
güvenilir ve ucuz bir enerji koridoru oluşturmaktadır. Türkiye, statik-dinamik 
unsurları ve bulunduğu coğrafî konum itibarıyla kendi enerji politikalarını 
belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin birincil enerji kaynakları 
ve sorunları çok yönlü değerlendirmiş, bulunduğu coğrafyada Türkiye’nin 
geleceğe yönelik enerji politikalarındaki etkinlik ve olabilirlikleri üzerinde 
durulmaya çalışılmıştır.  

1. Türkiye’nin Enerji Politikaları  

Türkiye’nin, en az sermaye, çevresel ve sosyal maliyetle, sürekli olarak 
teminine olanak sağlayan politik ve teknolojik uygulamaları kapsayan 
sürdürülebilir bir enerji politikası olmalıdır (Külebi, 2007: 26). Bunun içinde 
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geçmişte uygulanan enerji politikaları başta olmak üzere, mevcut enerji 
kaynaklarının üretim-tüketim dengesi, coğrafî konum, enerji verimliliği ve 
güvenliği, nüfus büyümesi, teknolojik gelişim ve dünya enerji marketlerinin 
durumu gibi bilinmesi gereken çok sayıda faktör dikkate alınmalıdır (Dinçer ve 
Rosen, 1999: 434: Sözen-Arcaklıoğlu ve Özkaymak, 2005: 210).  

Enerji politikaları, Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönem olarak 
iki aşamada ele alınabilir. Cumhuriyet öncesi dönemde daha çok yerel enerji 
kaynaklarından yararlanılmıştır. Bu dönemde enerji gübre, odun, tezek ve 
hayvan gücüne dayanmış, sanayiden çok ısıtma amacıyla konutlarda 
kullanılmıştır (Mutluer, 1990: 185). Çıkarılan fosil yakıtlar ise yabancılar 
tarafından işletilmiştir. Örneğin, Sanayi Devrimini başlatan ve 19. yüzyılın en 
önemli enerji kaynağını oluşturan kömürün Zonguldak-Ereğli havzasındaki 
işletimi 1848 yılında yabancı sermaye ve teknik elemanlar desteğiyle 
sağlanmıştır. Kömürün yabancılar tarafından işletilmesinin başlıca nedenleri, 
ülkenin bu dönemde sermaye, teknoloji ve eleman açısından yetersiz olmasıdır. 
Cumhuriyet döneminde ise gerekli koşullar oluşturulmuş, 1933–1945 
döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan işletmeler devletleştirilmiştir. 
Maden ve enerji kaynaklarının mevcut potansiyellerini belirlemek ve 
değerlendirmek amacıyla 1935 yılında MTA, Etibank ve Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi kurulmuştur (Doğanay, 1995: 26). Böylelikle dışa bağımlılığı azaltmak 
ve üretimi arttırmak hedeflenmiştir. Ancak bu politika I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra değişmiştir.  

Türkiye’de 1950’li yıllarda sosyo-ekonomik yapıda hızlı değişimler 
yaşanmış, özellikle sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışına bağlı olarak 
enerjiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hidrolik ve 
termik santraller kurulmuştur. Sarıyer, Seyhan, Kemer, Göksu hidrolik 
santralleri 1956-1959 yılları arasında, Tunçbilek ve Soma termik santralleri de 
1956-1957 yılları arasında faaliyete geçmiştir. Yine enerji kaynaklarının 
araştırılmasına yönelik 1953 yılında DSİ, 1954 yılında TPAO ve 1957 yılında 
TKİ gibi kamu kuruluşları oluşturulmuştur. Bu uygulamalara rağmen enerji 
üretimi ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemede yetersiz kalmıştır. Çünkü 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye dışa bağımlı, özellikle ABD destekli 
politikalar benimsemeye başlamış, ulaşım, sanayi, maden ve enerji 
kaynaklarında izlenen ulusal politikalardan vazgeçilmiştir. Yerel ve yabancı 
tüzel kişilere öncelikli olarak petrol arama yetkisi verilmiştir (Soykan ve 
Mutluer, 1995: 40-41). Ayrıca petrolün yok denecek kadar az olduğu ülkede 
sermaye, alt yapı ve teknolojideki yetersizliklere rağmen, otomotiv ve petro 
kimya sanayi güçlendirilmeye çalışılmış ve yerel enerji kaynaklarına dayalı 
sanayi anlayışından uzak bir tutum izlenilmiştir. Ülkede 1960 yılından sonra ise 
planlı dönemler yaşanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, planlı 
dönemler boyunca toplam enerji üretimi artış hızı sürekli azalış gösterirken, 
tüketim hızı artmıştır (DPT, 2007). Bu verilere göre Birinci planlama 
döneminde (1963-1967) birincil enerji üretimi % 6,9, tüketimi % 5,5 
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gerçekleşmiştir. Enerji üretiminin % 56’sı ticari olmayan kaynaklardan 
sağlanmış, petrolün payı % 7 dolayında kalmıştır (Karabağ ve Şahin, 2006: 
263). 1963 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) kurulmuş ve 
her türlü enerji kaynağından yararlanılması konusunda planlamalar yapılmıştır. 
İkinci planlama döneminde (1968-1972) birincil enerji üretimi % 1,9, tüketimi 
% 7,4 gerçekleşmiş; bunun sonucunda Cumhuriyet döneminin en büyük enerji 
açığı meydana gelmiştir. Sanayi yatırımlarıyla enerji yatırımlarının aynı 
paralellikte gitmemesi enerjiye olan bağımlılığı arttırmıştır. Bu dönemde TEK 
(1970) kurulmuştur. Artan enerji ihtiyacına bağlı olarak yerel kaynakların 
dışında dış kaynaklara daha fazla yönelebileceği öngörülmüştür (Mutluer, 1990: 
187). Üçüncü planlama döneminde (1973-1977) birincil enerji üretimi % 1,9’la 
aynı kalırken, tüketimde bir önceki döneme göre % 0,1 oranında bir azalış 
görülmüştür. Ancak 1973 yılında OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını arttırması, 
kapsamlı ve uzun döneme dayalı yapılmayan planlamalar, Türkiye’nin enerji 
sıkıntısı yaşamasına neden olmuştur. Tekrar yerel kaynakların kullanılışına 
yönelik politikalar benimsenmiş ve petrol tüketimi azaltılmıştır (Mutluer, 1990: 
188). Yerel kaynakların payının artmaya devam ettiği bu dönemde hidrolik ve 
termik santraller yapılmıştır. Özellikle 1950’den sonra benimsenen baraj 
politikası, 1970’den sonra hızlı bir şekilde uygulamaya geçilmiştir. Keban 
hidrolik santrali 1975, Seyitömer ve Aliağa termik santralleri 1973 ve 1975 
yıllarında tamamlanarak üretime geçirilmişlerdir (Sever, 2001: 166). Ancak 
üretim –tüketim arasında oluşan açık kapanmamış ve dışarıdan elektrik 
alınmıştır. Dördüncü planlama döneminde (1979-1983) arasında birincil enerji 
üretimi % 4 iken, tüketimi % 6, 5’tir. Yerel kaynakların payı artmaya devam 
etmiş, enerjinin çeşitlendirilmesine karar verilmiştir (Şahin, 1994: 42). Beşinci 
planlama döneminde (1985-1989) birincil enerji üretimi % 0.9, tüketimi % 4.4 
gerçekleşmiş ve enerji talebinin karşılanması için yerli ve yabancı her türlü 
kaynaktan yararlanılması hedeflenmiştir (Karabulut, 2000: 155). Enerji 
tasarrufuna yönelik çalışmalara hız verilmiş, linyit kullanımı nedeniyle büyük 
şehirlerde ortaya çıkan kirliliğe ve santrallerden kaynaklanan çevre 
problemlerine çözüm getirilmeye çalışılmıştır (Şahin, 1994: 42). Altıncı 
planlama döneminde (1990-1995) birincil enerji üretimi % 0.9, tüketimi % 
4.4’tür. Bu dönemde Atatürk hidrolik santralinin devreye girmesi olumlu bir 
etki yaratmıştır. Yedinci planlama döneminde (1996-2000) birincil enerji 
üretimi % 1.3, tüketimi % 4.5’tir. 2001-2005 yılları arasında birincil enerji 
üretimi % 1.2, tüketimi % 6.1 olarak gerçekleşmiştir (DPT, 2007). “Planlı 
kalkınma dönemlerinde büyüyen ekonomiye, gelişen ve çeşitlenen sanayi 
faaliyetlerine ve değişen nüfus yapısına paralel olarak Türkiye’nin birincil 
enerji ve elektrik tüketiminde önemli artışlar olmuştur.” (Karluk, 2002: 262). 
Özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının durumuna bakılmaksızın, dörtte üçü 
kullanılmamış hidroelektrik potansiyeli ve üçte ikisi kullanılmamış linyit 
potansiyeli ve yenilenebilir kaynaklar bir kenara bırakılarak, doğal gaz ve 
petrole bağımlı bir enerji yaklaşımı içine girilmiştir. Bugün ülkede tüketilen 
birincil enerjinin % 39 petrol, % 27’si kömür, % 21’ini doğal gaz ve % 13 
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hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır. Tüketimin 
yaklaşık % 70’i ithalatla sağlanmaktadır (Pamir, 2006: 395).  

Türkiye çok çeşitli enerji kaynağına sahip olmakla birlikte, bu kaynaklar 
çoğunlukla sınırlıdır. Türkiye’nin enerji kaynaklarından bazıları incelenecek 
olursa; Bunlardan kömür, Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları içinde en büyük 
paya sahiptir. Ülkenin 2006 yılı toplam 26 milyon ton eşdeğeri enerjisinin 
yaklaşık % 27’sini taşkömürü ve linyit oluşturmaktadır.  

Taşkömürü, Batı Karadeniz Bölümü’nde bulunmaktadır. Bu bölüm, sahip 
olduğu 1,3 milyar tonluk rezerviyle ülkemizin tek ve en önemli taşkömürü 
üretim sahasıdır (Akova, 2005: 35). Ereğli’den Söğütözü’ne kadar yaklaşık 200 
km boyunca uzanmaktadır. Taşkömürü üretimine ilk kez Osmanlı donanmasının 
ihtiyacını karşılamak için 1848 yılında Zonguldak yöresinde başlanmıştır. 
Ancak Cumhuriyet yıllarına kadar üretimde dalgalamalar görülmüştür. Kömür 
havzaları, 1890 sonrasında büyük çoğunlukla yabancı şirketler tarafından 
işletilmiştir. Bu yıllarda artan üretim, I. Dünya Savaşı yıllarında işletmenin 
Almanların yönetimine bırakılması, kömür havzalarını Rusların bombalaması 
ve savaş sonrasında Fransızlar tarafından işgal edilmesi gibi nedenlerle 
azalmıştır (Karabulut, 2000: 18). Cumhuriyet devrinde ise; ulaşım sistemlerinin 
iyileştirilmesi, ocaklarda modernizasyona gidilmesi ve demir-çelik 
fabrikalarının kurulması ile kömür üretiminde artışlar olmuş ve 1925 yılında 
600 bin kadar taşkömürü üretimi gerçekleşmiştir (Doğanay, 1995: 356). 
Bununla birlikte 1937 yılına kadar İngiliz ve Fransız sermayeli yabancı ve yerli 
ortaklıklar tarafından işletilen taşkömürü yataklarının, aynı tarihte 
devletleştirilmesi enerji politikalarında bu yıllarda ulusal yaklaşımların 
benimsendiğini göstermiş ve üretimi olumlu yönde etkilemiştir (Mutluer, 1990: 
190). Taşkömürü üretimi en yüksek seviyeye 1965 yılında 7 milyon tonla 
ulaşmış, bu tarihten sonra üretimde düşüşler yaşanmıştır.  

ETKB verilerine göre, 1970 yılında taşkömürü üretimi 4,6 milyon ton iken, 
2005 yılında üretim 2, 2 milyon tona düşmüştür. “Bu düşüşün en önemli nedeni, 
Zonguldak Taşkömürü Havzası’ndaki jeolojik şartlar değil, gerekli olan 
yenileme, modernizasyon ve hazırlık yatırımlarının zamanında yapılmamasıdır. 
Bir diğer neden de dünya kömür piyasasındaki fiyatların 1985 yılından itibaren 
düşmeye başlamasıdır. Yetersiz kalan taşkömürünün karşılanması amacıyla; 
başta demir-çelik olmak üzere diğer sanayi kollarına daha ucuz kömür sağlamak 
ve büyük şehirlerde yaşanan hava kirliliğini önlemek için kalorisi yüksek temiz 
kömüre talebin fazlalaşması nedeniyle, ithalat 80’li yılların ikinci yarısından 
itibaren hızla artmaya başlamıştır.” (Sabah-Mart ve Çelik, 2002: 38). Bu 
bağlamda taşkömürü tüketimi 1970 yılında 4.7 milyon ton iken, 2005 yılında 
19, 4 milyon tona yükselmiştir (Şekil 1). Bugün Türkiye tüketilen 
taşkömürünün % 88,7’sini ithal etmektedir.  
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Taşkömürünün sektörler içindeki dağılımı da yıllar içinde değişiklik 
göstermiştir. “1970’li yıllarda taşkömürünün önemli bir kısmı kok üretimi 
olmak üzere, konut, santral ve ulaştırma sektöründe tüketilirken, özellikle 
1980’den itibaren bu dağılım değişmiş ve ağırlıklı olarak sanayi tüketimi 
artmaya başlamıştır.” (Sabah-Mart ve Çelik, 2002: 39). Günümüzde Türkiye, 
tüketilen taşkömürünün % 94’ü ısı ve hammadde olarak demir-çelik 
fabrikalarında, endüstride, termik elektrik santrallerinde, geri kalan % 6’lık 
kısmı ise konutların ısıtılmasında ve ulaşım sektöründe kullanılmaktadır 
(Karabulut, 2000: 28).  

Türkiye’de Tersiyer yaşlı tortul tabakalar arasında dağılım gösteren ve 
hemen hemen bütün coğrafî bölgelere dağılmış hâlde bulunan linyit rezervleri 
ise yaklaşık 8, 3 milyar ton olarak tespit edilmiştir. İlk linyit üretimi 1878 
yılında Rus işgali altındaki Erzurum-Oltu-Balkaya-Duralar yataklarında 
yapılmıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında çok sayıda linyit işletmesi açılmıştır. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra, linyit üretiminde önemli bir gelişme olmamıştır. 
Çünkü halk, linyit yerine ticari olmayan enerji kaynaklarını kullanmıştır 
(Karabulut, 2000: 31). Linyit üretimi 1925 yılında yaklaşık 200 bin ton 
gerçekleşmiştir. Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, teknolojik gelişme ve ekonomik 
büyümeye bağlı olarak 1950’de bu üretim 1.2 milyon tona ve 1960’da 2.7 
milyon tona yükselmiştir (Doğanay, 1995: 359).  

ETKB verilerine göre, 1970-2000 arasındaki dönemde linyit üretim ve 
tüketiminde hızlı bir artış görülmüştür (Şekil 2). Üretimin artışında 1982 yılında 
Yatağan, 1984 yılında Afşin-Elbistan, 1986’da Yeniköy, 1989’da Çayırhan ve 
Kangal termik santrallerinin devreye girmesi, 1973’te yaşanan petrol krizi ve 
nüfus artışına bağlı olarak konut, ulaşım ve hizmet sektörlerinde görülen hızlı 
değişimin oluşturduğu enerji talebi etkili olmuştur (Sabah, Mart ve Çelik, 2002: 
36). Türkiye’nin linyit üretimi ve tüketimi 2000 yılından sonra doğal gazla 
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çalışan santrallerin devreye girmesi azalmıştır. Linyitin 2005 yılında üretimi 
55,2 milyon ton, tüketimi ise 56, 5 milyon ton gerçekleşmiştir. Çok küçük 
dalgalanmalar olsa da Türkiye 2000 yılından beri linyit ithalatı yapmak zorunda 
kalmıştır. Gerçekte ülke, tespit edilen linyit rezervleriyle zengin bir potansiyele 
sahiptir. Ancak bu rezervlerden yeterince yararlanılmamıştır. Bu durumun 
başlıca nedenleri; arama çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması, Yİ ve YİD 
santrallerine verilmiş olan satın alma garantileriyle uygulanan yanlış enerji 
politikalarıyla, temiz yakma teknolojileri kullanılan ve çevreye en az zarar 
veren linyit santrallerinin olmamasıdır (Pamir, 2006: 399). Bugün Türkiye’de 
mevcut üretimin % 50’den fazlası, elektrik elde edilmesi ve sanayi sektörünün 
hizmetine verilmesi amacıyla termik santrallerde kullanılmaktadır (Doğanay, 
1995: 359).  

 

I. Dünya Savaşı’nın sonra enerji sağlayan kaynaklar arasında yerini alan 
petrol ise dünya ekonomisinin olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de temelini 
oluşturmuştur. Ancak ülke, tespit edilen rezervleriyle bu enerjiden neredeyse 
yoksundur. Bilinen üretilebilir petrol rezervleri yaklaşık 300 milyon varil (43 
milyon ton) civarındadır (Pamir, 2006: 398).  

 Türkiye’de ilk petrol arama çalışmaları Batılılar tarafından 1889’da 
başlamıştır. Batılılar yaptıkları aramalarda zengin petrol yatakları bulmuş ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasından faydalanılarak bu yatakları işgal 
etmiştir (Atalay, 1999: 144). Böylece Birinci Dünya Savaşı sonrasında en 
önemli enerji kaynağı olarak kabul edilen petrolün dağılışına göre siyasi sınırlar 
küresel güçlerin isteklerine göre yeniden çizildiğinden, Türkiye’deki petrol 
alanları büyük ölçüde millî sınırlar dışında kalmıştır. Ayrıca millî sınırlar 
dışında 5 Haziran 1926’da Türk, Irak ve İngilizler tarafından imzalanan Ankara 
Antlaşmasına göre; Irak Hükûmeti, Irak petrollerinden elde edeceği gelirin % 
10’unu 25 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakılmasını öngörmüştür. 
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Ancak Türkiye bu hakkından 500 bin İngiliz lirası karşılığında vazgeçmiştir 
(Yalçın, 1998: 170: Soysal, 2000: 315: Karabulut, 2000: 56).  

Cumhuriyet döneminde ise, ilk sistematik petrol araştırmaları 1935 yılında 
MTA’nın kurulmasıyla başlamış ve 1940 yılında ilk kez Raman Dağı’nda petrol 
keşfedilmiştir. Ancak sermaye yetersizliğine bağlı olarak arama çalışmalarında 
zaman zaman güçlükler yaşanmış, yeni petrol sahâlârı bulunamadığı gibi üretim 
yıllar içinde dalgalanmalar göstermiştir. Türkiye 1950 yılında 100 bin ton 
dolayında ham petrol üretimi gerçekleştirilmiş, 1970 yılında petrol krizinin 
etkisiyle üretim artarak 3,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde ülke 
iç talebin yaklaşık % 40’ı karşılanmıştır (Doğanay, 1995: 365). Türkiye’nin 
petrole olan bağımlılığı 1970 sonrasında hızla artmıştır.  

ETKB verilerine göre, 1970 yılında 3,5 milyon ton petrol üretimi ve 7,6 
milyon ton petrol tüketimi olan Türkiye’nin, 2005 yılında üretimi 2,3 milyon 
tona düşerken, tüketimi 30 milyon tona yükselmiştir (Şekil 3). Bugün tüketilen 
petrolün % 92.4’ü ithal edilmektedir. Petrolün sektörler içindeki payı da giderek 
artmaktadır. Türkiye’de petrolün % 36’sı ulaşım sektöründe, % 21’i endüstride 
ve geriye kalanı ısıtma, santral, rafineri, tarım alanlarında kullanılmaktadır 
(Karabulut, 2000: 73-74).  

Günümüzde petrol üretim sahâlârının başlıcaları; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
Trakya çevresi ve Adana havzasında toplanmıştır. Belirtilen havzalar dışında 
Karadeniz, Batı Toroslar, İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu petrol yönünden 
umut verici alanlar olarak görülmüş ve TPAO tarafından çalışmalar yapılmıştır 
(Soykan ve Mutluer, 1995: 51: Özgür, 2001: 171). Petrol üretim sahâlârında bugüne 
kadar 1,3 milyar varil civarında petrol tespit edilmiş ve bunun % 70’i tüketilmiştir 
(Pamir, 2006: 398). Arama ve sondaj çalışmaları yeterli düzeyde değildir. Arama 
çalışmalarına hız verilirse yeni sahâlâr bulmak mümkündür. Örneğin; TPAO 2005 
yılından itibaren Suriye sınırında açtığı 25 kuyudan 21’inde petrol üretimi 
yapabilmektedir. (http://www.ntvmsnbc.com/news/415911/ 10/08/2007).  
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Petrolün, Türkiye’ye siyasi coğrafya açısından etkileri ele alındığında, 
ülkeler boyutunda bir değerlendirme yapmak yararlı olacaktır. Ham petrolün 
üretildiği bölgelerin büyük çoğunluğu az gelişmiş ülkeler, ham petrolün 
pazarlamaya hazır duruma getirildiği ülkeler ise gelişmiş sanayi ülkeleridir 
(Gürel, 1979: 21: Doğanay, 1992). Örneğin; Bugün dünya petrol rezervlerinin 
% 65’i Orta Doğu’da bulunmaktadır. Ancak bu petrolünün % 28,4’ünü ABD,  
% 8,3’ünü Japonya ve % 20’den fazlasını da İngiltere, Almanya, Fransa ve 
İtalya gibi sanayileşmiş Avrupa ülkeleri tüketmektedir (Tümertekin, 1994: 346: 
Özey, 1999: 251: Salameh, 2003: 141). Orta Doğu, ucuz ve bol petrolüyle 
dünyanın en büyük petrol enerji pazarı kabul edilmiştir. Bu pazara 1990’lı 
yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Hazar ve Orta Asya bölge ülkeleri de 
dâhil olmuştur. Küresel şirketler bölge petrolünün işlenmesi ve dünya enerji 
pazarına sunulması noktasında harekete geçmişlerdir. Orta Doğu ile Batı 
arasında köprü oluşturan Türkiye, burada merkezî bir rol üstlenmiş, üstelik etnik 
açıdan tarihî ve kültürel bağlarla bu ülkelerle bağlantılı olması avantaj 
sağlamıştır. Ancak bölgede enerji politikalarına küresel devletler, özellikle de 
ABD yön vermektedir. ABD ve onu temsil eden küresel şirketler Orta Doğu’yu 
istikrarsız bir politikanın içine çekmişlerdir. Küresel şirketlerinin çizdiği siyasi 
haritalar 2000’li yıllarda değişen dengelere bağlı olarak, yeniden çizilmeye 
başlanmıştır. ABD, AB pazarına, Hazar ve Orta Asya bölgesi enerji 
kaynaklarına ulaşma noktasında merkezî bir rol üstlenen ve enerji güvenliği 
açısından bölge ülkeleri içinde en istikrarlı olan Türkiye’yi belirlediği enerji 
politikalarının dışında bırakma niyetinde olmamasına karşın, bölge enerjisinden 
alacağı payı azaltacak ve ekonomik açıdan güçlenmesini engelleyecek alternatif 
enerji politikaları belirlemeye çalışmıştır. Çünkü genç ve artan nüfusu, 
şehirleşmesi ve ekonomisiyle dünyanın en hızlı büyüyen enerji marketlerinden 
biri olan ve dünya ekonomisinde 200’ün üzerinde devlet arasında 17. sırada 
bulunan Türkiye gibi sağlam dinamiklere sahip bir ülkeyi bölgede 
istememektedir (Sözen, Arcaklıoğlu ve Özkaymak, 2005: 211). Bu nedenle 
ABD, Orta Doğu’daki en önemli müttefiki İsrail başta olmak üzere, bölge 
ülkeleriyle zaman zaman iş birliğine gitmekte, Türkiye’nin bölgesel etkinliğini 
azaltabilecek ve ekonomisini zayıflatacak politik yaklaşımları geri planda 
yönetmektedir. Çeşitli alternatif geçiş alanları ve güzergâhlar belirlemektedir. 
Örneğin; İsrail Kerkük –Yumurtalık Boru Hattı’nın işlevsiz hâle gelmesi, 
Lübnan limanlarının petrol transferinde kullanılması için büyük bir gayret içine 
girmesi gibi. Bunlara rağmen, enerji kaynaklarına yakın ve enerji nakil 
hatlarının güzergâhında bulunan Türkiye, bugün jeopolitik konumuyla önemli 
avantajlar yakalamıştır (Karabağ ve Şahin, 2006: 267). Orta Doğu, Hazar ve 
Orta Asya petrolünün küresel devletlere en güvenilir ve ucuz yolu Türkiye 
üzerinden geçmiştir. Hazar bölgesi petrolünün güvenli ve düşük fiyatla Türkiye 
üzerinden taşınması amacıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı yapılmış ve 
2006 yılında faaliyete geçmiştir. Bu hat özellikle Türkiye’nin enerji kaynakları 
açısından Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmıştır (Emed, 2006: 104: Çelebi, 
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2006: 82). Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Türkiye’nin Doğu-Batı enerji 
koridorundaki en büyük projesidir.  

Boru hatları kadar Karadeniz ve Boğazlar da dünya enerji ticaretinde çok 
önemli bir noktaya ulaşmıştır. Dünyada günde 84 milyon varil tüketilmekte ve 
bunun yarısı bölgeler arasında taşınmaktadır. Günde 3 milyon varil petrolün 
tankerlerle taşındığı Türk boğazları da bu bölgelerden birini oluşturmaktadır. 
Ayrıca Karadeniz de son yıllarda tespit edilen petrol ve doğal gaz alanları 
küresel devletlerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle ABD, bir süredir 
Montreux’ü tartışmaya açarak, Karadeniz’in güvenliğinin sağlanmasını bahane 
ederek Türkiye üzerindeki denetimi ve yeni kaynakların işletim hakkını almak 
istemektedir (Pamir, 2006: 402). Böylece ABD, Karadeniz’de çıkacak yeni 
petrol ve doğal gaz enerji kaynaklarını denetlemeyi, Rusya, AB ve Türkiye 
üzerindeki etkisini sağlamlaştırmayı planlamaktadır. Gerçekte ise boğazların 
güvenliği önemli sorunlar oluşturmaktadır. Günde 139, yılda 40-50 bin geminin 
geçtiği İstanbul Boğazı dünyanın en dar su yollarından biridir. Yine boğaz 
trafiğinde yaklaşık 32 milyon ton petrol geçişi olmaktadır (Yüce, 2006: 306). 
Bu geçişler Türkiye- Rusya arasında sorunlara yol açmaktadır. Türkiye, Bakü-
Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Hattı’ndan petrolün Akdeniz’e taşınmasını 
sağlayarak boğazların yükünün azaltacağını ve bir çevre felaketinin önüne 
geçebileceğini savunmaktadır. Böylelikle Türkiye, petrolü Avrupa’ya daha 
ekonomik, güvenli ve çevre dostu bir şekilde sunacağını öne sürmektedir. Rusya 
ise, Türkiye’nin bu çabalarının gerisinde boğazları olabildiğince kapatıp, Bakü-
Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Hattı’nı güçlendirmek istediğini iddia etmektedir 
(Yüce, 2006: 306-307).  

Petrol kadar önemli olan diğer bir enerji kaynağı da doğalgazdır. Türkiye’nin 
dışarıya bağımlı olduğu bu enerji kaynağının tüketimi hızla artmaktadır. İlk kez 
1976 yılında Hamitabat’ta doğalgazdan enerji kaynağı olarak yararlanılmaya 
başlamıştır. Ülkenin kalan üretilebilir gaz rezervleri yaklaşık 8 milyar metreküp 

olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de 2005 yılı itibarıyla yaklaşık 980 milyon 
metreküp gaz üretilmiş ve 27 milyar metreküp gaz tüketilmiştir (Şekil 4). Diğer 
bir ifadeyle doğalgazın % 97,3’ünü ithal edilmiştir. Bunun 18 milyar metreküpü 
(% 67) 2 ayrı boru hattı ile Rusya Federasyonundan alınmıştır. Geriye kalanı 
Cezayir, Nijerya ve İran’dan karşılanmıştır. Cezayir ve Nijerya’dan yapılan 
ithalat, sıvılaştırılmış gaz biçiminde olmuştur. Tüketilen gazın 15,4 milyar 
metreküpü (% 57), elektrik üretimi için kullanılmıştır (Pamir, 2006: 398). 
Ayrıca son yıllarda konut ve hizmet sektöründe doğalgaza yönlenilmesi ve 
yapılan anlaşmalar gereğince bu enerji kaynağının payının toplam enerji 
tüketimi içinde artacağını göstermiştir. Bugün Türkiye’de yeni doğalgaz 
alanlarının bulunmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Özellikle 
Karadeniz’in ciddi bir potansiyel oluşturması söz konusudur. Yabancı ve yerli 
şirketlerle yapılan aramalar sonucunda Akçakoca’da Türkiye’nin bir yıllık doğal 
gazını karşılayacak yeni doğalgaz kaynakları olduğu tahmin edilmektedir.  
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Doğalgaz da petrol gibi bulunduğu coğrafyada dinamikleri etkileyebilecek 
bir enerji kaynağıdır. Özellikle boru hatları ve geçiş güzergâhlarının merkezinde 
yer alan Türkiye için bu kaynak önemlidir. Türkiye, üretici ve tüketici ülkeler 
arasında bir enerji koridoru oluşturmuştur. Bu enerji koridorunda “Bakü-Titlis-
Ceyhan Boru Hattı’nın devreye girmesi, bunu Güney Kafkasya Gaz Boru 
Hattı’nın destekleyecek olması, Türkiye- Yunanistan Doğal Gaz Hattı’nın 
inşaatının başlaması, NABUCCO Gaz Boru Hattı (Türkiye’den Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan ve Avusturya’ya, yılda 25-31 milyar m3 gaz iletmesi 
planlanması) için çeşitli düzeylerde anlaşmaların imzalanması, Rusya’dan gelen 
Mavi Akım Gaz Boru Hattı’nın İsrail’e uzatılmasının planlanması ve Mısır’la 
imzalanan gaz alım anlaşması gibi gelişmeler” (Pamir, 2006: 402-403: Çelebi, 
2006: 45) jeopolitik ve jeostratejik açıdan önem ve riskler ortaya çıkarmıştır. 
Bir taraftan Türkiye, Rusya’dan Mavi Akım Anlaşması ile yılda 16 milyar m3 

doğal gaz almayı garanti etmiş, ithalatta Rusya’ya olan bağımlılık artmıştır. 
Silivri dışında doğalgaz depolama alanı olmayan Türkiye’de arz fazlası ortaya 
çıkmaktadır (www. haberler.com). Bu nedenle, doğalgaz diğer enerji 
kaynaklarının üretimdeki payı azaltılarak harcanmaya çalışılmakta ve hızla 
doğal gazla çalışan santrallere yönlendirilmektedir (Külebi, 2007: 82). Buna 
bağlı olarak özellikle taşkömürünün elektrik üretimindeki payı son yıllarda 
azalmıştır. Diğer taraftan AB ülkeleri açısından Türkiye önemli bir enerji pazarı 
hâline dönüşmüştür. Irak, İran, Kazakistan ve Azerbaycan’la yapılan doğalgaz 
anlaşmaları gereğince, bu ülkelerdeki doğalgazın Türkiye üzerinden AB 
ülkelerine transitine karar verilmiştir. Çünkü Türkiye üretici ve tüketici ülkeler 
arasında en güvenli rotadır. Doğalgaz anlaşmaları tam olarak uygulanmaya 
başladığında, hem transit ücreti alacak, hem de doğalgazı daha ucuza temin 
edecek olan (Demirbilek, 2006: 100: Emed, 2006: 100: Özdemir, 2007: Bakır, 
2006). Türkiye’nin, bu noktada Rusya konusunda dikkatli politikalar belirlemesi 
gerekmektedir. Avrupa piyasası dışında, Çin ve Hindistan gibi yeni yükselen 
ekonomik güçlerin enerji açıklarını tamamlayarak Asya piyasasına ulaşan 
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Rusya, doğu-batı ve kuzey-güney yönünde enerji liderliğine soyunmaktadır. 
Kuzey- Güney koridorunda önemli bir konumda olan Türkiye, Rusya’nın 
Akdeniz’e açılmasını sağlayan tek ülkedir (Şahin, 2006: 97). Bu bağlamda, 
Türkiye’nin diğer doğalgaz rezervine sahip ülkelerle yaptığı anlaşmalar 
Rusya’nın enerji liderliğini sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü doğalgaz ihtiyacı 
sürekli artan AB ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılığı azalacak ve enerji 
pazarındaki pay bölünecektir. Rusya, Türkiye’nin enerji pazarına yön verecek 
transit bir ülke olmasını istememektedir. Bu nedenle Karadeniz –Bulgaristan 
üzerinden Avrupa’ya açılan doğal gaz boru hatları projesiyle yeni bir pazar 
kapısı oluşturmayı planlamaktadır.  

Türkiye, doğal gaz açısından ilişki kurduğu diğer ülkelerle de sorunlar 
yaşamaktadır. İran’la yaşanan en önemli sorun enerji güvenliğidir. Bu ülke 
doğalgaz da kendi ihtiyacına yetmediği gerekçesiyle zaman zaman kesintilere 
gitmektedir. Ayrıca bölge siyasal açıdan güvenli değildir. Boru hatlarına yapılan 
sabotajlar söz konusudur. Türkmenistan gazının ise; yatırım ve Rusya ile gaz 
anlaşmaları sorunları bulunmaktadır. Bunların dışında doğal gaz dağıtımının 
oldukça pahalıya mal olması ve teknik elemana duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan 
sorunlar da vardır (Pamir, 2006: 402: Karabağ ve Şahin, 2006: 269).  

Dünya enerji üretiminin % 6, 8’ini karşılayan nükleer enerji diğer önemli bir 
kaynaktır. Bu enerjinin kaynağı uranyum ve toryumdur. Nükleer enerji elektrik 
üretimi başta olmak üzere, tıp, endüstri ve silah sanayinde kullanılan stratejik 
bir kaynaktır (Temurçin ve Aliağaoğlu, 2003: 27: Külebi, 2007: 131). Havayı 
kirletme oranı fosil kaynaklara göre daha az olan nükleer santraller gelişen 
teknolojiye uygun yapılır ve gerekli teknik elemanla desteklenirse sorun 
oluşturacak bir kaynak değildir. Türkiye’de uranyum ve toryum yatakları 
mevcuttur. Türkiye’nin bilinen ilk toryum yatağı 1960 yılında MTA tarafından 
keşfedilen Eskişehir- Kızılcaören yatağıdır. Toplam tespit edilen toryum rezervi 
380 bin ton olan Türkiye, Hindistan’dan sonra dünyada ikinci sırada 
gelmektedir. Türkiye uranyum rezervi ise toplam 8100 tondur ve tenorları 
düşüktür (Özgür, 2001: 173). Yine nükleer sanayide reaktör aksamları, nötron 
emiciler, reaktör kontrol çubukları, nükleer kazalarda güvenlik amaçlı ve 
nükleer atık depolayıcısı olarak kullanılan bor madeni açısından zengindir 
(Yiğitbaşıoğlu, 2005: 19). Bütün bunlara rağmen Türkiye’de nükleer santral 
yoktur. Politik nedenler ve çevre örgütlerinin oluşturduğu karşıtlıklar sonucunda 
nükleer santrallerin yapımı gerçekleşememiştir. Oysaki bugün dünyada inşa 
hâlinde 33 olmak üzere toplam 434 nükleer santral vardır. Santrallerin 
dağılımına bakıldığında, ABD başta olmak üzere Rusya, Fransa, İngiltere, 
Japonya ve Almanya gibi küreselleşmenin önde gelen temsilci ülkelerinde 
bulunmaktadır. Bu ülkeler, 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrasında 
sanayilerinde yaşanan enerji sıkıntısını nükleer enerjiye yönelik çalışmalara hız 
vererek çözümlemişlerdir (Karabulut, 2003: 131). Örneğin; petrol krizlerinden 
etkilenen Fransa’nın 1973 yılında nükleer santrallerden elde ettiği elektriğin 
payı % 8 iken, 1992 yılında bu pay % 70’e yükselmiştir (Taylor, Probert ve 
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Carmo, 1998: 40). Yine nükleer enerjiden elde edilen elektrik enerjisinin diğer 
ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Batı’nın nükleer enerjiye karşı 
oluşturmaya çalıştığı politikaya çelişkili bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
Litvanya elektrik üretiminin % 77.21’ini, Belçika % 55.16’sını, İsveç % 45. 
75’ini, Ukrayna % 45.42’sini, İngiltere % 24’ünü ve ABD % 18.69’unu nükleer 
santrallerden karşılamaktadır (Temurçin ve Aliağaoğlu, 2003: 31). Özellikle 
Fransa ve Japonya gibi sanayileşmiş ülkeler, nükleer enerjiye yönelik 
çalışmalardan vazgeçmemekte, Çin, Hindistan gibi ülkelerde çok sayıda nükleer 
santralin yapılma kararı alınmaktadır. Bu nedenle gelecekte enerji sıkıntısı 
yaşayacak ve günümüzde dışa bağımlı bir politikaya tabii olan Türkiye’de bir 
an önce nükleer santrallerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye enerji-
çevre ilişkisi boyutuyla uluslararası düzeyde son yıllarda sorunlar yaşamaktadır. 
Bu nedenle Türkiye’de ikincil enerji kaynaklarının üretiminde önemli yeri olan 
termik santrallerin aksine nükleer santrallerin karbondioksit salmaması, asit 
yağmuruna neden olmaması, çevreyi kirletmemesi ve sağlık problemleri 
oluşturmaması çekicilik oluşturmaktadır (Özemre ve diğ, 2000: 12). Türkiye 
doğalgaz ve petrole olan bağımlılığını azaltmak için nükleer kaynakları aramaya 
yönelik çalışmalara hız vermek zorundadır. Nükleer santralleri sadece enerji 
üretecek santraller olarak düşünmemesi gereken Türkiye, uranyum 
zenginleştirme tesislerini kendisi kurmaya ve nükleer enerji pazarında yerini 
almaya yönelik bir planlamaya yönelmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 
teknik eleman sayısı yeterli sayılabilecek düzeyde olan Türkiye, teknolojik 
açıdan nükleer santralleri yapabilecek güçtedir. Ayrıca Ukrayna, Bulgaristan ve 
Ermenistan’da bulunan santraller göz önüne alındığında Türkiye’nin daha 
somut adımlar atmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Elektrik üretimi 
hâlen yapılan bu santrallerin kullanım süresi dolmuş olup, Türkiye için tehdit 
oluşturmaktadır (Ertürk, 2006: 110).  

Tükenebilir enerji kaynakları dışında hidrolik, jeotermal, rüzgâr, güneş ve 
biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları da vardır. Bu enerji kaynaklarının 
başında ise hidrolik enerji gelmektedir. EİE ve DSİ verilerine göre Türkiye de 
tespit edilen hidrolik potansiyeli, brüt 432 milyar kWh/yıl, teknik 216 milyar 
kWh/yıl ve ekonomik 122.4 milyar kWh/yıldır. Bu potansiyelin üçte ikisi hâlen 
kullanılmamıştır (Doğanay, 1998: 538). Bunun başlıca nedenlerini; yıllara göre 
değişen yağış değerleri, YI ile YID sistemleri ve barajların yapım maliyetidir. 
Birincisi yarı kurak bölge özelliklerini taşıyan Türkiye’de yağış değerleri yıllara 
göre değişmektedir. Uzun yılları kapsayan meteorolojik verilere göre yıllık 
yağışların 220-2500 mm. arasında değiştiği Türkiye’de ortalama yağış miktarı 
642.6 mm’dir. Gerçekleşen bu yağışın % 37’si akış durumuna geçmektedir. 
Türkiye, kuraklık, suyun depolanamaması ve devletlerarası su anlaşmaları 
nedeniyle akarsuların taşıdığı suyun ancak % 51’den yararlanabilmektedir 
(Karabulut, 1993: 186). İkincisi mevcut olan hidrolik enerji kaynaklardan tam 
olarak yararlanılmamasıdır. YI ve YID sistemiyle özel kuruluşların yaptığı 
barajlardan elektrik satın alma güvencesi barajların elektrik üretimini olumsuz 
etkilemiştir (Pamir, 2006: 403). Üçüncüsü, büyük zaman, teknoloji, emek ve 
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sermaye gerektiren barajların yapım maliyetinin yüksek olmasıdır. Örneğin; 
GAP, Türkiye’nin en büyük hidrolik enerji projesidir. Fırat ve Dicle üzerinde 22 
baraj ve 19 hidrolik santralin kurulması amaçlanan proje tamamlandığında, 27 
milyar kWh elektrik enerjisi üretimi hedeflenmiştir. Ancak projeye bugüne 
kadar harcanan 14 milyar ABD dolarının 13 milyar doları ulusal kaynaklardan 
karşılanmıştır (Sever, 2001: 9). Toplam maliyeti 32 milyar dolar olarak 
hesaplanan GAP, ekonomik ve politik nedenlerle bugün istenilen hedefine hâlen 
ulaşamamıştır. Enerji alanında hedeflenen oranın sadece % 80’i gerçekleşmiştir 
(Külebi, 2006: 274).  

GAP, Türkiye için ekonomik olduğu kadar stratejik önemi olan da bir 
projedir. Bu büyük projeye Fırat ve Dicle üzerinde ortak kullanım hakkına sahip 
olan Suriye ve Irak karşıdır. Her iki ülke GAP’ı geciktirmek için terör 
odaklarını destekleyici politikalar benimsemişlerdir (Özey, 2002: 280). Bu 
nedenle projenin tamamlanma aşaması uzamıştır. Bugün GAP’ın enerji 
projelerinin % 59’u işletmede olup, % 15’inin yatırımı sürmekte ve % 26’sı ise 
hâlen planlama aşamasındadır (Külebi, 2006: 275).  

Sürdürülen olumsuz propagandaların etkisinde Dünya bankası ve 
uluslararası finans kaynaklarının kredi sağlamadığı Çoruh HES’de, GAP gibi 
geç kalan bir projedir. 15 baraj ve 12 Nehir Tipi HES’lerle birlikte 10 milyar 
kWh elektrik enerjisi üretimi hedeflenen proje, eski SSCB’nin uyguladığı 
politikalar nedeniyle geçmişte hayata geçirilememiştir (Sever, 2001: 246). 
Belirtilen nedenler dikkate alındığında ülkede hidrolik kaynakların enerji 
güvenirliliğinin düşük olduğu görülmektedir.  

Günümüzde Türkiye’de inşa ve işletme hâlinde olan 515 adet hidroelektrik 
santrali bulunmaktadır. Hidrolik kaynaklar toplam enerji üretiminin % 11, 7’lik 
payını meydana getirmektedir (Akova, 2005: 37). ETKB verilerine göre, 
Türkiye’de 1970 yılında 3 milyar kWh düzeyinde elektrik enerjisi üretimi, 2005 
yılında 39 milyar kWh yükselmiştir (Şekil 5). Elektrik enerjisini depolama 
olanağı olmadığından üretilen kadar tüketilmektedir.  
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Türkiye’de diğer yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş, rüzgâr, 
jeotermal ve biomas enerji vardır. Bunlardan güneş enerjisi en avantajlı enerji 
kaynağıdır. Ülkemiz güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli 36-42 kuzey 
enlemleri arasındaki konumu nedeniyle yüksek olan ülkelerden biridir. EİE 
verilerine göre, 2005 yılı Türkiye’nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2610 saat 
ve ortalama toplam ışınım şiddeti 3. 6 kwh/m2 gün olarak hesaplanmıştır (Sözen 
ve Arcaklıoğlu, 2005: 36). Güneş enerjisi, dünyada su ısıtma, pişirme, su 
damıtma, sterilizasyon, hava ısıtma, endüstriyel ve tarımsal amaçlı soğuk hava 
depolarının çalıştırılması, elektrik üretimi, güneş fırınları ve metal ergimesi 
alanlarında kullanılırken, Türkiye’de sadece su ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. 
Bu durumun temel nedeni, Güneş enerjisinin bölgesel ve maliyetinin yüksek 
oluşudur (Özey, 2001: 253; Acaroğlu, 2003: 18).  

ABD’nin uzay çalışmalarıyla saptadığı meteorolojik veriler, Türkiye’nin 
rüzgâr enerjisi bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Ülkenin ekonomik 
olarak işletilebilir rüzgâr enerjisi potansiyeli 10 bin MW olarak tahmin 
edilmektedir. Batı ve güney bölgelerimizde rüzgâr enerjisinden 
yararlanılmaktadır. Bugün Çeşme-Germiyan, Çeşme-Alaçatı ve Çanakkale 
Bozcaada’da kurulu toplam 19 MW gücünde 3 adet rüzgâr türbini vardır (Özey, 
2002: 93; Ertürk, 2006: 114). Türkiye, ekolojik açıdan sorun oluşturan, maliyeti 
yüksek ve klimatolojik koşullara bağlı bir enerji kaynağı olması nedenleriyle 
rüzgârı sadece enerji çeşitliliği açısından bir alternatif olarak öngörmektedir 
(Akkoyunlu, 2006: 141).  

Bir diğer enerji kaynağı da jeotermaldir. Türkiye “Jeotermal kaynaklar 
bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Öyle ki Çin, Japonya, ABD ve 
İzlanda’nın ardından 5. sırada gelmektedir. “Türkiye’de yaklaşık 1000 sıcak su 
ve mineralli su kaynağı vardır. Bilinen jeotermal alanların % 95’i ısıtmaya 
uygundur” (Karabağ ve Şahin, 2006: 272). “Enerji bakanlığı verilerine göre, 
Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı kullanılabilecek toplam jeotermal potansiyeli 
4500 MW/yıl, termal amaçlı kullanılabilecek toplam potansiyeli ise 31000 
MW/yıl’dır.” (Pamir, 2006: 400). Türkiye jeotermal kaynaklardan elektrik 
üretiminde dünyada 14. sırada yer almaktadır (Karabulut, 2000: 128). Jeotermal 
kaynaklardan termal tesisler, konut ve sera alanlarında yararlanılmaktadır.  

Biyogaz, 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve 
suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile 
kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler olarak ta tanımlanmaktadır 
(Acaroğlu, 2003: 75), Biyogaz enerji kaynakları açısından zengin olan 
Türkiye’de ilk çalışmalar 1957 yılında başlamıştır. Ancak 1980 sonrasında bu 
kaynağa yönelik planlamalardan vazgeçilmiştir. Günümüzde modern biyogaz 
üretimi yapılmayan Türkiye’de klasik biyogaz üretimi de giderek azalmaktadır 
(Ertürk, 2006: 114). Bu durumun başlıca nedenlerini, ithalat yoluyla alınan 
petrol ve doğal gaz ve değişen geleneksel yapı oluşturmaktadır. Nitekim ETKB 
verilerine göre, 1970 yılında 22 milyon ton odun, bitki ve hayvan atığından 
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enerji üretiminde yararlanılırken, 2005 yılında bu değer 18, 9 milyon tona 
düşmüştür.  

Türkiye’nin birincil enerji kaynakları dışında, elektrik gibi ikincil enerji 
kaynakları da vardır. Bu enerji dışarıya bağımlı birincil enerji kaynaklarının 
elde edilmektedir. Örneğin; Türkiye’nin “2005 yılında 161 milyar kilowatt/saat 
olarak gerçekleşen elektrik üretiminin % 41’ini doğal gaz, % 27’sini kömür,    
% 27’sini hidroelektrik ve % 5’ini akaryakıtla çalışan santraller oluşturmuştur.” 
(Pamir, 2006: 395).  

Enerji politikalarının belirlenmesinde önemli kriterlerden biri de nüfustur. 
Çünkü kişi başına düşen enerji tüketimi ülkeler açısından bir gelişmişlik 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sanayi, ulaşım, teknoloji ve şehirleşme 
sürecindeki gelişmelere bağlı olarak nüfus ve enerji arasında oldukça yakın bir 
ilişkisi bulunmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde 1970 yılında 207 kWh olan 
kişi başına net elektrik tüketimi, 1980’de 459 kWh, 1990’da 835 kWh, 2000’de 
1817 kWh ve 2005’te 2200 kWh olarak gerçekleşmiş, bu değerin 2010 yılında 
2465 kWh ile 3040 kWh arasında değişeceği hesaplanmıştır (Şahin, 1994: 19). 
Türkiye’de 2005 yılında kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimiyle, üyeliği 
bulunan OECD ülkeleri (7227 kWh) ve üye olmayı istediği AB ülkelerinin 
(6500 kWh) çok gerisinde kalmaktadır (Şahin, 2006: 94). TUİK verilerine göre 
2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olan Türkiye’nin yıllık ortalama nüfus 
büyüme hızı % 3 olarak gerçekleşmektedir (TUİK, 2000: 45). Dolayısıyla 
ekonomisini büyütmek zorunda olan Türkiye, kişi başına düşen enerjiyi de 
artırmak durumundadır.  

Türkiye’nin enerji politikalarında temiz, verimli enerji ve enerji tasarrufuna 
yönelik yaşanan diğer sorunlarda dikkat çekicidir. Küresel devletlerin 
hedefindeki Türkiye, “2004 yılında imzaladığı İklim Değişikliği Çerçeve 
Anlaşması gereği, düzenli olarak Birleşmiş Milletler Sekretaryasına sera gazı 
envanterini bildirmek zorunda kalmıştır. İlk kez 2006 yılında hazırlanan rapora 
göre, Türkiye yıllık 357 milyon tonluk sera gazı emisyon hacmiyle dünyada 
birinci sıraya yükselmiştir. Türkiye sera gazı oranının en hızlı arttığı ülkedir ve 
ABD, Çin ve Hindistan kadar dünyanın yok olmasına katkıda bulunmaktadır.” 
(Külebi, 2007: 15-16). Bugün dünya enerji kaynaklarının % 26’sını kullanan 
ABD’nin, global kirliliğe katkısı % 25 iken, dünya enerji kaynaklarında payı 
yok denecek kadar az olan Türkiye’nin birinci sırada yer alması şaşırtıcıdır 
(Salameh, 2003: 139). Bu durumun temel nedeni, küresel şirketlerin Türkiye’de 
çevre üzerine yatırım yapmamasıdır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının istenilen düzeye ulaşamaması, doğal çevrenin korunmasına 
yönelik düzenlemelerde geç kalınması, temiz enerji teknolojilerinin yetersiz 
olması ve enerji kaynaklarının oluşturacağı risk haritalarına yönelik çalışmalara 
önem verilmemesi Türkiye’nin enerji-çevre boyutunda sorunlar yaşamasına 
neden olmuştur. Türkiye’de, 2003 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına ilişkin kanun yürürlüğe konulmuştur. Böylece enerji üretiminde bu 



 44 

kaynaklar özendirilerek, gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmıştır (Şahin, 
2006: 93; Akkoyunlu, 2006: 131).  

Enerji, Türkiye’de “OECD ülkelerine göre son derece verimsiz 
kullanılmaktadır. Bu noktada ülke enerji politikasının, bina, sanayi ve özellikle 
de ulaştırma politikasıyla bir arada planlanması gereği ortaya çıkmaktadır.” 
(Pamir, 2006: 401-403). Türkiye, bina, ulaşım ve sanayi sektörlerinde tasarrufa 
gitmemektedir. Bina izolasyonu, çift cam, merkezî ısıtma sistemleri yaygın 
olmayan Türkiye’de binaların yanlış konumlandırılmasıyla da % 20-% 30 
arasında enerji kaybı yaşanmaktadır. Ulaşım sistemlerinde gerek yolcu gerekse 
yük taşımada enerjinin daha az kullanıldığı sistemler seçilmesi gerekirken, 
petrole dayalı otomotiv sanayi güçlendirilmeye çalışılmakta ve toplu ulaşım 
araçlarından uzak bir politika izlenmektedir. Sanayide ise enerjiyi az kullanan 
teknolojiye geçilmelidir (Türk Millî Komitesi, 1986: 26-28). Elektriğin verimli 
kullanılması sonucunda Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketiminde % 5-10’luk bir 
tasarruf olanağı bulunmaktadır. Elektrik tüketimi içindeki % 22’lik kayıp ve 
kaçaklar dünya ortalaması değerine indirildiğinde ise en az % 10’luk bir ek 
tasarruf olanağı ortaya çıkmaktadır (Türkoğlu, 2006: 407). Ayrıca enerjinin 
verimli kullanımı çevre sorunlarını azaltmaktadır.  

Sonuç olarak, taşkömürü, petrol ve doğalgaz gibi yenilemeyen enerji 
kaynaklarının tespit edilen rezervleri açısından yeterli olmayan, güneş, rüzgâr, 
jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları yönünden ise 
özellikle bugün sanayi faaliyetlerdeki dinamizmin devamlılığını sağlayacak 
düzeye ulaşamayan Türkiye’de, artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, 
enerji ihtiyacı giderek büyümektedir. Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarının 
üretim ve tüketim dengeleri arasında önemli farklılıklar görülmekte ve kömür 
ağırlıklı üretim olmasına karşın petrol ağırlıklı bir tüketim yapısının ortaya 
çıktığı görülmektedir (Sabah, Mart, Çelik, 2002: 33). Yİ ve YİD sisteminde, 
temiz ve ucuz enerji elde etmede sorunlar yaşandığı, alternatif enerji 
kaynaklarının yanında mevcut yerel kaynaklara kullanımına yönelik 
planlamalarda yetersiz kaldığı ve dışa bağımlı bir konuma gelindiği 
görülmektedir. Bu nedenle: Yerli enerji kaynaklarına yönelmelidir; Hidrolik 
potansiyelin tam olarak kullanılması sağlanmalı; Petrol ve doğal gaz 
aramalarına hız verilmeli; Kömür kaynaklarının tamamı geliştirmeli ve temiz 
yakma teknolojisine bir an önce geçilmeli; Uranyum aramaları hızlandırılmalı 
ve nükleer santraller kurulmalı; Yeni enerji kaynaklarından jeotermal ve güneş 
enerjisinden daha fazla yararlanılmalı; Yabancı sermayede anlaşmalara dikkat 
edilmeli ve ulusalcı yaklaşımlara ağırlık verilmeli; Enerji tasarrufuna gidilmeli 
ve kaçak kullanım engellenmeli; Enerji teknolojilerini yakalayan ve çevreye 
duyarlı bir politika benimsenmelidir. Ayrıca dünya enerji kaynaklarının % 
70’ine yakın bir konumda yer alan Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta 
Asya’da petrol ve doğal gazı açısından önemli avantaj ve risklere sahiptir. Bu 
nedenle enerji kaynaklarını üreten ve tüketen ülkeler arasında bir enerji koridoru 
oluşturan Türkiye, üretici ve tüketici devletlerin hedefini belirleyerek uzun 
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dönemli enerji politikaları oluşturmalı, bölgelerin statik ve dinamik unsurlarını 
iyi değerlendirmelidir.  
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