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Yeni heyecanlar ve beklentiler ile bir yıla daha başlıyoruz. 
2019 yılı ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da değişim ve 
zorlukların yaşandığı bir yıl oldu.  Dünyada yükselen korumacı 
politikaların, ekonomik belirsizliklerin ve risklerin yaşandığı bu 
süreçte, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerini endişe ile 
takip ettik.  

Enflasyon, yüksek işsizlik oranı ve teknolojinin getirdiği yıkıcı 
etkilerine rağmen duraksamadan yatırımlarımızı hayata 
geçirmeyi sürdürdük. Ekonomi yönetiminin aldığı destekleyici 
politikalar ile iş süreçlerimizde katma değer yaratmaya ve tüm 
iş alanlarımızda istihdam sağlamaya devam ettik.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiği bu dönemde, değişimin 
bir parçası olmak zorundayız. Rekabetin yeni oyuncularla 
şekillendiği küresel ticarete ayak uydurmak, gereken teknolojik 
dönüşümü sağlamak, sanayi üzerindeki maliyetleri en aza 
indirmek, ancak yenilikçi ve doğru stratejiler ile mümkün 
olacaktır. 

Türkiye ekonomisi enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı bir 
ekonomidir.  Enerji yoğun bir sektör olarak, enerji maliyetlerinin 
işletmeler üzerindeki ağır etkisini yakından hissediyoruz. 
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli parametrelerinden 
biri olan enerji kaynaklarının, yerli ve alternatif kaynaklarla 
birlikte aktif ve planlı bir şekilde kullanılması, üretime 
dönüştürülmesi konusunda yapılacak her türlü çalışmanın 
içinde olmak istiyoruz.

Ekonomik faaliyetlerin temel girdisi ve itici gücü olan enerji, 
ekonomik refah düzeyinin en önemli belirleyicilerindendir. 
Bir ekonominin gelişebilmesi ve bu gelişmenin uzun süreli ve 
sürdürülebilir olması; ihtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, 
en az maliyetle, güvenilir bir şekilde ve çevreye en az negatif 
etki bırakan yöntemlerle temin edilebilmesine bağlıdır.

Dışa bağımlı bir ekonomi ile makroekonomik dengelerin 
bozulması ve ekonominin daha kırılgan olması kaçınılmazdır. 
2023 yılında 2 katına çıkması beklenen enerji talebini başta 
sanayide kullanılmak üzere, tüm tüketicilere kaliteli, güvenilir 
ve düşük maliyetlerle ulaştıracak bir ekosistem ihtiyacı ciddi 
öneme sahiptir.

Gelecek; sürdürülebilir, rekabetçi ve çevreye duyarlı bir enerji 
politikası üzerine kurgulanırken, enerji kaynaklarının kullanımı 
uluslararası politikaların belirleyicisi durumundadır. Üretimin en 
önemli girdisi olarak enerji ihtiyacının karşılanamaması, yakın 
gelecekte ekonomik ve sosyal açıdan karşımıza çıkabilecek en 
kritik sorunların başında gözükmektedir.

Ülkemizde de kaynakların verimli ve etkin kullanması için önemli 
adımlar atılmış, kamu kuruluşları ile birlikte özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı (2017-2023) hazırlanmıştır. Uygulanacak plan 
kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi 
ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 
kategoride 55 eylem planı ile birincil enerji tüketiminde 2023 
yılına kadar yüzde 14 oranında tasarruf edilmesi öngörülmüştür.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile belirlenen hedefler, 
ülkemizin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen vergi teşvikleri ve 
devlet destekleri enerji verimliliğini artırma politikaları adına çok 
önemlidir. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşvik 
edici politikalar hem şirketlerin ihracat rekabet gücünü arttıracak 
hem de ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacaktır.  

2020 yılı da kolay bir yıl olmayacak… Dünyanın ve ülkemizin 
içinde bulunduğu bu zor dönemde, üretimde ileri teknolojilerin 
kullanıldığı, katma değerli ve ihracat odaklı bir büyüme modeli 
ile yol haritamızı belirlemeliyiz.

Yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, birlik 
ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.

     Atalay GÜMRAH 
Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı
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Prof.Dr. Müslüme NARİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Türkiye’nin
Enerji Politikaları:
Enerji Arz Güvenliği

1. Giriş

Dünya ekonomisindeki büyüme, nüfus ve şehirleşme oranlarının artmasına bağlı olarak 
dünya enerji talebi de hızla artmaktadır. Artan enerji talebi içerisinde en büyük payı petrol, 
doğal gaz ve kömürden oluşan fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Ancak bu enerji kaynakları-
nın dünya üzerindeki dağılımları hiç de dengeli değildir. Bu enerji kaynaklarının özellikle 
petrol ve doğal gaz rezervleri ve üretimleri OPEC gibi organizasyonlar ile Rusya, İran gibi 
az sayıdaki ülkelerin kontrolünde olmuştur. Yeterli enerji kaynağına sahip olmayan Avru-
pa Birliği (AB) ve Türkiye gibi ülkeler ise gereksinim duyduğu enerji kaynaklarını ithalatla 
karşılamışlardır. Dünya enerji piyasasında çıkabilecek bir kriz durumunda, enerji kaynak-
larını ithal eden ülkeler enerji arz güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almaktadırlar. 
Enerji ithalinde yaşanılabilecek bir olağanüstü durum karşısında, ülkelerin hem kullandığı 
enerji kaynaklarını hem de enerji ithal ettiği ülkeleri çeşitlendirmesi yararlı olacaktır.

Türkiye, enerji tüketimi hızla artan ülkelerden biridir. Toplam enerji tüketimi içerisinde de 
en büyük payı petrol, doğal gaz ve kömür oluşturmaktadır. Türkiye’nin belirli bir miktar-
da kömür rezervleri ve üretimi olmasına karşın petrol ve doğal gaz rezervleri ve üretimi 
oldukça düşük düzeydedir. Dolayısıyla hem kömür hem de petrol ve doğal gazı büyük 
ölçüde ithal eden Türkiye, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. AB üyeliğine aday 
ülke konumunda olması nedeniyle, Türkiye enerji konusunda AB ile benzer politikalar 
yürütmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, enerji politikaları 
doğrultusunda Türkiye’nin mevcut enerji 
tüketimi ile enerji kaynaklarını belirlemek 
ve sürdürülebilir enerji yönetimini incele-
mektir. Ancak Türkiye’nin enerji politikaları 
incelenirken AB’de uygulanan enerji poli-
tikalarının da ele alınması gerekmektedir. 
Bu nedenle öncelikle AB’nin, ardından Tür-
kiye’nin enerji politikalarına yer verilecektir. 
Daha sonra Türkiye’nin mevcut enerji tü-
ketimi ve enerji kaynakları belirlenecektir. 
Son olarak da sürdürülebilir enerji yönetimi 
ele alınacaktır. 

2. Avrupa Birliği’nin Enerji 
Politikaları

AB’nin enerji politikalarının amacı, arz 
güvenliğinin sağlanması, rekabet edi-
lebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma te-
melinde çevrenin korunmasına katkıda 
bulunmaktan oluşan üç temel ilkeye 
dayanmaktadır (European Commission, 
2019a). Bu enerji politikalarının kapsa-

mı Tablo 1’de detaylandırılmıştır.

AB mevzuatı, rekabet gücü yüksek, gü-
venli ve sürdürülebilir enerji piyasaları 
oluşturulması, kalitenin artırılması, tüke-
ticiye daha fazla seçenek ve daha ucuz 
fiyatlar sunulabilmesi amacıyla enerji 
piyasalarında serbestleşmeyi sağlayıcı 

düzenlemeleri içermektedir. Bu doğrul-
tuda elektrik ve doğalgaz sektörlerinde 
piyasaya erişim, organizasyon, işleyiş, 
ihalelerde uygulanan prosedürler ve yet-
kilendirme usulleri gibi konular ortak ku-
rallarla düzenlenmiştir. Böylece elektrik 
ve doğalgaz sektörlerinde serbestleşme 
sağlanarak, özel sektörün bu alanlarda 

Tablo 1. AB Enerji Politikaları ve Kapsamı

AB Enerji Politikaları Kapsamı

Enerji arz güvenliğinin sağlanması

Uluslararası diyalogun oluşturulması

Petrol ve doğal gazın Avrupa'da stok yönetiminin sağlanması

Arıtma ve enerji depolama sisteminin oluşturulması

Rekabet edilebilirlik

Enerji iç piyasasını düzenleme (elektrik ve doğal gaz)

Enerji altyapısını oluşturma

Araştırma ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sürdürülebilir kalkınma temelinde 

çevrenin korunmasına katkıda 

bulunmak

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme

Enerji verimliliğini sağlama

Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma

Araştırma ve yeniliklere önem verilmesi

Emisyon ticaretinin yapılması

Kaynak: Andoura and Vinois, 2015'ten özetlenmiştir.
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altyapı yatırımları yapması, dağıtım, ta-
şıma, pazarlama hizmetlerinin rekabete 
açılarak gelişimi sağlanmıştır (TC Dışiş-
leri Bakanlığı, 2017).

Enerji (elektrik ve doğalgaz) iç piyasa-
sının düzenlenmesi dışında, AB ülke-
lerinde nükleer enerji arz güvenliğinin 
sağlanması ile ilgili düzenlemeler de 
yapılmıştır. Birçok AB ülkesinde nükle-
er santrallerden elektrik üretilmekte, bu 
durum da AB’nin enerji arz güvenliğini 
tehlikeye sokmaktadır. Nükleer enerji ile 
ilgili iki temel sorun bulunmaktadır. Bun-
lardan birisi toplumsal güvenlik, diğeri 
nükleer santrallerden ortaya çıkan atıkla-
rın çevreye verdiği zarardır. Bu sorunlar 
yüzünden AB ülkeleri, nükleer santral-
leri giderek kapatma yönünde bir tutum 
izlemekte ve nükleer santraller ile ilgili 
oluşan güvensizliği yüksek teknolojileri 
kullanarak minimize etmeye çalışmak-
tadırlar. Böylece son yıllarda birçok AB 
ülkesinde yeni nükleer santrallerin yapıl-
ması askıya alınmıştır (World Nuclear, 
2019). Ancak böyle bir kararın alınması, 
enerji arz güvenliğini tehdit edecektir. Ay-
rıca nükleer enerji yerine diğer alternatif 
kaynakların maliyeti oldukça yüksek dü-
zeyde olmakta, ithal edilmesi durumunda 
da dışa bağımlılığı artırmaktadır.

Enerji konusunda Avrupa Komisyo-
nu’nun öncülüğünde, başta sera gazı 
emisyonlarının atmosferde hızla artışı 
dikkate alınarak enerji tüketiminin yön-
lendirilmesi ve çeşitlendirilmesi kap-
samında 2020, 2030 ve 2050 yıllarına 
kadar uygulanacak enerji stratejileri 
oluşturulmuştur.

2020 enerji stratejisi ile AB’nin güncel 
büyüme modeline uygun enerji kaynak-
larının tüketimi ile ilgili yol haritası belir-
lenmiştir. 20-20-20 de denilen bu stra-
teji doğrultusunda aşağıdaki hedefler 
belirlenmiştir (European Commission, 
2019b; TC Dışişleri Bakanlığı, 2017)): 
- Sera gazı emisyonlarının %20 oranın-
da düşürülmesi (1990 düzeyinden),

- Enerji verimliliğinin %20 artırılması, 
- Enerji arzında yenilenebilir enerji kay-
naklarının payının %20’ye çıkarılma-
sı, taşımacılık sektöründe yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payının %10’a yük-
seltilmesi hedeflenmiştir.

2030 enerji stratejisi AB enerji birliği 
stratejisine paralel bir şekilde gelişti-
rilmiştir. Bu strateji 2030 iklim ve ener-
ji çerçevesi (European Commission, 
2019c), başlığıyla Ekim 2014 tarihinde 
Avrupa Konseyi tarafından yayımlan-
mıştır. Stratejide 2021-2030 döneminde 
rekabet edebilir, güvenilir ve sürdürüle-
bilir enerji sisteminin kurulmasıyla ilgili 
öncelikli hedeflere yer verilmiştir. Bu he-
defler aşağıda sıralanmıştır:
- Sera gazı emisyonunun %40 oranında 
azaltılması (1990 yılına göre), 
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının top-
lam enerji tüketimindeki payının %27’ye 
yükseltilmesi, 
- Enerji verimliliğinin %27 artırılması 
ve ulaşım/altyapı projelerin genişletil-
mesiyle elektrik dâhil bağlantı oranın 
%15’e yükseltilmesi karara bağlanmıştır 
(Bonn, Heitmann, Reichert, Voßwinkel, 
2015: 3). 

Ancak 2030 hedefleri 2018 yılında revi-
ze edilerek yenilenebilir enerji kaynak-
larının toplam enerji kaynakları tüketimi 
içindeki payının artırılarak %32’ye çıka-
rılmasına ve etkin enerji tüketiminin ise 
%32,5‘a yükseltilmesine karar verilmiştir 
(European Commission, 2019c).

Avrupa Komisyonu, AB’nin enerji politi-
kasını, reform ve yeniden organizasyon 
yoluyla yeni bir “Avrupa Enerji Birliği”-
ne dönüştürme amacı kapsamında, ilk 
etapta 1 Kasım 2014 tarihinde Enerji 
Birliğinden sorumlu bir başkan yardım-
cısı atamış, 25 Şubat 2015 tarihinde de 
ileriye dönük iklim değişikliği politikası 
ile dirençli bir enerji birliği için çerçeve 
strateji belgesini yayımlamıştır. Enerji 
Birliği Çerçeve Stratejisi olarak anılan 
belgede, enerji güvenliği, sürdürülebi-

lirlik ve rekabetçiliği artırmak üzere ta-
sarlanan, birbirini tamamlayan ve birbir-
leriyle yakından ilişkili olan beş öncelik 
şu şekilde sıralanmaktadır (European 
Commission, 2015: 4):
- Enerji arzı güvenliğinin sağlanması,
- Tam entegre ortak Avrupa enerji paza-
rının oluşturulması,
- Enerji talebini azaltmaya katkı için 
enerji verimliliğinin artırılması,
- Ekonominin karbonsuzlaştırılması,
- Araştırma, yenilikçilik ve rekabetçilik.

Enerji Birliği çerçeve stratejisinde belir-
tilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yö-
nelik olarak 15 başlık altında eylemler 
yer almaktadır (European Commissin, 
2015: 19-21). Strateji’nin ekinde yer 
alan Enerji Birliği için Yol Haritası’nda 
ise strateji kapsamındaki eylemlerin uy-
gulanmasına ilişkin bir zaman çizelge-
sine yer verilmektedir. AB, söz konusu 
strateji ve eylem planının uygulanması-
nın yakından takibini öngörmekte ortak 
bir enerji politikası oluşturulması yönün-
de çaba harcamaktadır. 

2050 enerji stratejisi (enerji yol haritası), 
Avrupa Komisyonu tarafından 28 Kasım 
2018’de enerji ile ilgili olarak modern, 
rekabetçi ve iklim açısından tarafsız bir 
ekonomi için uzun vadeli olarak ortaya 
konulan bir stratejidir. Bu stratejinin te-
mel hedefi 1990 yılına göre sera gazı 
emisyonunu %80-95 arasında azalt-
maktır (European Commission, 2019d). 
Bu doğrultuda strateji, rekabeti ve arz 
güvenliğini artırırken, sera gazı azaltma 
hedefiyle uyumlu hareket etmeye yö-
nelik enerji sistemi geçişini sağlayacak 
yollar araştırmaktadır. 

2050 hedeflerinin gerçekleşmesi için 
düşük karbonlu teknolojilerin ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 
etkin enerji tüketimi ve şebeke altyapı-
sının oluşturulması, sanayide yeni tek-
nolojilerin kullanımı, enerji güvenliliğinin 
artması ve düşük maliyetli yakıt temini-
nin sağlanması vurgulanmıştır. Bunun 
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için Avrupa Komisyonu’nun girişimiyle 
enerji konusunda toplumsal diyalogun 
artması, ortaklar arasında koordinasyo-
nun sağlanması, fiyat belirleme meka-
nizmasının tüketicilere yönelik olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla 2050 enerji 
stratejisi de dâhil olmak üzere tüm stra-
tejiler, bir yandan artan enerji bağımlılı-
ğına öte yandan sera gazı emisyonlarını 
azaltmaya dönük çözüm arayışları ola-
rak görülmektedir. 

Özetlemek gerekirse, AB enerji strateji-
lerinde ortak olarak enerji tasarrufu, bü-
tünleşmiş enerji piyasasının kurulması, 
altyapının geliştirilmesi ve güvenli enerji 
sisteminin yaratılması amaçlanmıştır. 
Bu amaçlar 2050 enerji stratejisiyle bir 
daha açıklanarak güvenilir ve bütünleşik 
Avrupa enerji piyasasının senaryosu çi-
zilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için, dü-
şük karbonlu enerji kaynaklarının birlikte 
kullanılması ve teknoloji odaklı inovas-
yonun genişletilmesi gerekmektedir. 

3. Türkiye’nin Enerji Politikası

Türkiye’nin enerji politikasının temel he-
defi, “enerjinin ekonomik büyümeyi ger-
çekleştirecek ve sosyal gelişmeyi des-
tekleyecek şekilde zamanında, yeterli, 
güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlardan, 
çevresel etki de göz önüne alınarak te-
min edilmesidir.” (TC Dışişleri Bakanlığı, 
2017). Temel hedefler içerisinde geçen 
zamanında, yeterli, güvenilir, rekabet 
edilebilir fiyatlar ve çevresel etki kavram-
ları, enerji arz güvenliğinin sağlanması 
açısından oldukça önemli terimlerdir. Bu 
hedef doğrultusunda enerji piyasasının 
rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa oluş-
turma yönünde yeniden yapılandırılma-
sı, yerli ve yenilenebilir potansiyel enerji 
kaynaklarının tespiti ve kullanımı, nükle-
er enerjinin elektrik üretimine dâhil edil-
mesi ile enerji verimliliği ve yeni enerji 
teknolojilerinden yararlanma yönünde 
başlatılan çalışmalarla önemli gelişme-
ler sağlanmıştır. Bu nedenle enerji politi-
kalarının incelenmesi, Türkiye’nin enerji 

arz güvenliğinin sağlanması konusunda 
ulaştığı aşamayı gösterecektir. 

Bu doğrultuda Türkiye’nin enerji politika-
sının temel öncelikleri aşağıda sıralan-
mıştır (TC Dışişleri Bakanlığı, 2017):
- Maliyet, zaman ve miktar yönünden 
enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması,
- Serbest piyasa uygulamaları içinde 
kamu ve özel kesim imkânlarının hare-
kete geçirilmesi,
- Dışa bağımlılığın azaltılması,
- Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve 
küresel etkinliğinin artırılması,
- Kaynak, güzergâh ve teknoloji çeşitlili-
ğinin sağlanması,
- Yenilenebilir kaynakların azami oranda 
kullanılmasının sağlanması,
- Enerji verimliliğinin artırılması ve
- Enerji ve tabii kaynakların üretiminde 
ve kullanımında çevre üzerindeki olum-
suz etkilerin en aza indirilmesi.

Türkiye’deki enerji piyasalarının iki te-
mel özelliği bulunmaktadır: Sürekli artan 
enerji talebi ve enerji kaynaklarının te-
mininde dışa bağımlılık. AB ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye de enerji konusunda 
dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen 
çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin 
enerji stratejisinin temel hedefleri aşağı-
da özetlenmiştir (TC Dışişleri Bakanlığı, 
2009):
- Artan talep ve ithalat bağımlılığını dik-
kate alarak, enerji güvenliği bağlantılı 
faaliyetlerin önceliklendirilmesi,
- Sürdürülebilir kalkınma bağlamında 
çevre kaygılarının enerji zincirinin her 
aşamasında dikkate alınması,
- Gerekli reform ve liberalleşmenin sağ-
lanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın 
oluşturulması, üretkenliğin ve verimlili-
ğin arttırılması,
- Enerji teknolojileri bağlantılı Ar-Ge ça-
lışmalarının arttırılması.

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
ağırlıklı olarak ithal edilen petrol ve do-
ğal gaz temininde kaynak ve güzergâh 
çeşitlendirmesine gidilmesi, yerli ve ye-

nilenebilir enerji kaynaklarından daha 
fazla yararlanılması, enerji verimliliğinin 
artırılması ve nükleer kaynaklarla enerji 
üretiminin yapılması gerekliliği belirtil-
miştir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı, 2019).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) tarafından 2014 yılında ya-
yımlanan 2015 – 2019 Stratejik Planı; 
yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir 
stratejik plan olarak belirlenmektedir. 
Dolayısıyla temel olarak Türkiye’nin 
enerji stratejisinin çatısını “sürdürülebi-
lirlik” kavramı oluşturmaktadır. Bu çatı 
altında 8 tema oluşturulmuş ve 2015 – 
2019 yılları arasında gerçekleştirilmek 
üzere 16 amaç ve bu amaçlara ilişkin 
olarak ilgili kurumlar, müdürlükler ve 
daire başkanlıklarının koordinatörlük-
lerinde ulaşılması planlanan 62 hedef 
belirlenmiştir (ETKB, 2014). Strateji 
Planı’nda belirtilen temalar ve amaçlar 
Tablo 2’de yer almaktadır.

Enerji arz güvenliği ilk sırada yer almak-
ta olup, bu kapsamda üç amaç yer al-
maktadır. Bu amaçların her birine ilişkin 
olarak da çeşitli alt hedefler bulunmak-
tadır. Birinci amaç güçlü ve güvenilir 
enerji altyapısının oluşturulması, opti-
mum kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve 
etkin talep yönetiminin gerçekleştiril-
mesidir. Bu amaçları Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü (EİGM), Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM), Nükleer 
Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı 
(NEPUD), Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü (PİGM) ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı (DİAB)’ndan oluşan kuruluş-
lar gerçekleştirecektir. Enerji arz güven-
liği kapsamında üç amaç, bu amaçların 
altında ulaşılması istenen15 hedef belir-
lenmiştir (ETKB, 2014: 121-123).

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu te-
masının iki amacı bulunmaktadır. Bu 
amaçlar, enerjisini verimli kullanan bir 
Türkiye ile enerji verimliliğine ve tasar-
rufuna yönelik gelişmiş kapasitedir. Bu 
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amaçları EİGM, YEGM gerçekleştire-
cektir. Enerji verimliliği ve enerji tasar-
rufu kapsamında iki amaç, bu amaçların 
altında ulaşılması istenen 12 hedef bu-
lunmaktadır (ETKB, 2014: 124-125).

İyi yönetişim ve paydaş etkileşimi te-
masının üç amacı vardır. Bu amaçlar, 
kurumsal kapasitesi güçlü, bilgi tekno-
lojilerini etkin kullanan ve koordinasyon 
gücü yüksek bir bakanlığın kurulması 
olarak sıralanmıştır. 10 hedefi bulunan 
bu temanın hedefleri, EİGM, Maden İş-
leri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Strateji 
Geliştirme Başkanlığı (SGB), Personel 
Daire Başkanlığı, BİK (Bağlı ve İlgili Ku-
ruluşlar) Daire Başkanlığı, NEPUD ile 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tara-
fından gerçekleştirecektir (ETKB, 2014: 
125-126).

Bölgesel ve uluslararası etkinlik teması-
nın bölgesel enerji piyasalarına entegre 
bir Türkiye ile uluslararası arenada güç-
lü bir aktör olmadan oluşan iki amacı 

vardır. DİAB ve Transit Petrol Boru Hat-
ları Daire Başkanlığı (TPBH) tarafından 
koordinatörlüğü yürütülecek bu amaç-
ların 8 hedefi bulunmaktadır ((ETKB, 
2014: 126).

Teknoloji, AR-GE ve İnovasyon teması-
nın iki amacı, enerji ve doğal kaynaklar-
da yerli teknoloji ile sonuç odaklı bir Ar-
Ge yaklaşımından oluşmaktadır. YEGM, 
MİGEM, SGB tarafından koordinasyonu 
sağlanmakta olup 4 hedefi vardır. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi teması-
nın, rekabetçi ve şeffaf piyasalar ile iyi-
leştirilmiş yatırım süreçlerinden oluşan 
iki amacı vardır. Bu temanın koordinas-
yonu EİGM ve MİGEM tarafından sağ-
lanmakta olup 6 hedefi bulunmaktadır.

Hammadde tedarik güvenliği teması, 
enerji dışı hammadde tedarik güvenliği 
amacına sahiptir. Koordinasyonu Mİ-
GEM tarafından sağlanan bu temanın 4 
hedefi vardır.

Verimli ve etkin hammadde kullanımı 
teması, enerji dışı doğal hammaddeleri 
verimli ve etkin kullanmak amacı güt-
mektedir. Bu temanın koordinasyonu-
nu MİGEM sağlamakta olup 3 hedefe 
sahiptir.

Enerji piyasalarının tamamına yönelik 
olarak 8 tema altında 62 hedef belirlen-
miş olduğu düşünülürse, bu hedeflerin 
yaklaşık %24’ünü enerji arz güvenliği-
ne yönelik hedefler oluşturmaktadır. Bu 
hedefi yaklaşık %19 ile enerji verimliliği 
ve enerji tasarrufu, %16 ile iyi yönetişim 
ve paydaş etkileşimi izlemektedir. En 
yüksek payı enerji arz güvenliği tema-
sının hedeflerinin oluşturması, Türki-
ye’de enerji arz güvenliğine teorik olarak 
önem verildiğini göstermektedir.

Türkiye’nin enerji politikasına yönelik 
çalışmalar yapan Dışişleri Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Başkanlığı ve ETKB’den 
oluşan üç kurumunda hedefinde enerji 
arz güvenliği önemli bir yer tutmaktadır. 
Ancak temel çalışma alanı enerji piya-
saları olan ETKB, enerjiye yönelik ola-
rak oldukça geniş bir çerçeve çizmiştir. 
ETKB’nın misyonunun “Enerji kaynakla-
rını ve doğal kaynakları verimli ve çevre-
ye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke 
refahına en yüksek katkıyı sağlamak” 
şeklinde belirlenmesi, ETKB tarafından 
enerji ile ilgili detaylı çalışmanın yapıldı-
ğı anlamına gelir (ETKB, 2019a). 

Bu çalışmanın konusunu, sürdürülebilir 
bir ekonomide enerji yönetimi, Türki-
ye’de enerji kaynakları ve enerji politika-
ları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Tür-
kiye’nin enerji kaynaklarını incelemekte 
yarar vardır. 

4. Türkiye’nin Enerji Profili

Türkiye enerji konusunda büyük ölçüde 
dışa bağımlı bir ülkedir. 2017 yılında 
Türkiye’deki enerji kaynakları talebinde 
ithalât bağımlılığı %77,1 oranında ger-
çekleşmiştir. 2000 yılında %65,4 olan 

Kaynak: ETKB, 2014: 121-129.

Tablo 2. 2015 - 2019 Stratejik Planı'nda Yer Alan Tema ve Amaçlar 

Tema Amaç

1

2

3 

4

5

 

 

6 

7 

8

Güçlü ve Güvenilir Enerji Altyapısı

Optimum Kaynak Çeşitliliği

Etkin Talep Yönetimi

Enerjisini Verimli Kullanan Bir Türkiye

Enerji Verimliliğine ve Tasarrufuna Yönelik
Gelişmiş Kapasite 

Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Bakanlık

Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanan Bir Bakanlık

Koordinasyon Gücü Yüksek Bir Bakanlık

Bölgesel Enerji Piyasalarına Entegre Bir Türkiye

Uluslararası Arenada Güçlü Bir Aktör

Enerji ve Doğal Kaynaklarda Yerli Teknoloji

Sonuç Odaklı Bir AR-GE Yaklaşımı

Rekabetçi ve Şeffaf Piyasalar

İyileştirilmiş Yatırım Süreçleri

Enerji Dışı Hammadde Tedarik Güvenliği

Enerji Dışı Doğal Hammaddeleri Verimli ve Etkin
Kullanmak 

Enerji Arz Güvenliği

Enerji Verimliliği ve Enerji
Tasarrufu 

İyi Yönetişim ve Paydaş
Etkileşimi 

Bölgesel ve Uluslararası 
Etkinlik

Teknoloji, AR-GE ve
İnovasyon 

Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi 

Hammadde Tedarik Güvenliği

Verimli ve Etkin Hammadde
Kullanımı 
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ithalat bağımlılığı oranı, 2005 yılında 
%71,7, 2010 yılında %70,6, 2015 yı-
lında %77,9 olmuştur (Eurostat, 2019). 
2000 yılından itibaren günümüze kadar 
enerji konusunda dışa bağımlılık gide-
rek artmıştır. 

Türkiye’nin 1980-2017 yılları arasında 
birinci enerji üretimi ve tüketimi Şekil 
1’de görülmektedir. Bu şekle göre, 1980 
yılında Türkiye’de birincil enerji üretimi-
nin birincil enerji tüketimini karşılama 
oranı %38,2 düzeyindeyken, 2017 yılı-
na gelindiğinde bu oran %24,7 düzeyi-
ne kadar gerilemiştir. Dolayısıyla, 1980 
yılında birincil enerji üretiminin 2,6 katı 
olan birincil enerji tüketimi, 2017 yı-
lında birincil enerji üretiminin 4 katına 
yükselmiştir. Birincil enerji üretiminin 
birincil enerji tüketimini karşılama oranı 
1994 yılına kadar genel olarak %40’ın 
üzerinde seyretmiş, 1994 yılından iti-
baren %40’ın, 2002 yılından itibaren de 
%30’un altına düşmüştür (EIA, 2019). 
Enerji tüketimiyle üretimi arasındaki bu 
fark, ithalat ile karşılanmış ve Türkiye 
enerji konusunda giderek artan oranda 
net ithalatçı konumuna gelmiştir.

Türkiye’de enerji talebinin ithalât ba-
ğımlılığının bu kadar yüksek oranlarda 
seyretmesinin nedenlerini incelemeden 
önce enerji kaynaklarının toplam birin-
cil enerji tüketimi içerisinde paylarına 

bakmakta yarar vardır. Şekil 2’de 1980-
2017 yılları arasında Türkiye’de enerji 
kaynaklarının toplam birincil enerji tüke-
timi içerisindeki payları yer almaktadır. 
Buna göre, 2017 yılında Türkiye’nin top-
lam birincil enerji ihtiyacının %31,3’ünü 
petrol, %25,7’ini kömür ve %30,3’ünü 
doğal gaz karşılamıştır. 2018 yılında ise 
toplam birincil enerji kaynakları içerisin-
de petrolün payı %31,7, kömürün payı 
%27,6, doğal gazın ise %26,5 olmuştur. 

2018 yılında birincil enerji ihtiyacının 
%85,8’i bu üç fosil yakıtla karşılanmıştır. 
Bu enerji kaynakları taleplerinin ithalat 
bağımlılıkları oldukça yüksektir. Bunun 
yanında, hidroelektrik kaynaklarının 
payı %8,8 ve güneş, rüzgâr ve biyoe-
nerji gibi diğer yenilenebilir kaynakların 
toplam payı da %5,4 olarak gerçekleş-

miştir. Türkiye’de 2018 yılında henüz 
nükleer enerji üretimi yoktur (BP, 2019). 
Öte yandan Türkiye’de doğal gaz tüke-
timi ilk kez 1982 yılında %0,09’luk bir 
payla başlamış, 2018 yılında bu payın 
%26,5 düzeyine çıktığı görülmüştür 
(EIA, 2019).

Türkiye’nin 2017 yılında birincil enerji 
tüketiminin sektörlere göre dağılımı Şe-
kil 3’te gösterilmektedir. Bu şekle göre, 
birincil enerji talebinin sanayi, çevrim ve 
ulaştırma sektörlerinde birbirine yakın 
olduğu dikkat çekmektedir. 2017 yılın-
da Türkiye’de birincil enerjinin en çok 
tüketildiği sektör %24 ile sanayi sektö-
rüdür. Bu sektörü %23’lük payla çevrim, 
%20’lik payla ulaştırma, %16’lık payla 
konut, %9’luk payla ticaret ve hizmet, 
%8’lik payıla diğer sektörler izlemektedir 
(TPAO, 2019a: 33). Tarım sektörünün, 
bu tüketimdeki payları düşük olan diğer 
sektörler arasında yer alması Türkiye’de 
tarımın önemini yitirdiği anlamına gel-
mektedir. 

Türkiye’nin enerji profili kapsamında Tür-
kiye’nin birincil enerji üretimi ve tüketimi, 
enerji tüketimi içerisinde enerji kaynak-
larının payları ve bu tüketimin sektörlere 
göre dağılımı ortaya konulmuştur. Bu 
yolla Türkiye’nin enerji ile ilgili genel bir 
durum tespiti yapılmıştır. Diğer bölümde 
her bir enerji kaynağının Türkiye’deki du-
rumları ve bu kaynaklara yönelik uygula-
nan politikalar üzerinde durulacaktır. 

Şekil 1. Türkiye’de Birincil Enerji Üretimi ve Tüketimi 1980-2017 (Quad Btu)

Kaynak: EIA, 2019.
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Şekil 2. Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi İçerisinde Enerji Kaynaklarının Payları 1980-2017 (%)

Kaynak: EIA, 2019.
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5. Türkiye’de Enerji Kaynakları: 
Fosil Yakıtlar

Türkiye’de birincil enerji tüketimi içeri-
sindeki en yüksek payı fosil yakıtların 
oluşturduklarına daha önce değinilmiştir. 
Türkiye’nin birincil enerji tüketimi içeri-
sinde en büyük payı fosil yakıtlar oluştur-
maktadır. 1980-2017 döneminde birincil 
enerji tüketimi içerisindeki petrolün payı 
ve kömürün payı düşerken, doğal gazın 
payı artmıştır. Bu kaynaklardan 2000 yı-
lında petrolün payı %41,9 iken 2017 yı-
lında %31,3’e, kömürün payı %30 iken, 
2017 yılında %25,7’ye düşmüş, 2000 
yılında %17,2 olan doğal gazın payı 
2017 yılında %30,3’e çıkmıştır (EIA, 
2019). Ancak Türkiye’nin 2017 yılında 
petrol talebinin ithalat bağımlılığı %95,7, 
doğal gaz talebinin ithalat bağımlılığı 
ise %99,2 oranlarında gerçekleşmiştir 
(TPAO, 2019a: 36). Kömür talebinin it-
halat bağımlılığı ise 2017 yılında %61,7 
oranında gerçekleşmiştir (Eurostat, 
2019). Türkiye’nin enerji konusundaki 
dışa bağımlılığının temelinde fosil yakıt-
ların talebinin büyük ölçüde ithalatla kar-
şılanıyor olması yatmaktadır. Türkiye’nin 
enerji arz güvenliğini sağlayabilmesi için 
birincil enerji tüketimi içerisindeki fosil 
yakıtlarının payının düşürülmesi, bunun 
yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payının artırılması gerekmektedir. Özel-
likle de Türkiye’de potansiyeli yüksek 
olan güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik 
yatırımların artırılmasında yarar vardır. 

5.1. Petrol 

Petrol tüm dünyada her türlü üretim 
sürecinde ve tüketimde yoğun olarak 
kullanılan bir enerji kaynağıdır. Türkiye 
coğrafi konumu gereği dünyada en fazla 
petrol rezervine sahip olan Hazar Bölge-
si ve Orta Doğu’ya yakın olmasına rağ-
men, petrol üretimi yeterli olmayan bir 
ülkedir. Bu nedenle Türkiye petrol tale-
binin ithalât bağımlılığı (%95,7) çok yük-
sek olan bir ülkedir. 2018 yılında Türki-
ye’deki üretilebilir petrol rezervleri 366 
milyon varil düzeyindedir. Bu rezervle-
rin %66’sı Türkiye Petrolleri’ne, kalan 
%34’ü ise diğer şirketlere aittir. Yeni re-
zervlerin keşfedilmemesi ve mevcut üre-
timin sürdürülmesi durumunda bu ham 
petrol rezervlerinin kalan ömrü 18 yıldır 
(TPAO, 2019a: 37). Dolayısıyla üretimin 
artması halinde rezervlerin kalan ömrü 
daha da azalacaktır. Ancak Türkiye’de 
yıllar itibariyle petrol üretiminde önemli 
bir artış olmamıştır.

Türkiye’de Petrol Üretim, Tüketim ve İt-
halatı: Türkiye’de petrol ürünleri üretimi, 
talebin küçük bir bölümünü karşılayabil-
mektedir. Tablo 3’te 1998 -2017 yılları 
arasında Türkiye’de petrol ürünleri üre-
tim, tüketim ve net ithalat verileri yer al-
maktadır.

1998-2017 döneminde Türkiye’nin pet-
rol üretiminde önemli bir değişiklik ol-
mazken, petrol ürünleri tüketimi hızlı bir 

şekilde artmıştır. 2017 yılında üretim 
3190 bin ton olurken, tüketim 48523 
bin ton olarak gerçekleşmiş ve ithalat 
da artış göstermiştir (IEA, 2018a). Aynı 
süreçte Türkiye petrol ihtiyacını büyük 
oranda ithalât yoluyla karşılamaktadır. 
Bu verilerden de anlaşılıyor ki Türkiye, 
petrol arz güvenliğinin sağlanmasında 
oldukça düşük düzeyde kalmıştır.

Türkiye’de Petrol Arama Faaliyetleri: 
Türkiye’de 1954 yılında çıkarılmış olan 
6326 sayılı petrol kanunu ile Türkiye’de 
petrol aramacılığı yerli ve yabancı özel 
şirketlere açılmıştır. 10 Aralık 1954’te çı-
karılan 6327 sayılı kanun ile de Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ku-
rulmuştur. Bu kurum yurtiçi petrol sek-
töründeki tüm alanlarda faaliyet göster-
meye başlamıştır. Özel şirketlere petrol 
arama faaliyetleri yapma ruhsatı vermek 
de bu kurumun sorumluluğundadır (TM-

Şekil 3. Türkiye’de Birincil Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 2017 (%)

Kaynak: TPAO, 2019a: 33.

24%

23%
20%

16%

9%
8% Sanayi

Çevrim

Ulaştırma

Konut

Ticaret-Hizmet

Diğer

Kaynak: IEA, çeşitli yıllar.

Tablo 3. Türkiye’nin Petrol Üretimi, Tüketimi
ve İthalatı 1998-2017 (bin ton)

Üretim Tüketim Net İthalat
(İth. İhr.)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3223

2941

2762

2520

2420

2351

2251

2258

2182

2148

2180

2412

2515

2390

2364

2635

2758

3069

3171

3190

29240

28896

30346

28449

30148

29603

29860

29492

30825

31463

31255

32197

31252

30805

32798

34887

35526

42465

46075

48523

26681

26119

28942

26463

28167

28158

28678

27889

30147

31215

29194

27605

28940

28716

32178

32713

32974

40887

43247

45569
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MOB, 2017: 9). 16 Şubat 2006 tarihin-
de limited şirket yapısına kavuşturulan 
kurum 16 Temmuz 2009 tarihinden 
itibaren ise Türkiye Petrolleri Dağıtım 
Anonim Şirketi olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir (TPAO, 2019b).

2018 yılında Türkiye’de 51’i arama ve 
tespit kuyusu, 56’sı üretim kuyusu olmak 
üzere toplam 107 adet kuyu açılmıştır. 
Bu kuyulardan 2’si TPAO ortaklı olmak 
üzere 37’si TPAO tarafından 38’i de 
sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler 
tarafından açılmıştır (TPAO, 2019a: 38).

Türkiye’de Petrol Boru Hatları: Türkiye 
coğrafi koşulları itibariyle Hazar Bölgesi 
ve Orta Doğu ile Avrupa ve petrol ithalat-
çısı diğer ülkeler arasında bulunmakta-
dır Bu nedenle ham petrolün bulunduğu 
bölgelerden dünyanın diğer bölgelerine 
ulaştırılmasında bir köprü görevini gör-
mektedir. Bu anlamda iki önemli boru 
hattı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
Irak’tan Adana’daki Ceyhan deniz termi-
naline uzanan Irak-Türkiye Ham Petrol 
Boru Hattı (ITB), ikincisi ise Hazar Böl-
gesi’nden Ceyhan’a uzanan Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BT-
C)’dır. Bu iki petrol boru hattı Türkiye’nin 
enerji arz güvenliğinin sağlanmasında 
önemli rol oynamaktadır.

Türkiye’de Petrol Depolama: 1954 yı-
lında yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol 
Kanunu’nda petrol ürünlerinin depo-
lanmasına ilişkin bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Bu konuya ilişkin petrol 
ürünleri sektöründe faaliyet gösteren iş-
letmelere depoladıkları petrolden sekiz-
de bir oranında devlete ödeme yapma 
zorunluluğu getirilmiştir. 2003 yılında 
yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Pi-
yasası Kanunu’nda kriz ve/veya olağa-
nüstü durumlarda yaşanması muhtemel 
arz kesintisi risklerine karşı piyasada 
süreklilik sağlanmasına yönelik olarak 
her an bulundurulması gereken ulusal 
petrol stoklarının miktarına ilişkin karar 
alınmıştır. Türkiye hem AB hem de IEA 

üyesi olarak yıllık bir önceki yılın net 
petrol ithalatının en az 90 günlük kısmı-
nı karşılayacak miktarda petrol ürünleri 
stokunun hazırda bulundurulması ile 
ilgili düzenleme yapmıştır. Ancak bu zo-
runluluğu yalnızca 2010, 2012 ve 2015 
yıllarında yerine getirmiş, diğer yıllarda 
bu stok 90 günün altına düşmüştür. Ör-
neğin 2017 yılında 79 günlük ihtiyacı 
karşılayabilecek düzeyde stok bulundu-
rulmuştur (EIA, 2018).

Türkiye’nin Ham Petrol İthal Ettiği Ül-
keler: Petrol talebi ithalat bağımlılığı 
oldukça yüksek olan Türkiye, 2018 yı-
lında ithal ettiği ham petrolün %72’sini 
dört ülkeden gerçekleştirmiştir. Ham 
petrol ithalatı yapılan dört ülke ve bu ül-
kelerden yapılan ithalatın payları, Rus-
ya (%25,2), İran (%18,4), Irak (%17,1), 
Hindistan (%11,5) olarak sıralanabilir. 
Bu ülkeleri Suudi Arabistan (%5), Yuna-
nistan (%4,9), Kuveyt (%3,7), Kazakis-
tan (%3,1), İsrail (%2,3), İtalya (%1,9), 
Bulgaristan (%1,4) , Nijerya (%1,3) ve 
diğerleri (%4,2) takip etmektedir (TPAO, 
2019: 36). Türkiye’nin ham petrol itha-
latının büyük bölümünün dört ülkeden 
sağlanıyor olması, petrol arz güvenliğini 
riske edecek bir durumdur.

5.2. Doğal Gaz

Doğal gaz tüketimi, dünyada son yıllar-
da hızla artan enerji kaynaklarının ba-
şını çekmektedir. Diğer fosil yakıtlarla 
karşılaştırıldığında daha az karbondi-
oksit (CO2) salımına yol açtığı için, tüm 
dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tü-
ketimi hızla artan bir enerji kaynağıdır. 
Ancak Türkiye’de doğal gaz rezervleri 
ve üretimi oldukça düşük düzeydedir. 
Dolayısıyla hızla artan doğal gaz tüke-
timinin karşılanabilmesi için ithalatı da 
büyük bir hızla artmaktadır. Türkiye’nin 
doğal gaz ithalat bağımlılığı (%99,2) çok 
yüksek düzeye ulaşırken, arz güvenliği 
de tehlikeye girmektedir. Bu nedenle 
Türkiye’nin doğal gaz için uygulayacağı 
politikalar, yüksek ithalat bağımlılığını 

azaltıcı yönde olmalıdır. Doğal gazda 
yüksek ithalat bağımlılığının azaltılabil-
mesi için, ithalatta tedarikçi ülke çeşit-
liliğinin artırılması ve stratejik stokların 
bulundurulması kaçınılmazdır. Doğal 
gaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için 
de doğal gaz boru hatlarının çeşitlendi-
rilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de Doğal Gaz Üretim, Tüketim 
ve İthalatı: Türkiye doğal gaz ihtiyacının 
tamamına yakınını ithalat yoluyla karşı-
lamaktadır. Tablo 4’te 1998-2017 yılları 
arasında Türkiye’nin doğal gaz üretimi, 
tüketimi ve net ithalatı yer almaktadır.

Bu tablodaki verilere göre Türkiye’de 
doğal gaz arz güvenliği oldukça düşük 
düzeydedir. Bunun için kısa dönemde 
yapılabilecekler, yurtdışından Türki-
ye’ye doğal gazın akışını sağlayan boru 
hatları ile beklenmeyen durumlara karşı 
doğal gaz depolama tesislerinin oluştu-

Kaynak: IEA, çeşitli yıllar.

Tablo 4. Türkiye’de Doğal Gaz Üretim, Tüketim
ve Net İthalatı (1998-2017) (Milyon m3)

Üretim Tüketim Net İthalat

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

565

731

639

312

378

560

688

897

905

893

1017

684

682

761

632

537

479

381

367

354

10351

12528

14835

15944

17588

21181

22443

27375

31183

36599

36645

35115

38127

44686

45254

45918

48726

48062

46395

53598

9894

12036

14380

15754

17110

20650

21732

26573

30219

35801

36718

35148

37388

43165

45307

44587

48629

47803

45677

54491
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rulması ve mevcut olanların kapasitele-
rinin artırılmasıdır. 

Türkiye’de Doğal Gaz Boru Hatları: 
Tüketiminin neredeyse tamamına ya-
kını ithal edilen doğal gazın Türkiye’ye 
ulaştırılmasında çeşitli boru hatları 
kullanılmaktadır. Bu boru hatlarından 
faaliyette olanlar 1987 Rusya-Türkiye 
Doğal Gaz Boru Hattı (Batı Hattı), 2001 
Doğu Anadolu Doğal Gaza Ana İletim 
Hattı (İran-Türkiye), 2003 Rusya-Sam-
sun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattı (Mavi 
Akım), 2015 Bakü – Tiflis – Erzurum Do-
ğal Gaz Boru Hattı olarak sıralanabilir 
(ETKB, 2019b). Bunların dışında henüz 
proje aşamasında olan doğal gaz boru 
hatları da bulunmaktadır. Bu boru hattı 
projeleri, 2011 yılında Türkiye-Azerbay-
can arasında imzalanan Trans-Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi 
ile 2016 yılında Rusya-Türkiye arasın-
da imzalanan TürkAkım Gaz Boru Hattı 
Projesidir (ETKB, 2019b).

Türkiye’nin doğal gaz ithalatında kullan-
dığı boru hatlarının büyük bölümünün 
güzergâhının Rusya olduğu görülmek-
tedir. Ayrıca İran üzerinden gelen bir 
boru hattı bulunmakta ve son yıllarda 
ağırlık verilen Azerbaycan doğal gazı-
nın ithal edilmesine yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmektedir. Doğal gazda arz 
güvenliğinin sağlanabilmesi için güzer-
gâh çeşitliliği büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Doğal Gaz Depolama Faali-
yetleri: Türkiye’de ithalat bağımlılığı çok 
yüksek olan petrol ve doğal gazın depo-
lanması da arz güvenliğinin sağlanması 
açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de 
iki yer altı doğal gaz depolama, iki de 
LNG terminali olmak üzere dört depola-
ma tesisi hâlihazırda kullanımda bulun-
maktadır. Yeraltı doğal gaz depolamada 
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama ile 
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama 
tesisleri mevcuttur. LNG terminali olarak 
da Marmara Ereğlisi LNG Terminali ile 
Hatay Dörtyol FSRU (Yüzen Depolama 

ve Gaza Dönüştürme Birimi) LNG Ter-
minali vardır (BOTAŞ, 2019a). Silivri Yer 
Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri 2007 
yılında faaliyete geçmiştir ve bünyesin-
de Kuzey Marmara ile Değirmenköy sa-
haları olmak üzere iki saha mevcuttur. 
Bu iki sahanın toplam kapasitesi 2,84 
milyar Sm3’tür. Silivri Yer Altı Doğal Gaz 
Depolama Tesislerinde ayrıca, günlük 
25 milyon Sm3 geri üretim kapasitesine 
ulaşılmıştır (BOTAŞ, 2019a). 2017 yı-
lında faaliyete geçen Tuz Gölü Yer Altı 
Doğal Gaz Depolama tesisi 600 milyon 
Sm3 depolama kapasitesine ve günlük 
20 milyon Sm3 geri üretim kapasitesine 
sahiptir. 1994 yılında işletmeye açılmış 
olan Marmara Ereğlisi LNG Terminali 
85 bin m3 kapasiteye sahip 3 depola-
ma tankından oluşmaktadır. Bu tesisin 
günlük 37 milyon Sm3 gaza dönüştürme 
kapasitesi bulunmaktadır. 

Hatay Dörtyol FSRU LNG Terminali ise 
gemi tipinde bir tesis olup, 2018 yılında 
faaliyete geçmiştir. Bu terminalde 263 
bin Sm3 depolama kapasitesi ve günlük 
20 milyon m3 gaza dönüştürme kapasi-
tesi mevcuttur (BOTAŞ, 2019a). 2018 
yılının sonu itibariyle Türkiye toplam 3,4 
milyar m3 yer altı doğal gaz depolama 
ve 943 bin m3 LNG depolama kapasi-
telerine ulaşmıştır. 2017 yılına göre yer 
altı depolama kapasitesi yaklaşık %6,27 
oranında artarken, LNG depolama ka-
pasitesi değişmemiştir (EPDK, 2019: i). 

Türkiye’nin Doğal Gaz İthalatı Yaptı-
ğı Ülkeler: Türkiye’nin doğal gaz talebi 
ithalat bağımlılığının (%99,2) oldukça 
yüksek olduğuna daha önce değinilmiş-
tir. 2018 yılında Türkiye’nin doğal gaz 
ithal ettiği ülkeler ve ithalat payları Rus-
ya (%46,95), İran (%15,61), Azerbay-
can (%14,95), Cezayir (%8,98), Nijerya 
(%3,3) ve diğer ülkeler (%10,22) şeklin-
de sıralanabilir (EPDK, 2019: 8). Tür-
kiye’nin doğal gaz ithalatının yaklaşık 
%47’sinin Rusya’dan yapılıyor olması, 
enerji arz güvenliği açısından olumsuz 
bir durumdur. 

5.3. Kömür

Birinci Sanayi Devrimi’nden itibaren en 
çok tüketilen enerji kaynağı kömürdür. 
Ancak petrol ve doğal gaz gibi, kömür 
de bir fosil yakıt olup, yakılımı sonucu 
yoğun şekilde CO2 salımına yol açmak-
tadır. Buna karşın kömür tüketiminde 
önemli bir azalma görülmemekte ve 
hatta birincil enerji kaynakları içerisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son 
yıllarda Türkiye’de kömür tüketimi gide-
rek artmaktadır. 

Türkiye’de Kömür Üretim, Tüketim ve İt-
halatı: Türkiye’de fosil yakıtlar içerisinde 
ithalat bağımlılığı en düşük olan enerji 
kaynağı kömürdür. Türkiye’nin toplam 
kömür üretim, tüketim ve ithalatı Tablo 
5’te görülmektedir. 

Kömür arz güvenliği açısından Türki-
ye’nin diğer fosil yakıtlara göre daha iyi 
durumda olduğu tablodan anlaşılmak-
tadır. Bu tabloya göre 2011-2017 yıl-
ları arasında Türkiye’de kömür üretimi 
%2,5 azalmış, kömür tüketimi ise %13 
oranında artmıştır. Üretim, tüketimi kar-
şılayamadığı için de kömür ithalatı artış 
göstermiştir. Linyit kömürünün bir kısmı 
ithal ediliyor olsa da Türkiye’nin linyit kö-
mürü rezervleri göreli olarak daha faz-
ladır. Linyit ısıl değeri düşük bir kömür 
olması nedeniyle ağırlıklı olarak termik 
santrallerde elektrik üretimi için kulla-
nılmaktadır. Daha yüksek ısıl değere 
sahip olan taşkömürü ise elektrik üreti-

Kaynak: TKİ, 2019a.

Tablo 5. Türkiye’de Kömür Üretim, Tüketim
ve İthalatı 2011-2017 (Milyon Ton)

Üretim Tüketim İthalat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

565

731

639

312

378

560

688

100,1

100,0

83,4

97,2

93,0

109,9

113,2

24,0

29,6

27,2

30,2

34,5

36,8

39,1
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minin yanı sıra ısı enerjisi üretimi ama-
cıyla tercih edilmektedir (ETKB, 2019c). 
Örneğin 2018 yılında Türkiye’de üretilen 
toplam taşkömürünün %58,8’i elektrik 
üretimi amacıyla kullanılmıştır (TTK, 
2019: 27). Bununla birlikte, Türkiye’nin 
taşkömürü üretimi tüketimi karşısında 
yetersiz kalmaktadır.

Tablo 6’da 2011-2018 yılları arasında 
Türkiye’nin taşkömürü üretim, tüketim 
ve ithalat verileri görülmektedir. Bu tab-
loya göre, taşkömürü üretiminin tüketi-
mini karşılama oranı oldukça düşüktür. 
Sonuç olarak petrol ve doğal gazda 
olduğu gibi, Türkiye taşkömürü tüketi-
minin de büyük bölümünü ithalatla kar-
şılamaktadır.

Türkiye’de Kömür Rezervleri ve Arama 
Faaliyetleri: Türkiye 1,5 milyar ton düze-
yindeki taşkömürü rezervi ile dünyadaki 
toplam kömür rezervlerinin %2,1’ine sa-
hiptir. Bu rezervler Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na (TTK) aittir. 2017 yılının 
sonu itibariyle, linyit rezervlerinin ise 
%77’si kamu kuruluşlarına aittir. Bunlar-
dan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 
(EÜAŞ) payı %61, Türkiye Kömür İş-
letmeleri’nin (TKİ) payı %12 ve Maden 
Tetkik ve Arama Müdürlüğü’nün (MTA) 
payı da %4’tür. Geriye kalan %23 ora-
nındaki rezervler ise özel sektöre aittir 
(TKİ, 2019b: 40). Türkiye’nin en önem-
li linyit rezervleri Konya-Karapınar (1,8 
milyar ton), Eskişehir-Alpu (1,5 milyar 

ton), Afşin-Elbistan havzası (1,3 milyar 
ton), Afyon-Dinar (941 milyon ton), Te-
kirdağ-Çerkezköy’de (495 milyon ton) 
bulunmaktadır (TKİ, 2019b: 41).

Türkiye’de kömür arama çalışmaları 
1938 yılında MTA Genel Müdürlüğü ta-
rafından başlatılmıştır. 1984 yılına ka-
dar 117 linyit sahası keşfedilerek linyit 
rezervleri 8,3 milyar ton düzeyine ulaştı-
rılmıştır. 1984 yılından sonra 2004 yılına 
kadar önemli bir rezerv keşfi olmamış, 
2005 yılından itibaren 2017 yılına kadar 
13 yeni kömür sahası keşfedilmiştir. 

Türkiye’nin Kömür İthalatı Yaptığı Ülke-
ler: Türkiye’nin kömür talebi ithalat ba-
ğımlılığı küçük olmasına karşın giderek 
artmaktadır. 2017 yılında Türkiye’nin 
kömür ithal ettiği ülkeler ve ithalat pay-
ları Kolombiya (%45,5), Rusya (%37,7), 
Güney Afrika (%5,8), ABD (%5), Avust-
ralya (%2,9), Kanada (%1,3) ve diğer 
ülkeler (%1,8) olarak sıralanmıştır (IEA, 
2018b). Türkiye’nin kömür ithalatının 
%83,2 oranındaki büyük bölümünü Ko-
lombiya ile Rusya’dan yapıyor olma-
sı, bu ülkelere büyük ölçüde bağımlı 
olduğunu göstermektedir. Bu durum 
Türkiye’nin enerji arz güvenliğini tehdit 
etmektedir.

Türkiye’nin fosil yakıtlarda büyük oran-
da dışa bağımlı olduğu ve bu kaynakla-
rın sınırlı sayıda ülkeden tedarik edildiği 
görülmektedir. Bu durumda enerji arz 
güvenliğinin sağlanabilmesi için Türki-
ye’nin fosil yakıtların ithalatında tedarik-
çi ülke çeşitliliğini artırması zorunludur. 
Ancak bu fosil yakıtların yakılımı sonucu 
yoğun CO2 salımı ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin sürdürülebilirlik 
açısından ithalat bağımlılığını düşüre-
rek, yerli ve temiz enerji kaynaklarına 
yönelmesi gerekmektedir.

6. Türkiye’de Enerji Kaynakları: 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden 

doğal süreçlerdeki mevcut enerji akışın-
dan elde edilen enerjidir (YEGM, 2019). 
Bu enerji kaynakları tükenmeyen, çevre-
ye zarar vermeyen temiz enerji kaynak-
lardır. Bu kaynaklar uluslararası ticarete 
konu olmadıkları için, bir ülkenin enerji 
kaynakları talebinin ithalat bağımlılığını 
azaltacak potansiyele sahiptir. Öte yan-
dan yenilenebilir enerji kaynakları ülke 
içerisinde enerji kaynaklarının çeşitliliği-
ni artıracaktır. Ayrıca bu enerji kaynakla-
rının kullanımı, ülke içerisinde CO2 sa-
lımını düşürecektir. Yenilenebilir enerji 
kaynakları hidroelektrik, rüzgâr, güneş, 
jeotermal, biyokütle, dalga enerjisi ola-
rak sıralanabilir. Yenilenebilir enerji ile 
ilgili olarak da 2005 yılında 5346 Sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elekt-
rik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun çıkarılmıştır.

6.1. Hidroelektrik

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri 
olan hidroelektrik, dünyada olduğu gibi, 
Türkiye’de de fosil yakıtlardan sonra 
en fazla tüketilen enerji kaynağıdır. Bu 
enerji kaynağı doğaya zarar vermesine 
rağmen, yenilenebilir bir enerji kaynağı 
olması nedeniyle yoğun olarak kullanıl-
maktadır. Türkiye’de ilk hidro kaynaklar-
dan elektrik üreten santral 1902 yılında 
Tarsus’ta kurulmuştur (Öznazik, 2019: 
138). 2018 yılında Türkiye’de toplam 
kurulu güç kapasitesinin %31,95’i hidro-
elektrik kaynaklardan (nehir, göl ve akar-
su) oluşmuştur. Türkiye bu kapasiteyle 
toplam elektrik üretiminin %19,66’sını 
gerçekleştirmiştir (TEİAŞ, 2019). Günü-
müzde Türkiye’de kayıtlı 641 adet hid-
roelektrik santrali (HES) bulunmakta ve 
bunların toplam kurulu güç kapasitesi de 
28358 MWe (toplam kurulu güce oranı 
%32) düzeyindedir (Enerji Atlası, 2019).

2018 yılında Türkiye’de toplam kurulu 
güç kapasitesi içerisinde en fazla paya 
yaklaşık %32’lik payla hidroelektrik sa-
hiptir. Ayrıca Türkiye hidroelektrik potan-
siyelinin geri kalanını kullanma yönünde Kaynak: TTK, 2019: 26.

Tablo 6. Türkiye’de Taşkömürü Üretim Tüketim
ve İthalatı 2011-2018 (Milyon Ton)

Üretim Tüketim İthalat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,62

2,29

1,92

1,79

1,43

1,32

1,23

26,30

31,49

30,12

30,79

32,93

36,20

34,48

23,68

29,20

28,20

29,00

31,49

34,88

37,47

2018 1,10 37,08 38,18
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çalışmalar yapmaktadır. Fakat HES’ler 
kuruldukları bölgelerde doğal yaşama 
zarar vermektedir. Özellikle Karadeniz 
Bölgesinde kurulan nehir tipi HES’ler bir 
yandan ormanların yok olmasına, öte 
yandan denize dik gelen arazileri eroz-
yona açık hale getirmektedir. Bu sorun-
larına rağmen, HES’lerle yerli kaynakla-
rın kullanımıyla elektrik üretimi yapıldığı 
için ithalat bağımlılığının düşürülmesi ve 
arz güvenliğinin artırılmasına katkı sağ-
lanmaktadır. Ancak enerji arz güvenliği 
ile çevresel sürdürülebilirlik arasında bir 
seçim yapmak gerekmektedir. Öyleyse 
enerji arz güvenliğini sağlayabilmek için 
öncelikli hedef ithalat bağımlılığı mı yok-
sa çevresel sürdürülebilirlik mi sorusuna 
cevap vermek gerekmektedir. 

6.2. Rüzgâr

Rüzgâr, Türkiye’de Kurulu güç kapa-
sitesi açısından ikinci sırada yer alan 
yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgârın 
hidroelektrik dışındaki diğer yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına göre daha fazla 
yaygınlaşmasının altında yatan temel 
neden, kurulum maliyetlerinin düşük ol-
masıdır. 2018 yılında seviyelendirilmiş 
elektrik üretim maliyeti (LCOE) kara-
sal rüzgâr enerjisi için 0,056 USD/kWh 
düzeyindedir (IRENA, 2019: 12). Bu 
nedenle de hem dünyada hem de Tür-
kiye’de rüzgâr enerjisine dayalı kurulu 
güç kapasitesi giderek artmıştır. 2018 
yılında Türkiye’de toplam kurulu güç 
kapasitesinin %7,91’ini rüzgâr enerjisi 
kurulu gücü oluşturmaktadır. Türkiye bu 
kapasiteyle toplam elektrik üretiminin 
%6,54’ünü (17707 GWh) gerçekleştir-
miştir (TEİAŞ, 2019). Günümüzde Tür-
kiye’de kayıtlı 192 adet rüzgâr santrali 
(RES) bulunmakta ve bunların toplam 
kurulu güç kapasitesi de 7010 MWe dü-
zeyindedir (Enerji Atlası, 2019).

2006 yılında Enerji İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü (EİE), Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) hazır-
lamıştır (YEGM, 2019). Bu çalışmaların 

sonucunda elektrik üretimi için uygun 
olan saniyede 7m’den daha hızlı rüz-
gârların toplam potansiyeli 47849MW 
olarak belirlenmiştir. Rüzgâr potansi-
yelinin ağırlıklı olduğu bölgeler Ege ve 
Marmara bölgeleridir. Ancak Doğu Ak-
deniz’de Mersin ve Hatay, iç kesimlerde 
Karaman, Kayseri, Sivas, Kırşehir, To-
kat, Amasya, Adıyaman, Afyon, Uşak ve 
Bilecik illerinde de RES’ler kurulmuştur 
(Enerji Atlası, 2019).

AB’de olduğu gibi, Türkiye’de de yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının yaygın-
laşması için bir takım teşvik politikaları 
uygulanmaktadır. Bunların en önemlisi, 
AB’de olduğu gibi, FIT (Feed-in-tariff) 
uygulamasıdır. Bu uygulama, devletin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üreti-
len elektrik enerjisini, şebeke üzerinden 
pazar değerinin üzerinde satın alması-
dır. Kurulum maliyetlerinin yüksekliği-
ne bağlı olarak uygulanan FIT rüzgâr 
enerjisine dayalı elektrik üretimi için hid-
roelektrik ile birlikte en düşük düzeyde 
belirlenmiştir. Buna göre, 5346 sayılı 
kanunun 6. maddesinde RES’lerde üre-
tilen 1kWh elektriğin fiyatı 0,073 dolar 
(7,3 cent dolar) olarak belirlenmiştir. Bu-
nunla birlikte RES tesisinin bütün par-
çaları yurtiçinde üretilmesi durumunda 
elde edilecek gelir 1kWh başına 0,110 
dolar (11 cent dolar) olacaktır. 

Bir yandan kurulum maliyetlerinin düşük 
olması, öte yandan FIT uygulaması so-
nucu Türkiye’de rüzgâr enerjisine dayalı 
kurulu güç kapasitesindeki artış hızlan-
mıştır. Kurulu güç kapasitesi olarak ba-
kıldığında Türkiye henüz rüzgâr enerjisi 
potansiyelinden yeterince yararlanama-
maktadır. Türkiye 47849 MW’lık rüzgâr 
enerjisi kurulu güç kapasitesinin ancak 
7010 MW’ını kullanmaktadır. Buradan 
da anlaşılmaktadır ki, Türkiye’nin rüzgâr 
enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesin-
de hızlı bir artış yaşansa da henüz bu 
potansiyelinin yetersiz kaldığıdır. Top-
lam potansiyelin mümkün olduğunca 
yüksek düzeylerde kullanılması, sür-

dürülebilir enerji temini ve enerji ithalat 
bağımlılığının düşürülmesi açısından 
önemlidir.

6.3. Güneş

Türkiye coğrafî konumu nedeniyle 
önemli bir güneş enerjisi potansiyeline 
sahiptir. Temiz bir enerji kaynağı olan 
güneş konusunda sahip olduğu potan-
siyeli kullanabilmesi Türkiye için hem 
enerji arz güvenliği açısından hem de 
sürdürülebilir enerji açısından olumlu 
sonuçlar doğuracaktır. Güneş enerjisi 
kurulum maliyetleri 2010 yılından 2018 
yılına kadar önemli ölçüde düşmüştür. 
Fotovoltaik güneş enerjisinin 2010 yı-
lında seviyelendirilmiş elektrik üretim 
maliyeti (LCOE) 0,371 USD/kWh iken 
2018 yılında düşerek 0,085 USD/kWh 
olmuştur (IRENA, 2019: 12). Maliyetler-
deki bu önemli düşüş, güneş enerjisi ya-
tırımlarını artırmıştır. 2018 yılında Tür-
kiye’de toplam kurulu güç kapasitesinin 
%5,72’sini güneş enerjisi kurulu gücü 
oluşturmaktadır. Türkiye bu kapasitey-
le toplam elektrik üretiminin %2,56’sını 
(2433 GWh) gerçekleştirmiştir (TEİAŞ, 
2019). Günümüzde Türkiye’de kayıtlı 
564 adet güneş santrali (GES) bulun-
makta ve bunların toplam kurulu güç 
kapasitesi de yaklaşık 5095 MWe düze-
yindedir (Enerji Atlası, 2019).

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, 
Türkiye önemli bir güneş enerjisi potan-
siyeline sahiptir. ETKB tarafından oluş-
turulan Güneş Enerjisi Potansiyel Atla-
sı’na (GEPA) göre, Türkiye’nin toplam 
güneşlenme süresi yıllık ortalama 2741 
saattir. Bu da günlük ortalama 7,5 saate 
karşılık gelmektedir. Ayrıca, 1m2 başına 
düşen yıllık toplam ışınım şiddeti orta-
lama 1527 kWh’tir. Bu ise 1m2 başına 
günlük ortalama 4,18 kWh’e denk gel-
mektedir (YEGM, 2019). Yüksek güneş 
enerjisi potansiyeline sahip olmasına 
rağmen, henüz Türkiye’de güneş ener-
jisine dayalı kurulu güç kapasitesi yeterli 
düzeyde değildir.
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Güneş enerjisi yatırımlarının artırılması 
amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmak-
tadır. Güneş enerjisine yönelik olarak, 
rüzgâr enerjisinde olduğu gibi, FIT uy-
gulanmaktadır. Türkiye’de FIT güneş 
enerjisine dayalı elektrik üretimi için, 
üretilen 1kWh elektriğin fiyatı 0,133 do-
lar(13,3 cent dolar) olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca güneş enerjisi tesisinin parçala-
rı yurtiçinde üretiliyorsa teşvik daha da 
artmaktadır. 1kWh elektrik üretimi başı-
na elde edilecek gelir 0,133 dolar iken, 
tesisin bütün parçalarının yurtiçi üretimi 
olması hâlinde elde edilecek gelir 1kWh 
başına fotovoltaik sistemler için 0,2 do-
lar (20 cent dolar), yoğunlaştırıcı güneş 
enerjisi sistemleri için de 0,225 dolar 
(22,5 cent dolar) olacaktır. 2016 yılında 
gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kong-
resinde; kurulacak güneş enerji santra-
linde kullanılacak teçhizatın en az %75 
oranında yerli üretim olması, fabrikanın 
ise ihale alındıktan sonraki 18 ay içeri-
sinde faaliyete geçmesi gerektiği belir-
tilmiştir. Ayrıca tesis işletmecisine 15 
yıl süreyle AR-GE faaliyeti yürütmesi 
ve tesiste en az %90, AR-GE faaliyet-
lerinde en az %80 oranlarında yerli istih-
dam zorunluluğu getirilmiş, santralin de 
en fazla 36 ay içerisinde kurulumunun 
tamamlanması gerekliliği belirtilmiştir 
(GÜNDER, 2016). 

Güneş enerjisinin kurulum maliyetlerinin 
dünya genelinde maliyetlerinin düşmesi 
ve güneş enerjisine yönelik çeşitli teş-
viklerin uygulanması sonucu, Türkiye’de 
güneş enerjisine dayalı kurulu güç ka-
pasitesi hızla artmıştır.

6.4. Diğer Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları jeo-
termal ve biyokütle enerjisidir. Bu enerji 
kaynaklarının tüketimi hem dünyada 
hem de Türkiye’de oldukça düşüktür.

2018 yılında seviyelendirilmiş elekt-
rik üretim maliyeti (LCOE), jeotermal 

enerjinin 0,072 USD/kWh, biyo enerji-
nin 0,062 USD/kWh olmuştur (IRENA, 
2019: 12). Her iki enerji kaynağından 
üretilen elektrik maliyetlerinde 2010 yılı-
na göre önemli bir değişiklik olmamıştır. 
2018 yılında Türkiye’de toplam kurulu 
güç kapasitesinin %1,47’sini jeotermal 
enerji, %0,73’ünü biyokütle enerjisi 
oluşturmuştur. Kurulu güç kapasiteleriy-
le Türkiye’de jeotermal enerjiden elekt-
rik üretimi %2,44 (7775 GWh), biyokütle 
enerjisinden elektrik üretimi yaklaşık 
%1 (2277 GWh) olarak gerçekleşmiştir 
(TEİAŞ, 2019). Günümüzde Türkiye’de 
kayıtlı 48 adet jeotermal santrali (JES), 
100 adet de biyokütle enerjisinden elekt-
rik üreten santral bulunmaktadır (Enerji 
Atlası, 2019).

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına 
olduğu gibi Türkiye’de jeotermal ve bi-
yokütle enerjisine dayalı elektrik üreti-
mi için de FIT teşviki uygulanmaktadır. 
Jeotermal enerjiye dayalı tesislerde de 
üretimi yurtiçinde yapılmış olan parçalar 
arttıkça üretilen elektriğin fiyatı artmak-
tadır. Tamamı ithal parçalardan oluşan 
bu tip tesislerde üretilen 1kWh elektrik 
için belirlenmiş olan destek fiyatı 0,105 
dolardır (10,5 cent dolar). Parçalarının 
tamamının üretimi yurtiçinde yapılmış 
olan tesislerde üretilen 1kWh elektriğin 
fiyatı ise 0,132 dolar (13,2 cent dolar) 
olmaktadır. Türkiye’de biyo-kütle enerji-
sine dayalı 1kWh elektrik üretiminin fiya-
tı, güneş enerjisinde olduğu gibi, 0,133 
dolardır (13,3 cent dolar). Bu fiyat bütün 
parçaları ithal olan tesislerde üretilen 
elektrik için geçerlidir. Ancak bu tesis-
te de elektrik üretimi için gerekli bütün 
parçalar yurtiçinde üretilmişse, üretilen 
1kWh elektriğin fiyatı 0,189 dolar (18,9 
cent dolar) olmaktadır.

6.5. Nükleer Enerji

Türkiye’de henüz faaliyete geçmiş bir 
nükleer santral bulunmamaktadır. An-
cak iki adet nükleer güç santrali (NGS) 
projesi vardır. Birincisi Rusya ile 2010 

yılında imzalanan Akkuyu NGS, ikinci-
si de Japonya ile 2013 yılında imzala-
nan Sinop NGS projeleridir. Bunlardan 
Akkuyu NGS’nin 1200MW’lık dört üni-
teden oluşan toplam 4800MW kurulu 
güç kapasitesine sahip olması, Sinop 
NGS’nin ise 1120MW’lık dört üniteden 
oluşan toplam 4480MW kurulu güç ka-
pasitesine sahip olması planlanmıştır 
(ETKB, 2019d). Ancak Sinop NGS pro-
jesi durdurulmuştur. Hatta bu konudaki 
ilk açıklama 27 Haziran 2019 tarihinde 
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Japonya’da yapılmıştır 
(EMO, 2019a). Akkuyu NGS projesi ise 
devam etmektedir.

Mersin-Akkuyu’da kurulacak olan nükle-
er santrale ilişkin anlaşmanın detayları 
6 Ekim 2010 tarihli Resmî Gazete’de 
ilân edilmiştir. Bu doğrultuda projenin 
inşaatından işletilmesine ve sökümüne 
kadar bütün faaliyetlerini yürütmek üze-
re Akkuyu Nükleer A.Ş. kurulmuştur. Bu 
Proje Şirketi, Akkuyu NGS’nin üreteceği 
elektrik de dâhil olmak üzere, santralin 
sahibidir. Projenin Rusya tarafının Pro-
je Şirketi’ndeki toplam payları %100’le 
başlayacak ve hiçbir zaman %51’den 
az olmayacaktır. Projenin Türkiye tarafı 
ise Akkuyu NGS faaliyete geçirildikten 
en az on beş yıl sonra Proje Şirketi’nin 
yıllık net kârının %20’sini alacaktır. Ayrı-
ca her bir ünite faaliyete geçtikten sonra 
on beş yıl süreyle bu santralde üretilen 
elektriğe Türkiye tarafından belirli oran-
da sabit fiyatlı alım garantisi verilmiştir 
(27721 Sayılı RG, 2010: Madde 5; Ak-
kuyu Nükleer, 2019).

Yapım aşamasında olan Akkuyu NGS 
projesi, Türkiye’ye ekonomik açıdan 
ağır koşullar yüklemektedir. Her zaman 
proje şirketinin büyük ortağı Rusya ola-
caktır. Türkiye’deki yenilenebilir enerji-
ye verilen FIT teşvikinden yararlanılır-
sa, Türkiye Akkuyu NGS’de üretilecek 
elektriği oldukça yüksek bir fiyattan sa-
tın almak durumunda kalacaktır. Ayrıca 
üretimin kalan kısmını proje şirketi iste-



16

diği gibi satabilecektir. Ayrıca, Türkiye 
ünitelerin her biri için bu üniteler faaliye-
te geçtikten on beş yıl sonra kârdan pay 
alabilecektir. Dolayısıyla bu on beş yıllık 
süre boyunca Türkiye Akkuyu NGS’de 
üretilen elektrik için yalnızca yüksek fi-
yattan ödeme yapmış olacaktır. 

Belirtilen hususların yanı sıra Three 
Mile Island, Çernobil ve Fukuşima’da 
yaşanan kazalara benzer riskler de bu-
lunmaktadır. Bundan dolayı Türkiye’nin, 
özellikle rüzgâr ve güneş olmak üzere, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının potan-
siyelinden daha fazla yararlanmasında 
fayda vardır. Örneğin son yıllarda kuru-
lum maliyeti hızla düşen güneş enerjisi 
potansiyelinin değerlendirilmesi, Türki-
ye için enerji arz güvenliği ve sürdürüle-
bilir enerji için oldukça önemli bir fırsattır 
(Öznazik, 2019: 40, 149).

7. Türkiye’de Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, belirli bir üretim düze-
yinin en az enerji kullanılarak üretilmesi 
şeklinde tanımlanmaktadır. Enerji verim-
liliğini ölçmede çeşitli göstergeler kulla-
nılmaktadır. Enerji verimliliğini ölçmede 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 
biri enerji yoğunluğudur. Enerji yoğun-
luğu, enerji tüketiminin (tep, joule) ener-
ji kullanımı sonucu elde edilen çıktıya 
(GSYİH) bölünmesi ile hesaplanmakta-
dır. Enerji yoğunluğu, herhangi bir teknik 
veya fiziksel göstergenin (özgül enerji 
tüketimi, enerji tüketimi gibi) herhangi 
bir faaliyetin verimlilik düzeyini açıklaya-
madığı durumlarda bir enerji verimliliği 
göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bura-
dan hareketle bir ülkedeki enerji yoğun-
luğunun düşük seviyede olması, bir birim 
hâsıla üretmek için harcanan enerjinin 
düşük olduğunu ve o ülkede enerjinin 
verimli kullanıldığını ifade etmektedir. 
Dolayısıyla enerji verimliliği ve enerji yo-
ğunluğu arasında ters yönlü bir ilişkinin 
olduğu söylenebilir (YEGM, 2018).

Enerji verimliliği konusunda diğer önem-

li kavram da sürdürülebilirlik’tir. Sürdü-
rülebilirlik çerçevesinde verimlilik, enerji 
kaynaklarının üretim ve tüketim süreç-
lerinin etkin olarak devam ettirilmesidir 
(Kavaz, 2019: 9). Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdü-
rülebilir kalkınmayı, mevcut ihtiyaçlar 
karşılanırken gelecekteki ihtiyaçların 
karşılanma olanağının etkilenmemesi 
olarak tanımlamaktadır (UN, 1987: 41). 
Bu yönüyle enerji verimliliği kavramı, 
sürdürülebilir kalkınma açısından ol-
dukça önemli bir konudur. Mevcut enerji 
kaynaklarının en etkin ve verimli bir şe-
kilde kullanılması, sürekli ve sürdürü-
lebilir enerji temini açısından oldukça 
önemlidir. 

Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de 
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar ol-
dukça düşük düzeydedir. Bu yüzden söz 
konusu kaynaklar ithal edilmekte, bu da 
Türkiye’yi enerji konusunda ithalata ba-
ğımlı bir ülke konumuna getirmektedir. 
Dolayısıyla Türkiye’nin uygulayacağı 
başarılı verimlilik politikaları ile dışa ba-
ğımlılığı azaltıcı yönle hareket etmesi, 
enerji arz güvenliğinin sağlanması açı-
sından bir zorunluluktur. Özellikle ithal 
edilen enerji kaynaklarının etkin ve ve-
rimli kullanılması gerekmektedir. 

Türkiye’de kişi başına düşen enerji tü-

ketimi 2015 yılında yaklaşık 1651 KEP 
(kilogram petrol eş değeri) seviyesinde 
olup, dünya ortalamasının (2014 yılın-
da 1922 KEP) altında yer almaktadır 
(World Bank, 2019a). Bu verilere göre 
Türkiye söz konusu alanda G20 ülkele-
ri arasında alt sıralarda yer almaktadır 
(Şekil 4). Şekilden de görülmektedir ki, 
Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi 
düşük düzeyde olup, dünya ortalaması-
nın da altındadır. 

Türkiye’de kişi başına enerji tüketiminin 
düşük olmasında ekonomik büyüme-
nin daralması etkin rol oynamaktadır. 
Öte yandan enerjinin daha verimli kul-
lanıldığı anlamına da gelebilir. 1990’lı 
yıllardan günümüze kadar Türkiye’de 
büyüme oranları yıldan yıla farklılaşma-
sına karşın, ortalama %4-4,5 civarında 
seyretmiştir. Enerji verimliliğinde de 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Enerji 
verimliliği, genel olarak enerji yoğunlu-
ğu üzerinden analiz edilmektedir. Türki-
ye’nin birincil enerji yoğunluğu endeksi 
1990 yılından günümüze kadar için 3 ile 
4 (MJ/$2011 SAGP) değerleri arasında 
bulunmaktadır. Bu rakamlar Türkiye’de 
bir birim GSYİH elde edebilmek için 3 
ya da 4 birim enerji tüketmek gerektiği 
anlamına gelmektedir. Türkiye enerji 
yoğunluğunda dünya ortalamasından 
daha iyi bir performans sergilemesine 

Şekil 4. G20 Ülkelerinin Kişi Başına Düşen Enerji Tüketimi (Kg petrol eşdeğeri, 2015)

Kaynak: Kavaz, 2019: 16.
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rağmen, İsviçre, Singapur ve Danimar-
ka gibi gelişmiş ülkelerden geride kal-
mıştır (Kavaz, 2019: 16).

Türkiye’nin enerji yoğunluğuna ilişkin bir 
başka gösterge de Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturu-
lan 2000-2017 döneminde Türkiye’nin 
enerji yoğunluğu iklim düzeltmeli veri 
setidir. 2000 yılında 100 olarak alınan 
bu indeks, giderek azalarak 2017 yılın-
da 79,5 düzeyine düşmüştür (YEGM, 
2018: 3). 

Fosil enerji kaynaklarında ithalat bağım-
lılığı oldukça yüksek olan Türkiye’nin, 
bu bağımlılığını azaltabilmek için enerji 
verimliliği çalışmalarını hızlandırması 
gerekmektedir. Türkiye’de enerji yoğun-
luğunun düşürülmesi için, kişi başına 
düşen gelirin artırılması veya arz-talep 
dengesinin düzenlenmesi açısından 
enerji fiyatlarının yükseltilmesi kaçınıl-
mazdır. Kişi başına düşen enerji tüketimi 
gelişmiş ülkelere göre daha düşük ol-
makla birlikte, Türkiye’nin enerji yoğun-
luğu gelişmiş ülkelere göre yüksektir. 

Türkiye’nin enerji politikaları içerisinde 
enerji verimliliği önemli bir yer tutmakta-
dır. Bu nedenle söz konusu eksiklikleri 
giderebilme amacıyla Türkiye’de uzun-
ca bir süredir enerji verimliliği konusun-
da kamusal ve yasal düzenlemeler ya-
pılmaktadır. Enerji verimliliğine yönelik 
olarak 2007 yılında 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği Kanunu çıkarılmış, ardından 
2008 yılında hem binalarda hem de 
ulaştırmada enerji verimliliğine ilişkin 
yönetmelikler yayımlanmıştır. 2010 yı-
lında 2010-2023 dönemi için Türkiye 
İklim Değişikliği Strateji Belgesi hazır-
lanmış, 2011 yılında enerji kaynakları-
nın verimliliğinin attırılmasına yönelik 
yönetmelik, ardından 2012 yılında enerji 
verimliliği strateji belgesi uygulamaya 
dahil edilmiştir. 2014 yılında Onuncu 
Kalkınma Planı kapsamında enerji ve-
rimliliğinin geliştirilmesi programı ya-
yımlanmıştır. 2017 yılında milli enerji ve 
maden politikası ile 2017-2023 dönemi 
için ulusal enerji verimliliği eylem planı 
hazırlanmış, 2018 yılında da enerji ve-
rimliliği denetim yönetmeliği uygulama-
ya geçmiştir.1

Bu yasal düzenlemelerden özellikle 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
(2017-2023) ile Türkiye’nin ihtiyaçları ve 
potansiyeli açısından gerçekçi hedef-
ler konulmuştur. ETKB enerji verimliliği 
konusunda 2017-2023 döneminde 10,9 
milyar doların üzerinde yatırım yaparak 
2033’te yaklaşık 30,2 milyar dolar tasar-
ruf sağlamayı planlamaktadır. Bu plan 
kapsamında yapılacak yatırımlar top-
lam altı kategori ve elli beş eylem etra-
fında şekillenmiştir. Bu elli beş eylemin 
gerçekleştirilebilmesi için ETKB, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu, Enerji Verimliliği ve Çevre Da-
iresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, 
belediyeler, üniversiteler ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları gibi kurumlar görev-
lendirilmiştir. 2017-2023 döneminde adı 
geçen yatırımların Türkiye’nin birincil 
enerji tüketimini %14 oranında azalt-
ması hedeflenmiştir. Böylece toplamda 
23,9 MTEP miktarında enerji tasarrufu 
gerçekleştirilebileceği anlamına gel-
mektedir (Tablo 7). 2033’e varıldığında 
ise 86 MTEP seviyesinden daha fazla 
enerji tasarrufu sağlanması öngörül-
mektedir (Tablo 8). Yıllık beklenen ta-
sarrufun 2023 yılına kadar sürekli olarak 
artan, sonraki yıllarda ise belli seviyede 
ve sabit şekilde ilerleyen bir eğilime sa-
hip olduğu gözlenmektedir.

Türkiye’de enerji kaynaklarının verimli 
ve çevreye duyarlı şekilde kullanılma-
sı, ulusal refaha katkı sağlayacaktır. Bu 
doğrultuda oluşturulan düzenlemelerin; 
enerji verimliliği modellerinin daha etkin 
hale getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma 
mekanizmalarının geliştirilmesi, enerji 
verimliliği kültürü, farkındalığı ve bilin-
cinin oluşturulması, sanayi ulaşım ve 
tarımda enerji verimliliğinin artırılması 
gibi çalışmalar yürütülmektedir (Kavaz, 
2019: 21).

Sürdürülebilir kalkınmanın tüm dünya-
da giderek önem kazanması sonucu, 
Türkiye’de de enerji kaynaklarını verim-
li bir şekilde kullanma çabaları giderek 

Kaynak: EYODER, 2017:  2.

Tablo 7. Yatırımların ve Elde Edilmesi Öngörülen Tasarrufların Yıllara Göre Değişimi.

İhtiyaç Duyulan Toplam Yatırım Tutarı (Milyon ABD Doları)

Enerji Tasarrufu

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam

958 1279 1593 1681 1748 1824 1846 10928

KTep

577

M$

202

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kümülatif

KTep

1630

M$

571

KTep

2493

M$

987

KTep

3378

M$

1182

KTep

4298

M$

1504

KTep

5264

M$

1842

KTep

6261

M$

2191

KTep

23901

M$

8365
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artmaktadır. Dolayısıyla piyasada bulu-
nan oyuncular, enerji verimliliği alanına 
yönelerek bu konuda kararlı politikalar 
geliştirmeye devam etmektedir. 

Türkiye’de enerji kaynaklarında sürdü-
rülebilirliğin ekonomik ve çevresel olmak 
üzere iki boyutu bulunmaktadır. Türki-
ye’nin enerji konusunda temel sorunla-
rı, ulusal kaynakların yetersizliği, buna 
bağlı olarak enerji ithalat bağımlılığının 
yüksek oluşu ve çevresel olumsuzluk-
lardır. Bu sorunların giderilmesinde en 
etkin çözüm yenilenebilir enerji kaynak-
larının mevcut potansiyelini mümkün 
olduğunca kullanmak ve enerji verimli-
liğini sağlamaktır.

8. Sonuç

Nüfus artışı, ekonomik büyüme, hızla 
gelişen teknoloji ile birlikte değişen ve 
genişleyen tüketim kalıpları, enerji kay-
naklarına olan talebi artırmıştır. Artan 
enerji talebi karşısında mevcut enerji 
kaynakları dünya üzerinde dengeli da-

ğılmamıştır. Türkiye gibi enerji kaynak-
ları yeterli olmayan ülkeler zorunlu ola-
rak dışa bağımlı hale gelmişlerdir. 

Dolayısıyla enerji ithalat bağımlılığı 
yüksek ülkeler için enerji arz güvenliği 
kavramı ortaya atılmıştır. Bu kavramla 
enerji ithalat bağımlılığı ortadan kalkma-
yacak, ancak ithalat bağımlılığının ne-
den olabileceği sorunlara karşı hazırlıklı 
olunacaktır. Bunun için de yapılması ge-
rekenler ülke içerisinde enerji kaynakları 
çeşitliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklara yönelmek, ithal edilen enerji 
kaynaklarında ve tedarikçi ülkelerde çe-
şitliliğe gitmek, daha az enerji kaynağı 
ile daha fazla çıktı sağlayan teknoloji-
lere geçiş yapmak, dolayısıyla mevcut 
enerji kaynaklarını en etkin ve verimli 
kullanmak, enerji tasarrufuna gitmek 
biçiminde sıralanabilir. Böylece enerji 
arzı kesintiye uğramayacak ve belirli bir 
enerji kaynağı nedeniyle ortaya çıkan 
krizlere karşı önceden tedbir alınmış 
olacaktır. Enerji arz güvenliği kavramı, 
enerji talebinin uygun fiyatlardan karşı-
lanmasını ve çevresel sürdürülebilirliği 
de kapsamaktadır.

Türkiye’nin enerji politikası AB enerji 
politikalarına oldukça yakındır. AB’de 
olduğu gibi, Türkiye’nin de enerji arz 
güvenliği enerji politikalarının temel he-
deflerinden biridir. Bunun dışında enerji 
verimliliği ve enerji tasarrufu, verimli ve 
etkin hammadde kullanımı, bölgesel ve 
uluslararası etkinliği sağlanması gibi he-
defleri de bulunmaktadır. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin enerji ithalat bağımlılığını 
düşürmesi, mümkün olduğunda ithal 
enerji kaynaklarının ve tedarikçi ülkele-
rin çeşitliliğini artırması, coğrafi konumu 
nedeniyle uluslararası enerji piyasasını 
ülke lehine yönlendirmesi, yeni ve ye-
nilebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, 
sürdürülebilir enerji politikalarını kullan-
ması, enerji verimliliği ve enerji tasar-
rufunu sağlaması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda da önemli adımların atıldığı 
görülmektedir. 
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Dipnot

1 Belirtilen yasal düzenlemelerin dışında başka 

birçok yönetmelik ve düzenleme daha bulun-

maktadır. Bunlar için bkz (EMO, 2019b).
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Ülkemizin Enerji Kaynakları, 
Sürdürülebilir Bir Ekonomide 
Enerji Yönetimi ve Sanayide 
Enerji Verimliliği

Giriş

Enerji, ülke ekonomisi için en önemli unsurlardan biri olup sanayileşmenin de alt 
yapısını oluşturmaktadır. Enerji, ekonomik ve sosyal açıdan bakıldığında yaşam 
standartlarında ve ülkelerin gelişiminde ilerlemeyi sağlayan en önemli unsurdur. 
Sanayileşmedeki büyük gelişmeler ve değişimler ile beraber aynı zamanda dünya 
nüfusunun artması, enerji ihtiyacının katlanarak artması sonucunu doğurmaktadır. 
Sanayi’nin enerji açısında önemine değinecek olursak. Sanayi;
• Yoğun ve yüksek enerji kullanan,
• Tüketimi sürekli olan,
• Maddi imkanlara erişim kolaylığı sağlayan,
• Kalifiye eleman istihdamına katkıda bulunan,
• Enerji verimliliği sektörünü yürüten, geliştiren ve motive eden en önemli sektördür.
Dünya nüfusunun artması, teknolojideki yeni gelişmelere paralel olarak artan enerji 
ihtiyacının karşılanması, enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmaktadır. Çevresel, sos-
yal ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlama isteği, Kyoto Protokolü gereğince 
karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması zorunluluğu, ye-
nilenebilir enerji yatırımlarını zorunlu hale getirmiştir.

Bugün tüm dünyada çözülmesi gereken öncelikli küresel problemlerin başında, sür-
dürülebilir enerji güvenliği gelmektedir. Bir ülkenin bağımsızlığı artık “kendi ener-
jisini karşılayabilme potansiyeli” ile belirlenmektedir. Enerji olmadan endüstri, en-
düstri olmadan refah ve mutlu toplum veya bağımsızlığını koruyabilme yeteneği 
olmayacaktır. Petrol ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının giderek 
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azalıyor olması, alternatif ve yenilene-
bilir çözümlerin ortaya çıkarılmasını zo-
runlu kılmaktadır. Yapılan uzun dönem 
araştırmalarına göre, yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin gelecekte günümüzden 
daha etkin bir rol oynayacağı öngörül-
mektedir.

Dünyamızın sürdürülebilir bir planet 
olabilmesi için devreye giren Kyoto Pro-
tokolü; gelişmiş ülkelerin sera gazı sa-
lınımlarını 2008-2012 yılları arasında, 
1990 yılına göre ortalama %5 oranında 
azaltmalarını hedefleyen bir anlaşmadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları ülkenin 
enerji ihtiyacını karşılarken, fosil yakıt-
larla rekabet edebilecek hale gelmesi 
için devletler tarafından desteklenmek-
tedir. Yapılan bu desteklemeler, hem 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
yerli üreticileri teşvik etmekte, hem de 
bu tür uygulamaların ülke çapında yay-
gınlaşmasına neden olmaktadır.

Günümüzde ülkelerin karşı karşıya kal-
dıkları en önemli sorunların başında 
enerji ihtiyacı ve bunun giderilmesi gel-
mektedir. Böyle bir sorunun çözümün-
de, temiz enerjinin üretilmesi, depolan-
ması, dağıtılması ulusal ve uluslararası 
düzeyde çok önemli bir konu olarak yer 
almaktadır. Dünya ülkelerinin bugünkü 
enerji ihtiyacının yaklaşık %50’si petrole 
bağlıdır. Önümüzdeki yıllarda bu oranın 
daha da artacağı tahmin edilmektedir. 
Bu bakımdan rüzgâr enerjisinin kullanı-
mı, çevresel kaygılar da dikkate alındı-
ğında oldukça önemlidir. Rüzgâr ener-
jisi alternatif enerjiler arasında en ucuz 
maliyetli ve önemi her geçen gün artan 
bir enerjidir. Artık tüm ülkeler bu enerji-
den en üst seviyede yararlanmak için bu 
alanda yapılan tüm çalışmaları destek-
lemektedir. Önümüzdeki yıllar, bu ener-
jinin atılım yaparak zirveye yerleşeceği 
yıllar olacaktır.

Türkiye’nin enerji konusunda birçok 
problemi olmasına rağmen, öne çıkan 
en önemlisi dışa bağımlı olmasıdır. 

Giderek artan birincil enerji ihtiyaçları 
karşısında, yerli enerji kaynaklarının 
zamanında hizmete alınamayışı enerji 
arzında dışa bağımlılık ve bunun doğur-
duğu ekonomik ve siyasi olumsuzlukları 
beraberinde getirmektedir. Türkiye’de 
petrol ve doğal gaz aramalarında arzu 
edilen gelişmelerin meydana gelmeme-
si, yetersiz yerli üretim, birincil enerji ar-
zında %73 gibi yüksek bir değerde dışa 
bağımlılık doğurmuştur. Artan birincil 
enerji ihtiyaçları karşısında bu oranın 
giderek artması beklenmektedir.

Bölüm I. Ülkemizin Enerji Kaynakları 
1.1 Enerji Kaynakları

Enerji, günümüzde en önemli tüketim 
maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uy-
garlık aracıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek 
ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında 
gelen enerji tüketimi, sürekli artarak de-
vam etmektedir. Bugün sahip olduğumuz 
teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve 

sunduğu imkanların yaşamımızda sürme-
si için doğrudan ve dolaylı olarak enerjiyi 
tüketmek zorundayız. Tüketmek zorun-
da olduğumuz enerjinin bugün büyük bir 
çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı 
ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kul-
lanımının çevre ve insan sağlığına verdiği 
zararlar ortadadır. Eğer önlem alınmazsa, 
bu zararların telafisi için gelecek nesillerin 
ödeyeceği bedelin çok büyük boyutlara 
ulaşması kaçınılmaz olacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzün-
de ve tabiatta çoğunlukla herhangi bir 
üretim sürecine ihtiyaç duymadan temin 
edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve 
karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi 
üretilirken CO2 emisyonu az bir seviye-
de gerçekleşir. Çevreye zararı ve etkisi 
geleneksel enerji kaynaklarına göre çok 
daha düşüktür. Sürekli bir çevrimle yeni-
lenir ve kullanılmaya hazır olarak doğada 
var olur.

 

 
 

Şekil 1: Türkiye’nin elektrik sistemi kaynaklarına göre kurulu gücü

Elektrik sistemi kaynaklarına göre kurulu güç payları
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Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, 
biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerji-
si ve gelgit, hidrojen gibi enerji kaynak-
larını ifade eder. Kısaca, yenilenebilir 
enerji, tabiatta var olan ve sürekli ken-
dini yenileyen enerji kaynağı demektir. 
Hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, gü-
neş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle 
enerjisi, gel-git enerjisi gibi kaynaklar 
yenilenebilir ve bunlar kullanmakla ek-
silmez enerji kaynaklarıdır.

Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının kar-
şılanması amacı doğrultusunda önemli 
yatırımlar gerçekleştirilirken, ülkenin 
toplam kurulu gücünde ve dolayısıyla 
elektrik üretiminde son 30 yılda kayda 
değer bir artış yaşandı. 1980’li yılların 
ortasında 10.000 MW’ın altında olan ku-
rulu güç, 2018 sonu itibariyle 88.550MW 
seviyesine çıktı.

Kaynaklarına göre baktığımızda ise Tür-
kiye’de elektrik üretiminin çok farklı kay-
naklardan gerçekleştirildiği görülüyor. 
Bunlar içinde en yüksek pay hidrolik baraj 
ve akarsularda iken temelde petrol, doğal 
gaz ve kömürden oluşan fosil yakıtların 
payı azalıyor. 

1.1.1. Fosil Yakıtlardan Elektrik Üretimi

Fosil yakıtların payı son yıllarda azalma 
eğiliminde olsa da üretimde marjinal çık-
tıyı bu kaynaklar belirliyor. Kasım 2018 
itibarıyla toplam elektrik üretiminin yüzde 
25,4’ü doğal gaz, yüzde 11,5’i petrol ve 
yüzde 10’u yerli ve ithal kömür ve yüzde 
0,3’ü fuel oil ve diğer fosil yakıtlar olmak 
üzere toplamda yüzde 47,2’si fosil yakıt-
lardan elde ediliyor.

2017 sonunda 243 olan doğal gaz çev-
rim santrali sayısı, Kasım 2018 itibarıy-
la 250’ye yükseldi. Ancak söz konusu 
santrallerin kurulu güç kapasitesi 23,1 
GWh’tan 22,4 GWh’a indi. Böylece do-
ğal gaz çevrim santrallerinin toplam ku-
rulu güç içindeki payı yüzde 27,1’den 
yüzde 25,4’e gerilemiş oldu. Ancak 

üretim yapısının talebe duyarlılığının 
yüksek olmasından dolayı, elektrik piya-
sasında üretim hacmi ve fiyat mekaniz-
masında doğal gaz çevrim santrallerinin 
büyük etkisi bulunuyor. Elektrik üretim 
santrallerinin kurulu güçleri kaynak ba-
zında incelendiğinde, ilk sırada 25.647 
MW (%29,02) ile Doğal gaz yer alıyor. 
Ardından 20.505 (%23,20) ile Barajlı, 
10.213 MW (%11,55) ile Taş Kömü-
rü-Linyit, 8.939 MW (%10,11) ile İthal 
Kömür, 7.749 MW (%8,77) ile Akarsu, 
6.950 MW (%7,86) ile Rüzgâr ve 8.390 
MW (%9,49) ile diğer kaynaklar geliyor. 
Diğer kaynakların kurulu güç dağılımı 
incelendiğinde, 5.063 MW ile Güneş, 
1.260 MW ile Jeotermal, 405 MW ile As-
faltit Kömür, 636 MW ile Biokütle, 709 
MW ile Fuel Oil ve 310 MW ile Atık ısı 
santralleri yer alıyor. Benzer şekilde yer-
li kömürden elektrik üreten santral sayısı 

2017 yılında 30 iken, Kasım 2018 itiba-
rıyla 31’e yükseldi. Kurulu güç içindeki 
katkısı ise yüzde 11,6’dan yüzde 11,5’e 
geriledi. İthal kömürden elektrik üretimi 
yapan 10 santral bulunurken, Kasım 
2018 itibarıyla bunların toplam kurulu 
güce katkısı yüzde 10 seviyesinde sey-
rediyor. Doğal gaz çevrim santrallerinde 
olduğu gibi kömürden elektrik elde eden 
santrallerde de toplam kapasitesinin çok 
üzerinde fiili üretime katkılar söz konu-
su. Sıvı yakıtlardan elektrik elde eden 
santral sayısı ise 2018 yılında bir aza-
larak 11’e düştü ve toplam kurulu güce 
katkıları 2017 sonundaki yüzde 0,4’ten 
yüzde 0,3’e geriledi. 

1.1.2.Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Dünya genelinde hala enerjinin çok bü-

Şekil 2: Türkiye’nin elektrik üretiminde fosil yakıtların payları

Elektrik üretiminde fosil yakıtların payları

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Eki.
20

18
Doğal gaz Kömür Sıvı yakıtlar

%3,4 %3,8 %2,5
%1,0 %0,4 %0,7 %0,7

%0,7 %0,4 %0,5

%0,9

%0,8
%2,5

%
45

,8

%
49

,6

%
49

,7

%
49

,3

%
46

,5

%
45

,4

%
43

,6

%
43

,8

%
43

,9

%
37

,9

%
32

,5

%
32

,8

%
33

,6

%
29

,1%
30

,3

%
26

,6

%
28

,4

%
28

,9

%
26

,1

%
28

,6

%
29

,1

%
27

,9

%
26

,5

%
37

,2

%
30

,5
%

36
,6

Şekil 3: Türkiye’nin elektrik kurulu güçte fosil yakıtların payları

Elektrik kurulu güçte fosil yakıtların payları
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yük bir bölümü kömür, petrol ve doğal 
gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilse de 
yenilenebilir enerji kaynakları bunla-
ra olan bağımlılığı azaltmada kritik rol 
üstleniyor. Bu kaynaklardan enerji elde 
edilmesine yönelik dünya genelinde cid-
di teşvikler bulunuyor.

Ülkemizde de yenilenebilir kaynakla-
rın kurulu güç kapasitesi içindeki payı 
son 10 yılda ciddi biçimde arttı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Şu-
bat 2019 başında yayınladığı verilere 
göre, geçen yıl ocakta hidrolikten üre-
tilen elektriğin payı yüzde 17,03 olarak 
hesaplanırken bu yıl yüzde 30’a yüksel-
di. Rüzgârın elektrik üretimindeki payı 
yüzde 7,21’den yüzde 8,40’a, güneşin 
payı yüzde 0,99’dan yüzde 1,52’ye çık-
tı. Jeotermal kaynaklardan gerçekleş-
tirilen elektrik üretiminin payı da yüzde 
2,48’den yüzde 2,96’ya yükseldi. Buna 
karşın üretimdeki payları, örneğin doğal 

gazın aksine kapasitedeki payının altın-
da, yüzde 32,4 seviyesinde seyrediyor. 
Bunda iklim ve hava koşullarının yanın-
da, tesislerin mevcut elektrik fiyatları 
seviyesinde çalışmasının ekonomik ola-
rak rasyonel (verimli) olmaması gibi bir 
etken de bulunuyor. Buradan hareketle 
yenilenebilir enerji kaynaklarının bir kıs-
mının atıl kaldığı söylenebilir.

1.2. Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemeyen (dönüşümsüz) enerji 
kaynakları milyonlarca yıl öncesinden 
depolanan güneş enerjisi olup fosil ya-
kıtlar; petrol, doğal gaz, kömür, petrol-
lü kayalar (seyl-kaya gazı) ve nükleer 
enerji olarak isimlendirilir. 19. yüzyıl 
sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Av-
rupa’nın temel enerji kaynağını oluştu-
ran kömür kullanımı, 20. yüzyılın ikinci 
yarısında nükleer sanayinin hızla kuru-
larak büyümesi ile nükleer enerji alanına 

yönelmiştir. Fransa bu geleneği hala de-
vam ettirmektedir. İkinci Dünya savasın-
dan sonra Orta Doğu’daki petrol kaynak-
larının kullanılmaya başlanması kömürün 
yerine petrolün tercih edilmesini sağla-
mıştır. 1960’lı yıllar ile 1974’deki ilk petrol 
krizine kadar olan dönem henüz petrolün 
nispeten ucuz ve kolay temin edilebilir 
olduğu zamanlardı. 1974 ve 1979 yılla-
rında yaşanan enerji krizlerinin ardından, 
Avrupa ve dünya ülkeleri petrolün yerini 
alabilecek yakıt ve yeni enerji kaynakla-
rına geçilmesi gerekliliğini kavramışlardır.

1.2.1 Petrol

Petrol, 19. yüzyıldan itibaren ticari ola-
rak kullanılmaya başlanmış ve önemli 
bir sermaye birikim kaynağı olmuştur. 
Daha önce temel enerji kömür iken, pet-
rol 20. yüzyıldan sonra temel stratejik 
ürün niteliği kazanmıştır. Petrol ve doğal 
gaz hem birincil enerji kaynağı hem de 

Şekil 4: Türkiye’nin elektrik sistemi kaynaklarına göre kurulu güç payları

Elektrik sistemi kaynaklarına göre kurulu güç payları
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kolay vergilendirilebilen bir ürün olması 
nedeniyle ülkelerin ekonomik gelişme-
sinde önemli bir yere sahiptir.

1.2.2 Linyit ve Taş Kömürü

Enerji hammaddeleri içinde önemli bir 
yere sahip olan kömür dünyada geniş 
rezervlere ve yaygın tüketim alanlarına 
sahiptir. Kömürleşme süreci ve oluşum, 
nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, 
sabit karbon miktarı, kükürt ve mineral 
madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, fi-
ziksel, kimyasal ve termik özellikler yö-
nünden kömürler çok çeşitlilik gösterirler. 

Kömür üretimi, kullanımı ve teknoloji-
sinde ileri ülkeler öncelikle kendi kömür-
lerinin özelliklerine göre bir sınıflama 
yaptıkları gibi uluslararası genel bir sı-
nıflama için ortak standartlar da geliştir-
mişlerdir. Kömür, fosil yakıtlar arasında 
en yaygın olanıdır. Yapılan araştırmalar-
da, kömürün, Dünya birincil enerji arzı 
içinde petrolle birlikte en yüksek oranda 
kullanılan yakıt olma niteliği 2035 yılına 
kadar artarak devam edeceği öngörül-
mektedir.

2017 yılı itibariyle Türkiye’deki birincil 
enerji arzında doğalgaz ve petrolden 
sonra %17,67’lik payla taşkömürü kulla-
nılmaktadır. 

1.2.3 Doğalgaz

Dünyanın kanıtlanmış gaz rezervlerinin 
yaklaşık yarıdan fazlası Rusya ve Orta 
Doğuda bulunmaktadır. ABD dünya do-
ğalgaz rezervinin sadece % 4’üne sahip 
olmasına rağmen Dünya doğalgaz üre-
timinin %20’sini gerçekleştirmektedir. 
Doğal gaz rezervlerinin yoğun olduğu 
bölge, 80,0 trilyon m3 ile Orta Doğu 
(%38,4) bölgesidir. Orta Doğu bölgesini 
74,7 trilyon m3 (%35,8) rezerviyle Rus-
ya’yı izlemektedir. Ülkeler bazında ba-
kıldığında ise, Rusya Federasyonu 44,6 
trilyon m3 rezerviyle (%21,4) ilk sırada 
yer alırken, onu İran (33,1 trilyon m3) 
ve Katar (25,0 trilyon m3) izlemektedir. 
Rusya’nın zengin gaz rezervleri, bir yan-
dan bu ülkenin ekonomik gücüne büyük 
katkı, diğer yandan da birçok ülkeyle dış 
ilişkilerinde ciddi politik üstünlük sağla-
maktadır. Doğalgaz talebinin yoğun ol-
duğu kış aylarında kaynak ülkelerdeki 
veya güzergâh ülkelerindeki aksamalar, 
dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol 
açabilmektedir.

Yurt içinde üretim yapan toptan satış 
lisansı sahibi 10 şirket tarafından 2018 
yılında 428,17 milyon Sm3 doğal gaz 
satışa sunulmuştur. Üretimi yapılarak 
satışa sunulan gaz miktarı 2017 yılına 
göre %20,9 artmıştır. 

2018 yılında, 50.360,58 milyon m3 
doğal gaz ithal edilmiştir. Doğal gaz 
ithalatı 2017 yılına kıyasla %8,85 ora-
nında azalmıştır. 2018 yılında, ithalat 
%46,95’lik payla en fazla Rusya’dan ya-
pılmıştır. 2018 yılında 11.328,45 milyon 
m3 LNG (Uzun Dönemli ve Spot) ithalatı 
yapılmış olup, söz konusu miktar toplam 
ithalatın %22,49’udur. Toplam LNG it-
halatının %45,37’lik bölümü Spot LNG 
ithalatı olup, geri kalan kısmı BOTAŞ 
tarafından Cezayir ve Nijerya’dan ithal 
edilen uzun dönem sözleşmeli ithalat 
miktarı oluşturmaktadır. 

2018 sonu itibariyle inşa edilen toplam 
çelik boru hattı uzunluğu bir önceki yıla 
göre %9,41 artarak yaklaşık 13.486 
km’ye ayrıca polietilen boru hatlarının 
uzunluğu (Servis hattı uzunluğu hariç)’ 
da bir önceki yıla göre %10,63 artarak 
yaklaşık 90.140 km’ye ulaşmıştır. 2018 
yılı sonu itibariyle doğal gaz dağıtım li-
sansı sahibi şirketlerin doğal gaz hizmeti 
götürdüğü toplam abone sayısı bir önce-
ki yıla göre %8,71 artarak 14.755.011’e; 
serbest tüketici sayısı ise %8,94 artarak 
601.348’e ulaşmıştır. 2018 yılı doğal 
gaz dağıtım lisansı sahibi şirketlerin 
abone statüsündeki müşterilerinin doğal 
gaz tüketimi bir önceki yıla göre %7,96 
azalarak 12.039,58 milyon m3 ’e; ser-
best tüketici statüsündeki müşterilerinin 
doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla 
oranla %19,45 artarak 9.781, 63 milyon 
m3 ’e ulaşmıştır. 

1.2.4 Nükleer Enerji

1990’da nükleer enerjiye olan ilginin art-
ma sebeplerine enerji kaynaklarını çe-
şitlendirerek arz güvenliğini sağlaması, 
diğer enerji türlerine göre daha sınırlı 
olması, yakıt maliyetlerini düşürmesi gibi 
örnekler verilebilir. Ülkemizin sahip oldu-
ğu radyoaktif hammaddeler uranyum ve 
toryumdur. Maden Tetkik ve Arama Ge-
nel Müdürlüğü’nce (MTA) rezerv arama 
işlemleri yürütülmektedir. Bunun ilk çalış-
maları da 1953 yılında yapılmıştır. Nük-

Şekil 5: 2018 yılı kaynak türlerine göre elektrik kurulu gücü

2018 yılı kaynak türlerine göre elektrik kurulu gücü
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leer enerji tüketiminin Türkiye için yakıt 
hammaddesinin yurt içinden karşılanma-
sı, kriz dönemlerinde yüksek fiyat dalga-
lanmalarından etkilenmeyi önleyecektir. 

1972’de Türkiye Atom Enerjisi Komis-
yonu denetiminde Mersin Akkuyu’da 
santral kurulması düşünülmüştür fakat 
gerçekleşmemiştir. Türkiye’de uranyum 
aramalarına 1990 yılı sonuna kadar de-
vam edilmiş ve 5 yatakta toplam 9.129 
ton görünür uranyum rezervi ortaya ko-
nulmuştur. 

Türkiye’nin nükleer santral kurma he-
defi ise, Rusya Federasyonu Arasında 
Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç 
Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair 
İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 12 Mayıs 
2010 tarihinde imzalanmasıyla gerçek-
leşmeye başladı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından ÇED olumlu kararı ile 
EPDK’dan 36 ay süreliğine elektrik üre-
tim ön lisansı alındı. Akkuyu Nükleer 
A.Ş.’nin hazırladığı Saha Parametreleri 
Raporu TAEK tarafından 9 Şubat 2017 
tarihinde onaylandı. 3 Mart 2017 tari-
hinde Akkuyu Nükleer A.Ş., hazırladığı 
Ön Güvenlik Analiz Raporu (ÖGAR) ile 
İnşaat Lisansı başvurusu yapmış, TAEK 
tarafından yapılan inceleme ve değer-
lendirmelerden sonra 19 Ekim 2017 de 
‘Sınırlı Çalışma İzni’ onaylandı. Sınırlı 
Çalışma İzni ile Akkuyu sahasında bi-
rinci ünitenin temel altı betonu atılmış 
nükleer güvenlikle ilgili olmayan yapıla-
rın inşası başladı. İnşaat Lisansı ise 2 
Nisan 2018 tarihinde TAEK tarafından 
onaylanırken Akkuyu Nükleer Santra-
li’nin ilk ünitesinin temeli atıldı.

2013 yılının 3 Mayıs tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükumeti ile Japonya Hü-
kumeti arasında Sinop’ta NGS tesisine 
ve işletimine dair anlaşma imzalanmış-
tır. Bu anlaşmaya istinaden 1120 MW 
gücünde 4 reaktör (Toplam 4480 MW) 
kurulacaktır. Reaktörler Mitsubishi He-
avy Industries Ltd. ve AREVA yatırım 
ortaklığı olan ATMEA Firması tarafın-
dan geliştirilmiştir. İlk reaktörün 2025 
senesinde devreye alınması planlan-
maktadır. 

1.3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
1.3.1 Güneş Enerjisi

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiye-
li Atlası’na (GEPA) göre, yıllık toplam 
güneşlenme süresinin 2.741 saat (gün-
lük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen 
güneş enerjisinin ise 1.527 kWh/m².yıl 
(günlük ortalama 4,18 kWh/m²) olduğu 
tespit edilmiştir. Ülkemizde 2018 yılı 
itibari ile toplam güneş kolektör alanı 
yaklaşık 20.200.000 m² olarak hesap-
lanmıştır. 2018 yılında güneş kolektörle-
ri ile 828.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) 
ısı enerjisi üretilmiştir. 

Şekil 6’da görüldüğü üzere; bu mik-
tar, Türkiye’nin 2015 yılı toplam birincil 
enerji arzının (129.217 TEP) % 0,6’sına 
denk gelmektedir. Üretilen ısı enerjisi-
nin, 2015 yılı için % 65’i konutlarda, % 
35’i ise endüstriyel amaçlı kullanılmıştır. 
Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye gü-
neş enerjisi potansiyeli bakımından 
şanslı bir ülkedir. Devlet Meteoroloji İş-
leri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulu-

nan 1966-1982 yılları arasında ölçülmüş 
güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti ve-
rilerinden yararlanarak, EİE tarafından 
2013 yılında hazırlanan bir çalışmaya 
göre; Türkiye’de en fazla güneş ener-
jisi alan bölgenin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi (2993 saat/yıl) olduğu, bunu 
sırasıyla Akdeniz (2956 saat/yıl), Doğu 
Anadolu (2664 saat/yıl) ve İç Anadolu 
Bölgesi’nin (2628 saat/yıl) takip ettiği 
tespit edilmiştir. En az güneşlenme sü-
resine sahip bölge ise 1971 saat/yıl ile 
Karadeniz Bölgesi’dir. 

Yenilenebilir enerji yatırımları genel teş-
vik sistemi kapsamında desteklenmek-
te olup, öngörülen destekler; KDV istis-
nası, gümrük vergisi muafiyeti ve gelir 
vergisi stopajı desteği 8’dir. 9 Bunun 
yanı sıra Türkiye’de güneş enerjisi ya-
tırımları 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” 10 
(YEK Kanunu) hükümlerine göre yapıl-
maktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek-
leme Mekanizmasında (YEKDEM) yer 
alan tesislere uygulanacak fiyatlar YEK 
kanunu ile belirlenmiş olup, güneş ener-
jisine dayalı üretim tesisleri için bu fiyat 
13,3 US cent/kWh şeklindedir. Lisanslı 
üretim tesisinde yerli aksam kullanılma-
sı ve ilgili yerli aksamın “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi 
Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Ak-
samın Desteklenmesi Hakkında Yönet-
melik” hükümleri ve diğer ilgili mevzuat 
kapsamında belgelenmesi halinde ise; 
bu fiyatlara yine YEK Kanunu Ek-II sayı-
lı cetvelinde yer alan fiyatlardan beş yıl 
süre ilave edilir. 

Bahse konu desteklerin tamamı ülke-
mizde güneş enerji yatırımlarının teşvik 
edilmesi ve potansiyel güce ulaşılmaya 
yönelik çabalardır. Yatırımlarda yerli mal 
kullanımlarının teşvik edilmesi ise, enerji 
ile birlikte reel kesimin de dolaylı olarak 
teşvik edilmesi anlamını taşımaktadır.

Şekil 6: Türkiye Birincil Enerji Arzı (Bin TEP)

Toplam

116.314
120.747
129.217
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803
828

% 0,7
% 0,7
% 0,6

Güneş Birincil Enerji Arzı İçindeki Pay

Kaynak: Elektrik Üretim Anonim Şirketi - EÜAŞ.2017: 15.
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1.3.2 Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel 
enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürül-
mesiyle sağlanan enerji türüdür. Suyun 
üst seviyelerinden alt seviyelere düşme-
si sonucu açığa çıkan enerji, türbinlerin 
dönmesini sağlamakta ve bu sayede 
elektrik enerjisi elde edilmektedir. Hid-
rolik potansiyel yağış rejimine bağlı ol-
duğundan, hidrolik enerji iklim şartların-
daki değişimlere karşı hassas bir enerji 
türüdür. Türkiye, 643 mm yıllık ortalama 
yağış (501 m3 suya karşılık gelmekte-
dir) ve 26 adet hidrolik havzasında bu-
lunan çok sayıdaki nehrin sahip olduğu 
yaklaşık 190 milyar m3 yıllık ortalama 
akım toplamı ile önemli bir hidroelektrik 
enerji potansiyeline sahiptir. Doğal veya 
yapay olarak belirli bir yükseklik kazan-
mış suyun akmasından türbin, türbin 
mili ve jeneratör aracılığıyla elektrik üre-
ten tesislere Hidroelektrik Santral (HES) 
adı verilmektedir. HES’ler, diğer üretim 
türleri ile kıyaslandığında daha düşük 
maliyetli, daha uzun işletme ömürlü ve 
daha yüksek verimlidir. HES’ler temel 
olarak nehir tipi (doğal akışlı), baraj tipi 
(depolamalı) ve pompajlı rezervuarlı 
olmak üzere üç grupta sınıflandırılmak-
tadır. Türkiye’de ise, nehir tipi ve baraj 
tipi HES’ler bulunmaktadır. Bir coğraf-
yadaki hidroelektrik potansiyeli değer-
lendirilirken “teorik hidroelektrik potan-
siyel”, “teknik yapılabilir hidroelektrik 
potansiyel” ve “ekonomik yapılabilir 

hidroelektrik potansiyel” olmak üzere üç 
değere bakılmaktadır. Bir ülkede, ülke 
sınırlarına veya denizlere kadar bütün 
tabii akışların %100 verimle değerlen-
dirilebilmesi varsayımına dayanılarak 
hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o 
ülkenin teorik hidroelektrik potansiyeli-
dir. Ancak mevcut teknolojilerle bu po-
tansiyelin tamamının kullanılması müm-
kün olmadığından değerlendirilebilecek 
azami potansiyele teknik yapılabilir po-
tansiyel denir. Öte yandan teknik yapı-
labilirliği olan her tesis ekonomik yapıla-
bilirliği olan tesis demek değildir. Teknik 
potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel 
ekonomik şartlar içinde geliştirilebilecek 
bölümü ekonomik yapılabilir potansiyel 
olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de te-
orik hidroelektrik potansiyel 433 milyar 
kiloWatt saat (kWh), teknik olarak de-
ğerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel 

ise 216 milyar kWh’dir. Ekonomik, sos-
yal ve çevresel yönden mevcut yatırım-
larla yapılabilir potansiyel ise yılda 158 
milyar kWh’dir. Havza mastır planlarının 
tamamlanmasının ardından geliştirile-
bilecek yeni projelerle birlikte, bu raka-
mın yılda 180 milyar kWh’ye ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin 
teknik olarak değerlendirilebilir.

Hidroelektrik potansiyeli dünya teorik 
potansiyelinin %1,5’i, Avrupa potansi-
yelinin ise %17,6’sıdır. Türkiye bu po-
tansiyeli ile Avrupa ülkeleri arasında 
Rusya’dan sonra en büyük potansiyele 
sahip ikinci ülke konumundadır. Potan-
siyeli kullanma konusunda Türkiye’nin 
değerlendirebileceği önemli bir imkân 
vardır. Teknik hidroelektrik potansiyeli 
geliştirme oranları ABD için %86, Japon-
ya’nın %78, Norveç’in %72, Kanada’nın 
%56 ve Türkiye’nin henüz %37,3’tür. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nca (IEA) 
2020’de dünya enerji tüketimi içerisinde 
hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının bugüne göre %53 
oranında artacağı öngörülmüş olup, bu 
her güçteki hidroelektrik potansiyelin 
değerlendirilmesi olarak yorumlanmak-
tadır. GAP projesi ile hidroelektrik enerji 
üretiminde önemli gelişmeler sağlan-
mıştır. 2017 yılı sonu itibariyle GAP Böl-
gesinde devlet ve özel sektör tarafından 
tesis edilen işletme ve inşaat aşamasın-
daki projelerin oranı %80’lik seviyelere 

Şekil 7: Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı
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Kaynak: Kırbaş, İ., Çiftçi, A. ve İşyarlar, B., 2013: 21.

Şekil 8: Türkiye’de HES Potansiyeli (2017)

Kaynak: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 2018, 70.
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ulaşmıştır. Geride kalan %20 oranındaki 
planlama ve proje aşamasındaki proje-
lerin de ülke ekonomisine kazandırılma-
sı için çalışmalar sürmektedir. 

Şekil 8’de görüldüğü üzere, 2017 sonu 
itibariyle Türkiye’de faaliyette olan HES 
sayısı 620, bunların toplam kurulu gücü 
yaklaşık 27 bin MW’dir. 62 HES’in inşa-
atına ise devam edilmektedir. Söz konu-
su HES’lerin inşaatı tamamlanıp faaliyet 
geçtiğinde 5.290 MW ek kapasite sağla-
ması beklenmektedir. Türkiye’de elektrik 
üretimi sektöründe özellikle yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik yürürlüğe ko-
nan yasal düzenlemelerin de etkisiyle; 
Ocak 2017 itibariyle, HES yapmak ama-
cıyla 238 santralda 6.800 MW’lık, rüzgar 
santralı yapmak için 149 santralda 4.640 
MW’lık, jeotermal santral yapmak ama-
cıyla da 16 santralda 342 MW’lık olmak 
üzere yeni/ilave kapasite EPDK’dan li-
sans almış durumdadır. 

Şekil 9’da 6446 sayılı elektrik piyasası 
kanunu çerçevesinde, ülke genelinde 
geliştirilecek projeler görülmektedir. 10. 
Kalkınma Planı’nda; dünya genelinde 
hem hidrolik santrallerin hem de diğer 
yenilenebilir enerji santrallerinin üre-
tim seviyelerinde ciddi artışlar olacağı 
ve yenilenebilir enerjiden elde edilecek 
elektrik için yapılacak yatırım tutarları-
nın fosil yakıtların aranması, çıkarılma-
sı ve dağıtılması için harcanan tutarlar 

ile aynı seviyelerde olacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de yerli kaynak-
lara dayalı enerji üretim programı kap-
samında 2014-2018 plan döneminde 
10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin 
devreye alınması amaçlanmıştır. Buna 
ilave olarak kamu tarafından yürütülen 
HES’lerin tamamlanma aşamasına gel-
miş olması ve özelleştirmeler nedeniyle 
kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilecek 
yatırımlar içinde enerji sektörünün payı-
nın azalması öngörülmüştür. 

Şekil 10’da yıllar itibariyle ülkemizde 
kurulu HES gücünün seyri görülmekte-
dir. 2008 yılında 13.062 MW olan hid-
rolik kurulu gücü, 2016 sonu itibariyle 

26.681 MW’a kadar yükselmiştir.

1.3.3 Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisini modern ve klasik an-
lamda olmak üzere iki grupta ele almak 
mümkündür. Birincisi; konvansiyonel or-
manlardan elde edilen yakacak odun ve 
yine yakacak olarak kullanılan bitki ve 
hayvan atıklarından oluşur. İkincisi, yani 
modern biyokütle enerjisi; enerji orman-
cılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, 
tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kent-
sel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları 
olarak sıralanabilir. Bu materyaller biyo-
kütle yakıt teknikleri ile islenerek katı, 
sıvı ve gaz yakıtlara çevrilir.

Biyogaz, Türkiye’de sağlanan metan 
gazı ile 40 işletmede 256 MW, hayvan-
sal, bitkisel ve tarımsal yağ atıkları ta-
rafından direk yanma ve metan gazı ile 
82 biyogaz işletmesinde 378 MW kurulu 
gücü bulunmakta ve ülkemizin 2017 yılı 
toplam biyokütle kurulu gücü 634 MW 
olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelin-
de 2017 yılı içerisinde biyokütle enerji-
sinden toplam elektrik üretimi 2.796,6 
GWh olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin 
2023 yılı biyokütle kurulu güç hedefi 
1000 MW olarak planlanmıştır. Kentsel 
atıkların toplanması ve enerjiye dönüş-

Şekil 10: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Hidrolik Kurulu Güç

Kaynak: https://www.teias.gov.tr/tr/i-kurulu-guc
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Şekil 9: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde Ülke Genelinde Özel Sektöre
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Kaynak: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 2018, 71.
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türülmesi amaçlanılarak atık barajları 
kurulması için çalışmalar başlatılmış-
tır. Ülkemiz Tarımsal atıklar toplamı 
15.336,035 ton ile 303,2 PJ (PetaJoule) 
ısıl değere sahip olmakla birlikte, kay-
nağı orman olan toplam atık 4.800,000 
ton (1,5 Mtep) miktarı olup kurulabilecek 
gazlaştırma kapasitesi 600 MW olarak 
hesaplanmıştır. Kentsel atıklardan üreti-
len biyogaz, fosil yakıtların yerini alması 
ve şehirlerdeki atık sorunların giderilme-
si için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir 
enerji kaynağı olarak görülmektedir.

1.3.4 Jeotermal Enerji

Dünya geneli toplam jeotermal enerji 
üretimi 13.536,1 MWe’dir. Jeotermal 
enerji kurulu gücü yüksek olan ülkeler-
de ilk üç sıralamasında ABD, Filipinler, 
Endonezya sırasıyla gelmektedir. Bu 
sıralamaya takiben Türkiye, Yeni Ze-
landa, Meksika, İtalya ve İzlanda olarak 
devam etmektedir. Son on yıl içerisinde, 
dünya jeotermal üretim kapasitesine 
bakıldığında ekonomik büyüme oranı 
ile eşdeğer araştırma yapıldığında yak-
laşık olarak yılda %3 ile %4 oranında 
artış göstermektedir. 2017 yılı içerisinde 
kapasite artışı sağlayan ülkeler ise sıra-
sıyla; Endonezya (+275 MW), Türkiye 
(+243 MW), İzlanda (+45 MW), Meksika 
(+25 MW) ve ABD (+24 MW) civarında 
gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle, 
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan 40 
adet jeotermal enerji santralleri bulun-
maktadır. Bu santrallerin toplam kurulu 
gücü 1,1 GW olmaktadır. 2017 yılında 
elektrik üretimi bakımından jeotermal 
enerji kaynaklarına bakıldığında elde 
edilen elektrik 5.970 GWh’dir. Türkiye 
2023 jeotermal kurulu güç ve üretimi he-
defi 1 GW olarak belirtilmiştir.

Türkiye yaşamış olduğu volkanik faa-
liyetlerden dolayı jeotermal kaynaklar 
açısından dünyanın 7. ülkesidir. Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nce 
(MTA) tarafından yapılan araştırmalara 
göre jeotermal enerji potansiyeli 31,500 

MW’tır. Fakat bu potansiyelin %3,5’luk 
kısmı değerlendirilebilmektedir. Başlı-
ca jeotermal merkezi ısıtma sistemleri 
Gönen, Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, 
Afyonkarahisar, Kozaklı, İzmir, Sandıklı, 
Sarayköy, Diyadin, Salihli, Edremit, Bi-
gadiç ve Sarıkaya (Yozgat)’dır.

1.3.5 Dalga Enerjisi

Pelamis adı verilen bir sistem sayesinde 
yukarı aşağı, sağ sol dalga hareketlerini 
yakalayıp, Pelamis’in parçalarını bağ-
layan pistonları hidrolik kanallara iterek 
akümülatörden geçirmekte ve böylece 
hidrolik motorun döndürülmesi sağ-
lanarak elektrik üretilmektedir. Dalga 
enerjisinden enerji üretimi için herhangi 
bir yakıta ihtiyaç duyulmamakla birlikte 
enerji üretim aşamasında da kirlilik ya-
ratmamaktadır. İşletme ve bakım mas-
rafları ise çok düşük maliyetlerle yapı-
labilmektedir. Ancak bu avantajlarının 
yanında bazı dezavantajları da bulun-
maktadır; dalgalara bağlı olarak bazen 
enerji üretimi mümkün olmayabilir. Ayrı-
ca bu mekanizmaların zor hava koşulla-
rına dayanıklı olması gerekmektedir bu 
da ekstra bir maliyeti beraberinde getirir. 
Bölgelerdeki Güç:
• Karadeniz 1.96-4.22 kWh/m
• Marmara Denizi 0.31-0.69 kWh/m
• Ege Denizi 2.86-8.75 kWh/m
• Akdeniz 2.59-8.26 kWh/m
• İzmir-Antalya 3.91-12.05 kWh/m

Derin sulardaki toplam ortalama dalga 
enerji kaynakları, Türkiye kıyı şeridi bo-
yunca dalga güçlerinin birleştirilmesiyle 
değerlendirilebilir. Eğer gemi rotaları, 
denizaltı tatbikat sahaları, Marmara De-
nizi’nin kıyı yerleşim yerleri, vb. dışarı-
da bırakılır, dalga gücü düzeyleri ticari 
tüketim için düşük olan Anadolu’nun 
kuzeydoğusundaki ve güneyindeki 
dalga kaynaklarının pek çoğu göz ardı 
edilirse, Türkiye’nin toplam kıyı uzunlu-
ğunun (8210 km) beşte biri kadarının 
denizden dalga enerjisi elde etmede 
kullanılabileceği varsayılabilir. Sadece 

bir seri/dizi küçük ölçekli dönüştürücü-
den, yıllık 4-17 kW/m arasında dalga 
gücü olan sularda, toplam yaklaşık en 
az 10 TWh/yıl enerji elde edilebilir.

1.3.6 Hidrojen Enerjisi

Hidrojen enerjisi “21. yüzyılın enerji taşı-
yıcısı” olmaya en büyük adaydır. Tekno-
lojinin sürekli olarak gelişmesi ve bunun 
sonucunda yükselen bir ivme ile enerji ta-
lebinde bulunması, hidrojenin önemini ar-
tırmaktadır. Bu süreçte dünyanın yürüttü-
ğü enerji politikalarını izlemek, çağa uyum 
sağlamak açısından önem arz etmektedir. 
Türkiye’nin hidrojen enerjisine adaptasyo-
nunun gerçekleşebilmesi için ülkenin ken-
di enerji kaynaklarının farkında olması ve 
bu kaynaklardan etkin bir biçimde fayda-
lanması kendi lehine olacaktır.

Türkiye’de hidrojen, fosil kökenli kay-
nakların buhar reformasyonu esasına 
dayalı şekilde elde edilmektedir. Hid-
rojen üretimi maliyetli olduğundan, ge-
nellikle enerji dışı kullanımlar için tercih 
edilmektedir. Üretilen hidrojenin en çok 
kullanıldığı alanlar ise; kimya ve pet-
ro-kimya sanayi sektörleridir. Türkiye’de 
yıllık hidrojen enerjisi kullanımı yaklaşık 
olarak 70,000 m3 civarlarındadır. Hid-
rojen enerjisinin sektörlerdeki kullanım 
miktarı aşağıdaki yer almaktadır.

Ülkemizin bölgesi olan Karadeniz dip 
sularında bulunan toplam H2 S potan-
siyeli dikkate alınarak elde edilecek 
hidrojen miktarları, bölge açısından 
önemlidir. Türkiye’nin 7. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı Genel Enerji Özel İhtisas 
Komisyonu Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Raporu’nda, Karadeniz dip 
sularında hidrojen sülfür’ün %100 ay-
rıştırılması sonucu 268,823x 6 10 ton 
hidrojen elde edilmesi mümkündür. Bir 
evin yıllık enerji ihtiyacı yaklaşık 3600 
kWh olduğunu kabul edecek olursak 
ve Karadeniz bölgesinde yaklaşık 10 
milyon ailenin yaşadığı düşünülürse, 
bu kitlenin yıllık enerji ihtiyacı toplamı 



29

3,6x 10 10 kWh olacaktır. Bu enerji ih-
tiyacının tamamının Karadeniz dip sula-
rından elde edilecek hidrojen yakıtından 
karşılanması durumunda bu bölgenin 
yaklaşık olarak 180 yıllık enerji ihtiyacı 
karşılanacaktır. Fosil kökenli veya yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının bölgedeki 
enerji ihtiyacını belli oranda karşılaya-
cağını düşünecek olursak, bu durumda 
dip sularından elde edilen hidrojenden 
Karadeniz bölgesinin 350 yıllık enerji 
ihtiyacının karşılanabileceği tahmin edil-
mektedir. Günümüz koşullarında 1KWh 
elektrik enerjisi kullanımı için 0,112 USD 
ödeneceği dikkate alınırsa, H2 S rezer-
vine bağlı olarak Karadeniz dip suların-
dan elde edilecek olan hidrojenin eko-
nomik değerinin yapılan hesaplamalar 
sonucunda yaklaşık 715 milyar USD 
olduğu tahmin edilmektedir.

1.3.7 Rüzgâr Enerjisi

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel At-
lası (REPA), Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü tarafından 5 ayı aşkın 
bir süre içerisinde 200m x 200m ölçü-
lerinde hazırlanmış, Türkiye coğrafya-
sının tüm kara ve deniz alanlarını kap-
sayacak şekilde üç ayrı nümerik hava 
analiz modelinin uzun yıllara ait gerçek-
leşmiş meteorolojik parametrelerle geri-
ye doğru çalıştırılması sonucu üretilmiş 
rüzgâr veri atlasıdır. Bu çalışma ile 30, 
50, 70 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, 
mevsimlik, aylık ve günlük rüzgâr hız or-
talamaları, 50 ve 100 m yüksekliklerdeki 

yıllık, mevsimlik ve aylık rüzgâr gücü yo-
ğunlukları, 50 m yükseklikteki yıllık ka-
pasite faktörü, 50 m yükseklikteki yıllık 
rüzgâr sınıfları, 2 ve 50 m yükseklikler-
deki aylık sıcaklık değerleri, yer seviye-
sinde ve 50 m yükseklikteki aylık basınç 
değerleri ortaya konulmuştur. Ayrıca 
REPA ile denizlerimizde, kıyılarımızda 
ve yüksek rakımlı bölgelerimizde daha 
önce tespit edilemeyen potansiyeller 
görünür hale gelmiştir. Rüzgâr enerjisi 
uygulamalarını etkileyen tüm faktörler 
tematik haritalara dönüştürülerek, Coğ-
rafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı bir REPA 
V.01 yazılım geliştirilmiş ve rüzgâr kay-
nak bilgilerinin çok yönlü bir şekilde ana-

liz edilmesine imkân tanınmıştır.

2007 yılında gerçekleştirilmiş olan Tür-
kiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası 
(REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgâr hızı 
8,5 m/s ve üzerinde olan bölgelerde en 
az 5.000 MW; 7,0 m/s’nin üzerindeki 
bölgelerde ise en az 48.000 MW bü-
yüklüğünde rüzgâr enerjisi potansiyeli 
bulunduğu tespit edilmiştir.

EİE-DMİ işbirliği ile ortak proje olarak 
hazırlanan Türkiye rüzgâr atlası, rüzgâr 
enerji kaynağının değerlendirilmesinde 
ön referanstır.

Ülkemiz rüzgâr enerjisi teknik potansiye-
li açısından Avrupa’da birinci sıradadır. 
Türkiye’nin kıyı şeritleri, yüksek alanlar ve 
dağların tepesiyle açık alanların yakının-
daki alanlar en iyi rüzgâr potansiyeli alan-
larıdır. Türkiye’nin en şiddetli yıllık orta-
lama rüzgâr hızları batı kıyıları boyunca, 
Marmara Denizi çevresinde ve Antakya 
yakınında meydana gelmektedir. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verile-
rine göre Türkiye’nin 50 m. deniz rüzgâr 
gücü potansiyeli 17.393,20 MW için top-

Şekil 11: Türkiye Genelinde Üretilen Hidrojenin Sektörlerde Kullanım Miktarları

Suni Gübre Sanayi

Bitkisel Yağ (margarin) Üretimi
Rafineriler
Petrokimya Endüstrisi

Hidrojen Hayvansal Yağ Üretimi
Gaz veya Sıvı Hidrojen Üretimi

25,000

16,000
1,200

30,000

200-300
6,000

SEKTÖR YILLIK KULLANIM MİKTARI (M�)

Şekil 12: Türkiye Rüzgâr Atlası

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/genel/ruzgar-atlasi.aspx
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lam rüzgâr gücü potansiyeli 131.756,40 
MW’tır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve-
rilerinden yapılan derlemeye göre, 2018 
yılında ülkenin elektrik üretimi ve tüke-
timi bir önceki yıla göre artış gösterdi. 
Türkiye’de 2017’de 289 milyar 975 mil-
yon 177 bin kilovatsaat elektrik tüketi-
lirken, bu rakam 2018’de yüzde 0,75 
artışla 292 milyar 171 milyon 619 bin ki-
lovatsaate yükseldi. Türkiye’de 2017’de 
290 milyar 546 milyon 214 bin kilovatsa-
at elektrik üretilirken, bu rakam 2018’de 
yüzde 1,11 artışla 293 milyar 779 milyon 
208 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. 
2018 yılında Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi 
Santrallerinin Elektrik Üretimindeki Payı 
yüzde 6,78 ortalama ile 19 milyar 882 
milyon kilovatsaat elektrik üretimi olarak 
gerçekleşti. 

Bölüm II. Sanayide Enerji Verimliliği 
ve Sürdürülebilir Bir Ekonomide
Enerji Yönetimi
2.1 Sanayide Enerji Verimliliği

2015 yılında GSYİH’mizde %26’lık paya 
sahip olan sanayi sektörü son yıllarda 
büyüme eğilimini devam ettirerek birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de büyü-
menin lokomotif sektörü olmuştur. 

2015 yılı nihai enerji tüketiminin 
%32,4’ünün ve net elektrik tüketiminin 
ise %47,6’sının sanayi sektöründe ger-

çekleştiği Türkiye ekonomisi, gelişmiş 
ülkelere kıyasla “enerji yoğun” ekonomi-
lerden biridir. Enerji maliyetlerinin işlet-
melerin üzerindeki en büyük yüklerden 
biri olması enerji verimliliğini öncelikli 
bir alan hâline getirmiştir. Sanayi sek-
töründe enerji verimliliği alanında yapı-
labilecek iyileştirmeler enerji tüketiminin 
azaltılması yanı sıra, proses verimliliği, 
teknolojik gelişmişlik seviyesinin yük-
seltilmesi ve sera gazı salınımlarının 
azaltılması için de önemli fırsatlar sun-
maktadır. 

Enerji Verimliliği Kanunu ile belirli bü-
yüklükteki sanayi kuruluşlarına enerji 
verimliliği etütleri yaptırması ve enerji 
yönetimi oluşturması yükümlülükleri 
getirilmiştir. Ayrıca, enerji verimliliğinin 
teşvik edilmesine yönelik Verimlilik Ar-
tırıcı Projeler (VAP) ve Gönüllü Anlaş-
malar gibi çeşitli destek mekanizmaları 
da uygulanmaya başlanmıştır. Yıllık as-
gari 500 TEP enerji tüketimi olan imalat 
sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, 
mevcut durumuna göre en az %20 
oranında enerji tasarrufu sağlayacak 
şekilde tasarlanan ve basit geri öde-
me süresi 5 yıl ve daha az olan enerji 
verimliliği projelerine yönelik yatırımlar 
beşinci bölgede yapılacak olan yatırım-
lara sağlanan teşviklerden yararlandı-
rılmaktadır. 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile her 
bir sanayi alt sektöründe enerji yoğun-

luklarının %10’dan az olmamak üzere 
sektör işbirlikleri ile belirlenecek oranlar-
da azaltılması hedeflenmiştir. Bu hede-
fe ulaşmak amacıyla enerji verimliliğinin 
artırılmasını sağlayıcı yatırımların özen-
dirilmesi ve sanayi alt sektörlerinde, 
tasarruf potansiyelleri ile birlikte enerji 
verimliliğinde uygulanabilecek önlemle-
rin belirlenmesi gibi farklı eylemler ta-
nımlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planının “Enerji 
Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” 
kapsamında “Düşük verimli AC elektrik 
motorlarının daha yüksek verimli olan-
larıyla değiştirilmesi”, “KOBİ’lerin enerji 
verimliliği konusundaki eğitim, etüt ve 
danışmanlık hizmetlerinin desteklen-
mesine yönelik mekanizmaların iyileşti-
rilmesi” ve “Enerji verimliliği alanındaki 
teknolojilerin ve iyi uygulama örnekle-
rinin KOBİ’lerde yaygınlaştırılması” ey-
lemleri tanımlanmıştır. 

Bu Eylem Planı kapsamında yukarıda 
tanımlanan stratejik hedefler doğrultu-
sunda sanayi ve teknoloji sektöründe 
enerji verimliliğinin artırılması ve bu 
amaçla destekleme faaliyetlerinin yü-
rütülmesi, sanayide enerji tasarruf po-
tansiyeli haritasının çıkarılması, proje 
çeşitliliğinin artırılması, yeni destek me-
kanizmasının tanımlanması, ısı kulla-
nan büyük tesislerde kojenerasyon sis-
temlerinin yaygınlaştırılması, cihazlarda 
çevreye duyarlı tasarım ve etiketleme 

Şekil 13: 2006-2016 Ülkemizde Kurulu Güç MW
    

KURULU GÜÇ  2006 - 2016
 

    
Birim :MW 

 
Kömür  Sıvı 

Yakıtlar 
Doğal 
Gaz 

Yenilenebilir 
+Atık+Atık Isı 

Çok 
Yakıtlı 

Hidrolik Jeotermal Rüzgar Güneş Toplam 

2006 10.196,8 2.396,5 11.462,2 41,3 3.323,4 13.062,7 23,0 59,0 - 40.564,8 

% 25,14 5,91 28,26 0,10 8,19 32,20 0,06 0,15 - 100,00 

2016 17.355,3 445,3 19.563,6 496,4 6.551,0 26.681,1 820,9 5.751,3 832,5 78.497,4 

% 22,11 0,57 24,92 0,63 8,35 33,99 1,05 7,33 1,06 100,00 
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sisteminin uygulanması konularında 7 
eylem tanımlanmıştır. 

2.2 Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Yenilenebilir Enerji

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; 
yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve 
ekonomik ya da üretime yönelik etkin-
liklerin gerçekleştirilebilmesi için, nüfus 
artışı ve ekonomik büyüme nedeniyle 
giderek artan enerji gereksiniminin kar-
şılanmasını zorunlu kılmaktadır. Enerji, 
sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, 
sosyal ve çevresel boyutlarının tümü ile 
yakından ilgili bir unsurdur. 

Enerji arz güvenliğinin sağlanması sür-
dürülebilir kalkınma için en önemli ko-
şullardan birini oluşturmaktadır ve gi-
derek uluslararası politika sahnesindeki 
baş aktörlerin hayati ilgi alanlarından bi-
risi haline gelmiştir. Bu bağlamda çevre 
sorunlarının minimize edilmesi, küresel 
tehdit göz önünde bulundurularak enerji 
kaynaklarının yeniden gözden geçiril-

mesi ve alternatif çözümler üretilmesi 
gerekmektedir.

Enerji, dünyanın gündeminde sürekli 
olarak iki nedenden dolayı yer almak-
tadır. Birincisi; kaynakların yetersizliği, 
ikinci ise dönüşüm teknolojilerinin çev-
reye verdiği zarardır. Hayat standartları 
ile enerji tüketimi arasındaki ilişki dü-
şünüldüğünde, kaynakların miktarları-
nın hiçbir zaman yeterli olmayacağı ve 
yeterli miktarın sonsuz miktar anlamına 
gelmektedir. Sonsuza ulaşmanın yolu 
doğal ve tekrarlanabilir kaynakların kul-
lanımı ile gerçekleşmektedir. 

Dünyanın güneşin ve kendisinin çevre-
sinde dönmesinden ve yerçekiminden 
kaynaklanan kaynaklar “yenilenebilir” 
kaynaklar olarak adlandırılmaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş 
enerjisi, rüzgâr enerjisi, biokütle enerji-
si, hidrojen enerjisi ve hidrolik enerjisi, 
jeotermal enerji, dalga enerjisinden olu-
şan su gücü enerjileri ile füzyon enerjisi 
olmak üzere altı başlıkta toplayabiliriz.

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş-
ten gelen enerjinin doğrudan ya da do-
laylı olarak kullanımı sonucu elde edil-
mektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları, miktar-
larının sınırlı olmaması, çevreye daha 
az zarar vermeleri ve güvenli olmaları 
nedeniyle fosil yakıtlardan daha avan-
tajlıdırlar. En fazla bilinen ve en hızlı 
büyüme kaydeden, ülkelere sürdürü-
lebilir kalkınmayı sağlamada yardımcı 
olacak yenilenebilir enerji kaynakları, 
güneş ve rüzgâr enerjisidir. Biokütle ve 
su da tükenmeyen enerji kaynakların-
dandır. “Yenilebilir” enerji kaynağı, yal-
nızca, “tüketildiği kadar çoğalan” enerji 
kaynağıdır. Bu kaynak, fosil yakıtlarla 
karşılanan ihtiyacı giderebilecek şekilde 
dönüştürüldüğünde “alternatif” olabilir. 
Fakat bu dönüşümün doğanın sürdürü-
lebilirliğine olumsuz etkisinin olmaması 
gerekir. Örneğin; güneş sonsuz bir ener-
ji kaynağıdır. Fakat güneş enerjisini, 
elektrik enerjisine dönüştürmede gerekli 
olan panellerin üretimi için harcanan 

Kaynak: 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı
http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFBDCF6B4EA3F896DFD, Erişim tarihi: 27 Aralık 2019

1) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

S1- Isı Kullanan Büyük Endüstriyel Tesislerde Kojenerasyon
      Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

2) Eylemin Kodu ve Adı

20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek 
olan endüstriyel işletmelere kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite/etüt 
yapma yükümlülüğü getirilerek, kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasının özendirilmesi ve 
böylece yerinde üretim teknolojilerinin kullanımı ile iletim ve dağıtım kayıplarının asgari 
seviyeye çekilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilerek 20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni 
kurulacak endüstriyel işletmeler ile büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelere 
fizibilite/etüt yapma yükümlülüğü getirilecektir.
• Uygulamaların özendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

Enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının 
yaygınlaştırılması ve sanayi sektöründeki rekabetçiliğinin geliştirilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi ile enerji verimliliği projelerinden elde edilecek tasarruf miktarının 
teminat olarak değerlendirilmesi sağlanacak ve destek ve kredi kriterleri belirlenecektir.
• Kriterlere uygun enerji verimliliği projelerine destek sağlanacaktır.
• Projelerin uygulama performansı ve kriterleri karşılama durumu incelenecektir.

Yürütülecek Faaliyetler • Kümelenme, en iyi uygulama, proses verimliliği, yalın üretim teknikleri başlıklarında 
işletme/proses/ürün bazlı enerji yoğunluğunu düşürecek odaklı çalışmalar yürütülecektir.
• Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji Yönetim birimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
kuruluşunu tamamlayacak ve Verimlilik Eylem Planlarını hazırlayıp sunacaklardır.
• Alternatif yakıt kullanımı özendirilecektir.
• Endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm ve ikincil hammadde kullanımı artırılacaktır.
• Sektör, proses, makine ve ekipmanlar için asgari enerji performans standartları belirlenecek 
ve enerji verimli makine ve ekipmanların kullanılması özendirilecektir.
• Türkiye için öncelikli mevcut en iyi teknolojiler ve uygulamalar belirlenecek ve sektörel en iyi 
uygulama kılavuzları yayınlanacaktır.
• Alt sektörler bazında enerji yoğunlukları hedefleri yapılacak analizler sonucunda 
detaylandırılarak tanımlanacak ve ilerleme durumuna göre revize edilecektir.
• Endüstri 4.0 dönüşümünde enerji verimliliği, proses verimliliği, rekabetçilik önceliklendirilerek, 
nesnelerin interneti alt yapısı, geçiş planlaması tanımlanacaktır.
• Enerji verimliliğinde Ar-Ge desteklerine yönelik mevcut kriterler gözden geçirilerek kapsamının 
genişletilmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.
• Elektrik motorlarında enerji verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler • AB direktifleri doğrultusunda henüz uyumlaştırılmamış olan çevreye duyarlı tasarım ve ürün 
etiketleme mevzuatı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili çalışmalar yürütülerek 
eş zamanlı uyumlaştırılması sağlanacaktır.
• Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketlemesi konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi 
sağlanacaktır.

S2- Sanayide Enerji Verimliliği Projelerini ve Çeşitliliğini Artırmak İçin 
Destek Sağlanması

3) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sektör işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az %10 oranında 
azaltılmasıdır.

S3- Sanayi Sektöründe Verimliliği Artırmak

4) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketleme mevzuatının AB müktesebatı ile 
uyumlaştırılmasıdır.

S4- Cihazlarda Enerji Verimliliği Performans Standartları ve Çevre Duyarlı 
Tasarım, Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması

Yürütülecek Faaliyetler • Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, projelerin izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları yürütülecektir.

5) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan 
projelerin desteklenmesidir.

S5- Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi

Yürütülecek Faaliyetler • Sanayi alt sektörlerinin her birinde, sektörü temsil edebilecek şekilde belirlenecek en az beş 
işletmede etüt yapılacaktır.
• Yılda beş bin (5.000) TEP üzerinde enerji tüketen işletmelerde yapılacak etütlerle birlikte 
sanayi enerji verimliliği envanteri derlenerek elektronik ortamda yayımlanacaktır.
• Sektörel bazda ulusal ve uluslararası kıyaslama çalışmaları yapılacak, tasarruf potansiyeli 
belirlenecek ve haritalandırılacaktır.

6) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sanayi alt sektörlerinde enerji verimliliğinde uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi ve 
potansiyel haritasının çıkartılmasıdır.

S6- Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritasının Çıkarılması

Yürütülecek Faaliyetler • Gönüllü Anlaşma uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, enerji yoğunluklarının izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları 
yürütülecektir.
• Tüm anlaşmalar üç yıllık bir dönemi kapsayacak ve başlangıçta belirlenen tahminlerde önemli 
değişiklikler olduğu takdirde, anlaşma süresi içerisinde bir defaya mahsus olarak yeniden 
müzakere edilebilecektir.
• Buna göre, gönüllü anlaşmaya katılan işletme öncelikle EVD’ler tarafından gerçekleştirilecek 
bir enerji etüdüne tabi olacaktır, etüt için finansal destek sunulacaktır.
• Anlaşmalar teşvik için firmalar tarafından alınan enerji yönetimi aksiyonlarını ve üretimde 
enerji verimliliğinin artırılmasına odaklı etütleri esas alır. Desteğin uygulanmasında çeşitli 
sanayi teşvikleri, işletme denetimleri, karşılaştırmalı değerlendirmeler, izleme, bilgi sağlama ve 
malî teşvikler gibi diğer destek programlarından da faydalanabilir.

7) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Gönüllü Anlaşmalar teşvik yapısının iyileştirilerek uygulanmaya devam edilmesidir.

S7- Gönüllü Anlaşmaların İyileştirilmesi
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Kaynak: 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı
http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFBDCF6B4EA3F896DFD, Erişim tarihi: 27 Aralık 2019

1) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

S1- Isı Kullanan Büyük Endüstriyel Tesislerde Kojenerasyon
      Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

2) Eylemin Kodu ve Adı

20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek 
olan endüstriyel işletmelere kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite/etüt 
yapma yükümlülüğü getirilerek, kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasının özendirilmesi ve 
böylece yerinde üretim teknolojilerinin kullanımı ile iletim ve dağıtım kayıplarının asgari 
seviyeye çekilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilerek 20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni 
kurulacak endüstriyel işletmeler ile büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelere 
fizibilite/etüt yapma yükümlülüğü getirilecektir.
• Uygulamaların özendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

Enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının 
yaygınlaştırılması ve sanayi sektöründeki rekabetçiliğinin geliştirilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi ile enerji verimliliği projelerinden elde edilecek tasarruf miktarının 
teminat olarak değerlendirilmesi sağlanacak ve destek ve kredi kriterleri belirlenecektir.
• Kriterlere uygun enerji verimliliği projelerine destek sağlanacaktır.
• Projelerin uygulama performansı ve kriterleri karşılama durumu incelenecektir.

Yürütülecek Faaliyetler • Kümelenme, en iyi uygulama, proses verimliliği, yalın üretim teknikleri başlıklarında 
işletme/proses/ürün bazlı enerji yoğunluğunu düşürecek odaklı çalışmalar yürütülecektir.
• Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji Yönetim birimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
kuruluşunu tamamlayacak ve Verimlilik Eylem Planlarını hazırlayıp sunacaklardır.
• Alternatif yakıt kullanımı özendirilecektir.
• Endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm ve ikincil hammadde kullanımı artırılacaktır.
• Sektör, proses, makine ve ekipmanlar için asgari enerji performans standartları belirlenecek 
ve enerji verimli makine ve ekipmanların kullanılması özendirilecektir.
• Türkiye için öncelikli mevcut en iyi teknolojiler ve uygulamalar belirlenecek ve sektörel en iyi 
uygulama kılavuzları yayınlanacaktır.
• Alt sektörler bazında enerji yoğunlukları hedefleri yapılacak analizler sonucunda 
detaylandırılarak tanımlanacak ve ilerleme durumuna göre revize edilecektir.
• Endüstri 4.0 dönüşümünde enerji verimliliği, proses verimliliği, rekabetçilik önceliklendirilerek, 
nesnelerin interneti alt yapısı, geçiş planlaması tanımlanacaktır.
• Enerji verimliliğinde Ar-Ge desteklerine yönelik mevcut kriterler gözden geçirilerek kapsamının 
genişletilmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.
• Elektrik motorlarında enerji verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler • AB direktifleri doğrultusunda henüz uyumlaştırılmamış olan çevreye duyarlı tasarım ve ürün 
etiketleme mevzuatı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili çalışmalar yürütülerek 
eş zamanlı uyumlaştırılması sağlanacaktır.
• Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketlemesi konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi 
sağlanacaktır.

S2- Sanayide Enerji Verimliliği Projelerini ve Çeşitliliğini Artırmak İçin 
Destek Sağlanması

3) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sektör işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az %10 oranında 
azaltılmasıdır.

S3- Sanayi Sektöründe Verimliliği Artırmak

4) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketleme mevzuatının AB müktesebatı ile 
uyumlaştırılmasıdır.

S4- Cihazlarda Enerji Verimliliği Performans Standartları ve Çevre Duyarlı 
Tasarım, Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması

Yürütülecek Faaliyetler • Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, projelerin izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları yürütülecektir.

5) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan 
projelerin desteklenmesidir.

S5- Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi

Yürütülecek Faaliyetler • Sanayi alt sektörlerinin her birinde, sektörü temsil edebilecek şekilde belirlenecek en az beş 
işletmede etüt yapılacaktır.
• Yılda beş bin (5.000) TEP üzerinde enerji tüketen işletmelerde yapılacak etütlerle birlikte 
sanayi enerji verimliliği envanteri derlenerek elektronik ortamda yayımlanacaktır.
• Sektörel bazda ulusal ve uluslararası kıyaslama çalışmaları yapılacak, tasarruf potansiyeli 
belirlenecek ve haritalandırılacaktır.

6) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sanayi alt sektörlerinde enerji verimliliğinde uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi ve 
potansiyel haritasının çıkartılmasıdır.

S6- Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritasının Çıkarılması

Yürütülecek Faaliyetler • Gönüllü Anlaşma uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, enerji yoğunluklarının izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları 
yürütülecektir.
• Tüm anlaşmalar üç yıllık bir dönemi kapsayacak ve başlangıçta belirlenen tahminlerde önemli 
değişiklikler olduğu takdirde, anlaşma süresi içerisinde bir defaya mahsus olarak yeniden 
müzakere edilebilecektir.
• Buna göre, gönüllü anlaşmaya katılan işletme öncelikle EVD’ler tarafından gerçekleştirilecek 
bir enerji etüdüne tabi olacaktır, etüt için finansal destek sunulacaktır.
• Anlaşmalar teşvik için firmalar tarafından alınan enerji yönetimi aksiyonlarını ve üretimde 
enerji verimliliğinin artırılmasına odaklı etütleri esas alır. Desteğin uygulanmasında çeşitli 
sanayi teşvikleri, işletme denetimleri, karşılaştırmalı değerlendirmeler, izleme, bilgi sağlama ve 
malî teşvikler gibi diğer destek programlarından da faydalanabilir.

7) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Gönüllü Anlaşmalar teşvik yapısının iyileştirilerek uygulanmaya devam edilmesidir.

S7- Gönüllü Anlaşmaların İyileştirilmesi
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fosil enerji miktarı da değerlendirmeye 
alınmalı bu üretim sırasında çevreye ve-
rilecek zararın doğanın sürdürülebilirliği 
üzerindeki etkileri irdelenmelidir.

2.3 Sürdürülebilir Bir Ekonomide 
Enerji Yönetimi

Petrol fiyatlarındaki yükselme ve ener-
jide güvenilirliğin sağlanmasındaki ye-
niden artan endişeler, son zamanlarda 
enerji sektörü üzerine yürütülen kamuo-
yu tartışmalarına damgasını vurmuştur. 
Ancak, enerji sektöründe sürdürülebilir-
liğin sağlanması, çok fonksiyonlu yapısı 
ile uzun soluklu bir perspektifte ele alın-
masını gerektirmektedir. Sürdürebilirli-
ğin elementleri olan sosyal, ekonomi ve 
çevre boyutları küresel hedeflerde ener-
jide “ulaşılabilirlik”, “bulunabilirlik” “kabul 
edilebilirlik” olarak üç ana kriter altında 
yer bulmuştur.

Dünyada halen 1,6 milyar insan son de-
rece verimsiz, geleneksel formlardaki 
enerjiye bağımlıdır. Bu çeşit bir eşitsiz-
liği içeren enerji sistemi sürdürülebilir 
yada başka bir değişle “kabul edilebilir” 
değildir. 2002 yılında Johanesburg’da 

yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesinde kabul edilen “Birleşmiş Mil-
letler Kalkınmada Milenyum Hedefleri”, 
satın alınabilir modern enerji hizmetleri-
ne “ulaşılmadan” sağlanamaz.

Bu iki eksikliğin de ötesinde daha mil-
yonlarca insan yetersiz ve hiç de güve-
nilir olmayan enerji kaynaklarına sahip-
tir. Daha doğru bir değişle bunlar için 
ulaşılır bir enerji varlığından bahsetmek 
oldukça güçtür.

Ayrıca söz konusu bu kesim, enerji 
arzında sık sık yaşanan kesintilerden 
olumsuz şekilde etkilenmekte ve üre-
timde önemli maliyet artışları ile karşı-
laşarak ekonomik kalkınma engellen-
mektedir. Kalkınma yelpazesinin diğer 
tarafında yüksek teknoloji kullanan ağır-
lıklı olarak kentleşmiş toplumlar, kesin-
tisiz enerji sayesinde şimdiye kadar ol-
madığından daha da hızlı gelişmektedir. 
Enerji sektörü, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde ciddi çevresel etkiye sa-
hiptir. Odun gibi geleneksel enerji kay-
naklarının kullanımı, orman alanlarının 
tahribine yol açarken, iç mekanlarda 
ilkel ocaklarda kullanımı, zararlı emis-

yonlar nedeniyle insan sağlığını boz-
maktadır.

Konvansiyonel enerji kaynakları çoğun-
lukla sektördeki kirliliğin birincil kayna-
ğıdır ve bir çok gelişmekte olan ülkede 
hızla büyüyen mega şehirleri olumsuz 
şekilde etkileyen önemli bir sorundur.

Enerjinin elektrik enerjisi gibi ikincil ener-
ji kaynaklarına dönüştürülme prosesi ve 
tüketimi insan kaynaklı sera gazlarının 
başlıca üreticisi konumundadır. Sürdü-
rülebilir bir enerji sistemi emisyonların 
sınırlanması ve verimliliği optimize et-
melidir. 

Sonuç olarak tüm mücadele, gelecek 
nesillerin, kalkınmanın nimetlerinden 
çevre üzerinde olumsuzluklar yaratmak-
sızın yararlanmasını sağlarken, yeterli 
enerjinin hakkaniyetli bir şekilde sosyal 
ve ekonomik kalkınmayı desteklemek 
üzere arz edilmesidir. 

Gelinen noktaya bakıldığında, petrol ve 
kömüre dayalı enerji kaynaklarının tü-
ketimi, dünyanın doğal kaynaklarının, 
ormanların, denizlerdeki biyolojik çeşit-

Kaynak: 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı
http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFBDCF6B4EA3F896DFD, Erişim tarihi: 27 Aralık 2019

1) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

S1- Isı Kullanan Büyük Endüstriyel Tesislerde Kojenerasyon
      Sistemlerinin Yaygınlaştırılması

2) Eylemin Kodu ve Adı

20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek 
olan endüstriyel işletmelere kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite/etüt 
yapma yükümlülüğü getirilerek, kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasının özendirilmesi ve 
böylece yerinde üretim teknolojilerinin kullanımı ile iletim ve dağıtım kayıplarının asgari 
seviyeye çekilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilerek 20 MW'ın üzerinde ısıl enerji ihtiyacı olan yeni 
kurulacak endüstriyel işletmeler ile büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelere 
fizibilite/etüt yapma yükümlülüğü getirilecektir.
• Uygulamaların özendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Amacı

Yürütülecek Faaliyetler

Enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının 
yaygınlaştırılması ve sanayi sektöründeki rekabetçiliğinin geliştirilmesidir.

• Mevzuat düzenlemesi ile enerji verimliliği projelerinden elde edilecek tasarruf miktarının 
teminat olarak değerlendirilmesi sağlanacak ve destek ve kredi kriterleri belirlenecektir.
• Kriterlere uygun enerji verimliliği projelerine destek sağlanacaktır.
• Projelerin uygulama performansı ve kriterleri karşılama durumu incelenecektir.

Yürütülecek Faaliyetler • Kümelenme, en iyi uygulama, proses verimliliği, yalın üretim teknikleri başlıklarında 
işletme/proses/ürün bazlı enerji yoğunluğunu düşürecek odaklı çalışmalar yürütülecektir.
• Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji Yönetim birimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
kuruluşunu tamamlayacak ve Verimlilik Eylem Planlarını hazırlayıp sunacaklardır.
• Alternatif yakıt kullanımı özendirilecektir.
• Endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm ve ikincil hammadde kullanımı artırılacaktır.
• Sektör, proses, makine ve ekipmanlar için asgari enerji performans standartları belirlenecek 
ve enerji verimli makine ve ekipmanların kullanılması özendirilecektir.
• Türkiye için öncelikli mevcut en iyi teknolojiler ve uygulamalar belirlenecek ve sektörel en iyi 
uygulama kılavuzları yayınlanacaktır.
• Alt sektörler bazında enerji yoğunlukları hedefleri yapılacak analizler sonucunda 
detaylandırılarak tanımlanacak ve ilerleme durumuna göre revize edilecektir.
• Endüstri 4.0 dönüşümünde enerji verimliliği, proses verimliliği, rekabetçilik önceliklendirilerek, 
nesnelerin interneti alt yapısı, geçiş planlaması tanımlanacaktır.
• Enerji verimliliğinde Ar-Ge desteklerine yönelik mevcut kriterler gözden geçirilerek kapsamının 
genişletilmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.
• Elektrik motorlarında enerji verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

Yürütülecek Faaliyetler • AB direktifleri doğrultusunda henüz uyumlaştırılmamış olan çevreye duyarlı tasarım ve ürün 
etiketleme mevzuatı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili çalışmalar yürütülerek 
eş zamanlı uyumlaştırılması sağlanacaktır.
• Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketlemesi konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi 
sağlanacaktır.

S2- Sanayide Enerji Verimliliği Projelerini ve Çeşitliliğini Artırmak İçin 
Destek Sağlanması

3) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sektör işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az %10 oranında 
azaltılmasıdır.

S3- Sanayi Sektöründe Verimliliği Artırmak

4) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Çevreye duyarlı tasarım ve ürün etiketleme mevzuatının AB müktesebatı ile 
uyumlaştırılmasıdır.

S4- Cihazlarda Enerji Verimliliği Performans Standartları ve Çevre Duyarlı 
Tasarım, Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması

Yürütülecek Faaliyetler • Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, projelerin izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları yürütülecektir.

5) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan 
projelerin desteklenmesidir.

S5- Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi

Yürütülecek Faaliyetler • Sanayi alt sektörlerinin her birinde, sektörü temsil edebilecek şekilde belirlenecek en az beş 
işletmede etüt yapılacaktır.
• Yılda beş bin (5.000) TEP üzerinde enerji tüketen işletmelerde yapılacak etütlerle birlikte 
sanayi enerji verimliliği envanteri derlenerek elektronik ortamda yayımlanacaktır.
• Sektörel bazda ulusal ve uluslararası kıyaslama çalışmaları yapılacak, tasarruf potansiyeli 
belirlenecek ve haritalandırılacaktır.

6) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Sanayi alt sektörlerinde enerji verimliliğinde uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi ve 
potansiyel haritasının çıkartılmasıdır.

S6- Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritasının Çıkarılması

Yürütülecek Faaliyetler • Gönüllü Anlaşma uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve destek miktarının artırılması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
• Destek kriterleri belirlenecek, enerji yoğunluklarının izlenmesi ve doğrulanması çalışmaları 
yürütülecektir.
• Tüm anlaşmalar üç yıllık bir dönemi kapsayacak ve başlangıçta belirlenen tahminlerde önemli 
değişiklikler olduğu takdirde, anlaşma süresi içerisinde bir defaya mahsus olarak yeniden 
müzakere edilebilecektir.
• Buna göre, gönüllü anlaşmaya katılan işletme öncelikle EVD’ler tarafından gerçekleştirilecek 
bir enerji etüdüne tabi olacaktır, etüt için finansal destek sunulacaktır.
• Anlaşmalar teşvik için firmalar tarafından alınan enerji yönetimi aksiyonlarını ve üretimde 
enerji verimliliğinin artırılmasına odaklı etütleri esas alır. Desteğin uygulanmasında çeşitli 
sanayi teşvikleri, işletme denetimleri, karşılaştırmalı değerlendirmeler, izleme, bilgi sağlama ve 
malî teşvikler gibi diğer destek programlarından da faydalanabilir.

7) Eylemin Kodu ve Adı

Amacı Gönüllü Anlaşmalar teşvik yapısının iyileştirilerek uygulanmaya devam edilmesidir.

S7- Gönüllü Anlaşmaların İyileştirilmesi
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liliğin yok olmasına sebep olmuştur ve 
ayrıca bu kaynakların yenilenemez ol-
malarıdır. Dünyadaki bu enerji sorunu-
nu temiz enerji yoluyla yani yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla aşmak mümkündür. 
Anlaşıldığı üzere yenilenebilir enerji 
kaynakları hem sürdürülebilir kalkınma 
hem de iklim değişikliği ve küresel ısın-
manın önlenmesi açısından var olan tek 
alternatiftir.

2.4 Enerji Yönetiminin Amaçları 

Enerjiyi neden verimli kullanmalıyız: 
Fosil kaynaklar görünür gelecekte tü-
kenecek, alternatif kaynaklar henüz 
ekonomik değil, artan talep nedeniyle 
fiyatlar tırmanıyor, yerli kaynaklar ithal 
bağımlılığını önleyemiyor ve ekolojik 
denge alarm veriyor. Bu nedenle, enerji 
yönetimin amaçları;
- Enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketi-
mini azaltmak, dolayısıyla maliyetleri 
düşürmek,
- Enerji konuları arasında iyi bir iletişim 
sağlamak,
- Enerji kullanım yöntemleri için etkin 
izleme, raporlama ve yönetim stratejileri 
geliştirmek ve uygulamak,
- AR-GE çalışmaları ile enerji yatırım-
larından geri dönüşümleri arttırmak için 
yeni ve daha iyi yollar aramak,
- Tüm kullanıcıların enerji yönetim prog-
ramı ile ilgilenmelerini ve onun bir par-
çası olmalarını sağlamak,
- Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri 
veya kesintileri azaltmak, olmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Stratejik amaçlar olarak, sanayi ve hiz-
metler sektöründe enerji yoğunluğunu 
ve enerji kayıplarını azaltmak öncelikli 
hedeflerden biri olmaktadır. Binaların 
enerji taleplerini ve karbon emisyonları-
nı azaltmak; yenilenebilir enerji kaynak-
ları kullanan sürdürülebilir çevre dostu 
binaları yaygınlaştırmak; Enerji verimli 
ürünlerin piyasa dönüşümünü sağla-
mak; Elektrik üretim, iletim ve dağıtımın-

da verimliliği artırmak; Enerji kayıplarını 
ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak; 
Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüke-
timini azaltmak; Yük ve yolcu taşımacı-
lığında demiryollarının ve şehir içinde 
toplu taşımanın payını artırmak; Kent içi 
ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını ön-
lemek ve çevreye zararlı emisyonlarını 
düşürmek; Kamu kuruluşlarında ener-
jiyi etkin ve verimli kullanmak; Kurum-
sal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini 
güçlendirmek; İleri teknoloji kullanımını 
ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; 
Devlet teşvikleri dışında sürdürülebilir 
finansman ortamları oluşturmak; bu sü-
reçte olmazsa olmazlardandır.

Çevresel baskılar, tüm dünyada temiz 
enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin 
ve enerji verimliliğinin önemini artırıyor. 
Türkiye önemli miktarda enerji tasarrufu 
potansiyeline sahip bir ülkedir. Bu aynı 
zamanda fırsat demektir. Bu fırsatların 
başarıya dönüşmesi, toplum kesimle-
rinin birlikte adımlar atmasına bağlıdır. 
Hem kamu hem de özel sektör orak akıl 
ve diyalog süreciyle bu adımları atarak 
verimli enerji sürecini oluşturmalıdır.

İlgi alanımız olan sanayi sektörün de 
daha az enerjiyle aynı üretime ulaşmak 
dışında enerji verimliliği şu gibi önemle-
re sahiptir:
• En önemli enerji kaynağı olan petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükenmesi, 
• Artan talep sebebiyle enerji fiyatlarının 
yükselmesi, 
• Kullandığımız enerjinin %70‘ini yurt-
dışından döviz ödenerek satın alınıyor 
olması, 
• Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde 
ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının 
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
en önemli nedenleri arasında olması, 
Bu nedenlerden dolayı alacağımız bazı 
önlemler ve enerji tüketim alışkanlıkla-
rımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok 
şeyler kazandıracaktır.

“En ucuz enerjinin tasarruf edilen ener-

ji” olduğu dikkate alındığında, yapılacak 
çalışmaların sonunda, önemli kazançla-
rın sağlandığı görülecektir.
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BİR KONU

Sanayi Sektöründe 
Enerji Verimliliği 
Maliyetlerini Azaltmaya 
Yönelik Vergi Teşvikleri
ve Devlet Destekleri

1. Giriş

Enerji verimliliği, hizmet ve sanayi sektöründe üretimin miktarında ve kalitesinde 
negatif yönlü bir değişiklik yaratmadan, binalarda ise yaşam standardı ve ürün ka-
litesinden ödün vermeden enerji tüketimini azaltmayı ifade etmektedir (Yiğit Şakar, 
2018: 311).

1973’te ortaya çıkan ilk enerji krizinden itibaren önemi giderek artan bir şekilde 
anlaşılmaya başlayan enerji verimliliği, ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir 
ekonomik ve sosyal kalkınma için kilit bir enerji kaynağı olarak dikkat çekmektedir. 
Bu durum, enerji güvenliğini, rekabetçiliği ve çevresel sürdürülebilirliği destekler-
ken, ekonomik büyümeyi gerçekleştirme arayışı içinde hem arz hem de talep ta-
rafında yapılan işlemlere karşı güven duymaya başlayan bir paradigma değişimini 
yansıtmaktadır (IEA, 2014: 18). 

Günümüzde enerji arz ve talebi, dünya nüfusundaki artış, kentleşme olgusu, tek-
noloji ve sanayideki ilerlemeler ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca, küresel 
ısınma, fosil yakıtların rezervlerindeki kıtlık, bu yakıtların bulunduğu ülkelerdeki si-
yasi ve ekonomik istikrarsızlıklar enerji güvenliği konusunda ülkeleri sıkıntıya düşür-
mekte ve yeni alternatiflere yöneltmektedir. Bu kapsamda ülkeler enerji üretiminde-
ki dışa bağımlılıklarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek için yenilenebilir, temiz 
enerji kaynaklarından enerji üretmenin yanı sıra, kamu ve özel sektördeki binalarda, 
sanayide, tarımda, hizmet sektöründe ve ulaşım sektöründe enerji verimliliğini sağ-
lamaya yönelik politikalar uygulamaya başlamışlardır (Yiğit Şakar, 2017: 209). 
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Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ko-
nusunda başarılı politikalar, ülkenin 
enerji ve çevre güvenliğini sağladığı için 
endüstri, ulaştırma, konut ve toplumsal 
hizmet sektörlerinde gelişmenin ana 
araçlarından biri haline gelmiştir. Enerji 
verimliliğinin sağlanması, yeni teknoloji 
ve çözümlerin tanıtımını teşvik etmek-
te ve bu da bilim ve teknoloji transfe-
rinin aktif etkileşimini teşvik etmekte-
dir (Uzybayeva, 2015:82; Sarbassov 
vd.2013:431). 

Devletler enerji verimliliğini sağlamak 
için bir dizi politikalar uygulayarak bu 
konuda müdahalede bulunabilirler. Bu 
politikalar, 
• Hukuksal düzenlemeler yaparak stan-
dartlar oluşturmak; 
• Vergi teşvikleri ve devlet destekleri 
sağlamak, 
• Farkındalık yaratarak eğitici ve bilgi-
lendirici faaliyetlerde bulunmak
olarak sıralanabilir.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığı’nın 2015-2019 Stratejik Planında, 
“Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu” 
teması altında enerji verimliliği, başlı ba-
şına bir enerji arz kaynağı olarak değer-
lendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin 
henüz yeterince değerlendirilememiş 
oldukça yüksek bir enerji verimliliği po-
tansiyelinin var olduğu ve bu potansi-
yelin değerlendirilebilmesi için finansal 
ve teknik desteğin arttırılmasına ihtiyaç 
duyulduğu ifade edilmiştir (T.C. Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, t.y.:57). 
Ayrıca enerji verimliliği ile ilgili düzen-
leyici çerçeve geliştirilerek teşviklerin 
etkinliğinin arttırılması hedeflenmiştir 
(T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, t.y.:125).

Türkiye enerjide %76 oranında dışa ba-
ğımlı bir ülkedir. Ülkemizde enerji mali-
yetleri işletmelerin üzerindeki en büyük 
yüklerden biridir. Enerji verimliliği politi-
kaları ile makro ve mikro düzeyde enerji 

talebini ve enerji maliyetlerini azaltmak 
mümkündür. Bu kapsamda Türkiye’de 
özellikle enerji yoğun sanayi sektöründe 
enerji verimliliği kapasitesinin etkinliğinin 
artırılması gerekmektedir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi enerji verimliliğini arttırma 
politikalarından biri de bu alanda vergi 
teşvikleri ve devlet destekleri sağlamak-
tır. Türkiye’de enerji geleceği açısından 
hayati önem taşımakta olan sanayi sek-
törünün enerji maliyetlerini düşürmeye 
yönelik enerji verimliliğine sağlanan mali 
destekler ve vergi teşvikleri, bu çalışma-
nın konusunu oluşturmaktadır. 

2. Türkiye’de Sanayi Sektöründe 
Enerji Verimliliğine Yönelik 
Gelişmeler

2015 yılı itibarıyla nihai enerji tüketimi-
nin %32,4’ünün ve net elektrik tüketimi-
nin ise %47,6’sının sanayi sektöründe 
gerçekleştiği Türkiye ekonomisi, geliş-
miş ülkelere kıyasla “enerji yoğun” eko-



38

nomilerden biridir. Enerji maliyetlerinin 
işletmelerin üzerindeki en büyük yük-
lerden biri olması enerji verimliliğini ön-
celikli bir alan hâline getirmiştir. Sanayi 
sektöründe enerji verimliliği alanında 
yapılabilecek iyileştirmeler enerji tüke-
timinin azaltılmasının yanı sıra, proses 
verimliliği, teknolojik gelişmişlik seviye-
sinin yükseltilmesi ve sera gazı salınım-
larının azaltılması için de önemli fırsatlar 
sunmaktadır (Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı, 2018: 19).

Türkiye’de enerji verimliliği alanında ilk 
olarak 5627 sayılı Enerji Verimliliği Ka-
nunu 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Bu Kanun enerjinin üretim, 
iletim, dağıtım ve tüketim aşamaların-
da, endüstriyel işletmelerde, binalarda, 
elektrik enerjisi üretim tesislerinde, ile-
tim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda 
enerji verimliliğinin artırılmasına ve des-
teklenmesine, toplum genelinde enerji 
bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik usul ve esasları kapsamaktadır 
(Enerji Verimliliği Kanunu, m. 2-1). 

Bu Kanunla birlikte sonuç odaklı ve so-
mut hedeflerle desteklenmiş bir politika 
belirlemek üzere Enerji Verimliliği Stra-
teji Belgesi 2012 yılında yürürlüğe gir-
miştir (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığı, 2016: 58). Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi ile her bir sanayi alt sektöründe 
enerji yoğunluklarının %10’dan az olma-
mak üzere sektör işbirlikleri ile belirlene-
cek oranlarda azaltılması hedeflenmiş-
tir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla enerji 
verimliliğinin artırılmasını sağlayıcı 
yatırımların özendirilmesi ve sanayi alt 
sektörlerinde, tasarruf potansiyelleri ile 
birlikte enerji verimliliğinde uygulanabi-
lecek önlemlerin belirlenmesi gibi farklı 
eylemler tanımlanmıştır (Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı, 2018: 19).

2007 yılında Enerji Verimliliği (EnVer) 
Portalı kurulmuştur. Ölçme ve Değer-

lendirme Sistemi Projesi (ÖDES) kap-
samında çalışmalar devam etmektedir 
(Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 
2016: 59-60).

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 
desteklenen Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Birleşmiş Millet-
ler Sınai Kalkınma Teşkilâtı (UNIDO) 
işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji 
Verimliliğinin Artırılması” uluslararası 
projesi 2017 yılında tamamlanmıştır (ht-
tps://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/
home/presscenter/articles/2017/10/sa-
nayide-enerji-verimliliinin-artrlmas-pro-
jesi-tamamland.html). 

Türkiye’de bina sektöründeki enerji ve-
rimliliğinin arttırılması amacıyla Binalar-
da Enerji Verimliliğinin Artırılması Pro-
jesi (UNDP/GEF) Mart 2011 tarihinde 
başlamıştır. Bu proje GEF tarafından 
desteklenen ve YEGM koordinatörlü-
ğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürü-
tülmektedir (Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı, 2016: 62).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ko-
ordinasyonunda hazırlanan Ulusal Ener-
ji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023), 
02.01.2018 tarihli ve 30289 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 2017-2023 yılları 
arasında uygulanacak Ulusal Enerji Ve-
rimliliği Eylem Planı kapsamında bina 
ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve 
teknoloji, tarım ve yatay konular olmak 
üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 
55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin bi-
rincil enerji tüketiminin %14 azaltılması 
hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kü-
mülatif olarak 23.9 MTEP tasarruf sağ-
lanması ve bu tasarruf için 10.9 milyar 
ABD Doları yatırım yapılması öngörül-
mektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına 
kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 
30.2 milyar ABD Doları olup bazı tasar-
rufların etkisi 2040 yılına kadar devam 

edecektir (Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanlığı, 2019: 1). 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
kapsamında sanayi ve teknoloji sektö-
ründe enerji verimliliğinin artırılması ve 
bu amaçla destekleme faaliyetlerinin 
yürütülmesi, sanayide enerji tasarruf 
potansiyeli haritasının çıkarılması, proje 
çeşitliliğinin artırılması, yeni destek me-
kanizmasının tanımlanması, ısı kulla-
nan büyük tesislerde kojenerasyon sis-
temlerinin yaygınlaştırılması, cihazlarda 
çevreye duyarlı tasarım ve etiketleme 
sisteminin uygulanması konularında 
7 eylem tanımlanmıştır (Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı, 2018: 19).

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
2017-2019 Gelişimi Özet Raporunda 
sanayi sektörüne ilişkin olarak aşağıda-
ki çalışmaların gerçekleştiği belirtilmiştir 
(Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Baş-
kanlığı, 2019: 1-5):
• Sanayi sektöründe ulusal ve ulusla-
rarası yeni iş birlikleri ile proses verim-
liliği, enerji yönetimi, endüstriyel simbi-
yoz, yeşil Organize Sanayi Bölgelerinin 
oluşturulması gibi başlıklarda çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.
• Kojenerasyon sistemlerinin sanayi sek-
töründe uygulanmasına yönelik 2018 yı-
lında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 74 adet kojenerasyon tesisi-
ne yüksek verim belgesi düzenlenmiştir. 
Bu tesislerin toplam elektrik azami çıkış 
gücü 285,4 MW’a ulaşmıştır.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi 
Garanti Fonu A.Ş. (KGF A.Ş.) arasında 
22/01/2018 tarihinde imzalanan proto-
kolle yatırım projelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere 15,625 Milyon TL tu-
tarında kefalet limiti tahsis edilmiştir. Bu 
kapsamda, diğer yatırım projeleri gibi 
enerji verimliliğine ilişkin yatırımlarında 
anılan limitten faydalanma imkânına sa-
hip olmuştur. 
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) 
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim 
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Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sür-
dürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim 
Merkezi iş birliğinde yürütülecek “Ulusal 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri 
Tabanının Geliştirilmesi” Projesi Şubat 
2018 tarihi itibariyle başlamıştır. 
• 819 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kara-
rı ile verimlilik artırıcı projelerin yatırım 
bedeli ve destek oranı ile gönüllü proje-
lerin destek miktarı ve enerji gider oran-
ları arttırılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planında sana-
yii alanında enerji verimliliğine yönelik 
olarak aşağıdaki politika ve tedbirler 
öngörülmektedir (Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, 2019: 75).
• İmalat sanayiinde enerji verimliliğinin 
arttırılması,
• Isı kullanan büyük endüstriyel tesisler-
de kojenerasyon sistemlerinin yaygın-
laştırılması,
• Örnek enerji verimliliği uygulamalarının 
tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, 
enerji verimliliği projelerinin yarışmalarla 
desteklenmesi,
• Enerji verimli bölgesel ısıtma ve soğut-
ma sistemlerinin ülke genelinde yaygın-
laştırılması ve ısı ticaretine imkân sağ-
lanmasına yönelik ısı piyasası mevzuatı 
oluşturulması, 
• Verimlilik artırıcı proje uygulama sü-
reçleri iyileştirilerek tasarruf potansiyeli 
yüksek olan projelerin desteklenmesi, 
• OSB’lerin, Enerji Yönetim Birimi ve 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ku-
ruluşunu tamamlayarak Verimlilik Eylem 
Planlarını hazırlayıp sunmalarına des-
tek verilmesi.

3. Sanayide Enerji Verimliliğine 
Yönelik Destekler

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yöne-
lik Verimlilik Arttırıcı Projelere (VAP) ve 
Gönüllü Anlaşma projelerine sağlanan 
destekler 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu’nun 8. maddesinde düzenlen-
miştir. 

3.1. Verimlilik Arttırıcı Projelere 
Sağlanan Destekler 

Enerji verimli ekipman ve sistem kulla-
nımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, re-
habilitasyon ve proses düzenleme gibi 
yollarla; gereksiz enerji kullanımının, 
atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçakla-
rının önlenmesi veya en aza indirilmesi 
ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması 
gibi konularda çözümleri de kapsayan 
ve 2012/3 Sıra No.lu Enerji Verimlili-
ği Destekleri Hakkında Tebliğ usul ve 
esaslarına uygun olarak hazırlanan pro-
jeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ola-
rak değerlendirilmektedir (https://www.
enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Ve-
rimliligi-Destekleri). 

Enerji Verimliliği Kanunu’nun 8/1-(a) 
maddesine dayanarak KDV hariç top-
lam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk 
Lirası olan projelere, proje bedelinin en 
fazla %30’u hibe olacak şekilde destek 
verilmektedir (Cumhurbaşkanı Kara-
rı, Karar Sayısı:819, RG. 14/03/2019, 
30714). 

VAP ile işletmeler yaptıkları tasarrufla 
hem kendi hem de ülke ekonomisine 
katkı sağlamaktadırlar. 2009 yılından 
günümüze kadar 10 yıllık süreçte top-
lam 213 projeye Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı tarafından 23,5 milyon TL 
destek ödemesi yapılmıştır. Bu projele-
rin toplam yatırım tutarı 97,9 milyon TL 
olarak gerçekleşirken, yıllık 84,7 milyon 
TL parasal tasarruf ve 61.446 TEP/yıl 
enerji tasarrufu sağlanmıştır (https://
www.enerji.gov.tr/File/?path=ROO-
T%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2f-
Desteklenen_Verimlilik_Artirici_Proje-
ler.pdf).

VAP destek başvuruları her yıl Ocak 
ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
lığı (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanlığı) tarafından kabul edilmekte-
dir. Bakanlık, internet sayfası üzerinden 
ilan etmek suretiyle, başvuru almaya-

bileceği gibi başvuru dönemini ertele-
yebilir, uzatabilir veya birden fazla dö-
nemde başvuru alabilir (https://enerji.
gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimlili-
gi-Destekleri).

VAP desteklerinden yıllık toplam enerji 
tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri pet-
rol) ve üzeri olan ticaret ve sanayi oda-
sı, ticaret odası veya sanayi odasına 
bağlı olarak faaliyet gösteren her türlü 
mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler 
yararlanabilirler. Elektrik üretim faaliyeti 
gösteren lisans sahibi tüzel kişiler VAP 
desteklerinden yararlanamaz.

Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen 
tüzel kişiler, bu projelerini işletmele-
rinde iki yıl içinde uygularlar. Bu süre-
yi aşan veya projesinden farklı yapılan 
uygulamalar desteklenmez. Uygulama 
öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri 
ihtiva eden uygulama raporları Genel 
Müdürlüğe gönderilir. Uygulama sonuç-
ları Genel Müdürlük tarafından yerinde 
kontrol edilir (Enerji Verimliliği Kanunu 
m.8/1-a-2).

3.2. Gönüllü Anlaşmalara
Sağlanan Destekler 

Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işlet-
menin geçmiş beş yıllık referans enerji 
yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan 
sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu 
ortalama olarak en az %10 oranında 
azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile 
yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir (ht-
tps://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ener-
ji-Verimliligi-Destekleri). 

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans 
sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam 
enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan 
ticaret ve sanayi odası, ticaret odası 
veya sanayi odasına bağlı olarak faa-
liyet gösteren ve her türlü mal üretimi 
yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma des-
teklerinden yararlanmak için başvuruda 
bulunabilirler.
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Gönüllü Anlaşma destekleri 2009 yılında 
başlamış olup, taahhüt ettiği enerji yo-
ğunluğunu düşüren 7 endüstriyel işlet-
meye 700.000 TL destek ödemesi yapıl-
mıştır. Endüstriyel işletmeler 5,2 milyon 
TL yatırım yapmış olup yatırım karşılığı 
yıllık 4,1 milyon TL parasal tasarruf sağ-
lamıştır (https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfa-
lar/Enerji-Verimliligi-Destekleri).

Enerji Verimliliği Kanunu’nun 8/1-(b) 
maddesine dayanarak; gönüllü anlaş-
ma destekleri kapsamında taahhüdünü 
yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın 
yapıldığı yıla ait yıla ait enerji giderinin 
%30’u 1.000.000 TL’yi geçmemek kay-
dıyla destek mahiyetinde nakdi olarak 
karşılanır (Cumhurbaşkanı Kararı, Ka-
rar Sayısı:819, RG. 14/03/2019, 30714). 
Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl 
Ekim ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı (Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanlığı) tarafından kabul 
edilmektedir.

3.3. Vergi Teşvikleri ve 
Diğer Destekleri 

Ülkemizde yatırımlara sağlanan teşvik 
sistemi, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kap-
samında 4 farklı uygulamadan oluşmak-
tadır. Teşvik uygulamaları bakımından 
illerin gelişmişlik seviyelerine göre 6 böl-
ge oluşturulmuş ve destek yoğunlukları 
farklılaştırılmıştır: 
• Genel Teşvik Uygulamaları
• Bölgesel Teşvik Uygulamaları 
• Öncelikli Yatırımların Teşviki 
• Stratejik Yatırımların Teşviki

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamın-
da, teşvik edilmeyecek veya teşviki için 
aranan şartları sağlayamayan yatırım 
konuları hariç olmak üzere, asgari sabit 
yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki 
yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın 
desteklenmektedir. Genel Teşvik Siste-
mi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 

2. bölgelerde 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. 
bölgelerde 500 bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her 
ilde desteklenecek sektörler, illerin po-
tansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklük-
leri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, 
bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre 
desteğin düzeyi farklılaştırılmıştır. Ör-
neğin en az gelişmiş illerin yer aldığı 6. 
Bölgede yatırımlara sağlanan teşvikler, 
en gelişmiş illerin yer aldığı 1. Bölgede 
yapılacak yatırımlara oranla daha yo-
ğunlaştırılmıştır. Bölgesel Teşvik Uygu-
lamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. 
ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer 
bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak 
üzere desteklenen her bir sektör ve her 
bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Öncelikli Yatırımların Teşviki kapsamın-
da, ülkemizin öncelikli ihtiyaçları doğrul-
tusunda, belirlenen alanlarda yapılacak 
olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar ola-
rak kabul edilmiştir. 

Öncelikli yatırımların teşvikinde, ül-
kenin ihtiyaçları doğrultusunda belirli 
yatırım konularının 5. Bölge destekleri 
ile desteklenmesi hedeflenmektedir. 
2012/3305 sayılı Karar’a göre, bu ya-
tırımlar 1., 2., 3., 4., Bölgelerde ger-
çekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede 
uygulanan desteklerden yararlanabil-
mektedirler. Yatırımlar 5. Bölgede ger-
çekleştirilirse 5. Bölge desteklerinden, 
6. Bölgede gerçekleştirilirse daha fazla 
destek sağlanması sebebiyle 6. Bölge-
de uygulanan desteklerden faydalana-
caklardır. Bu yatırımların 5. Bölgedeki 
organize sanayi bölgelerinde yapılmala-
rı halinde 6. bölgede uygulanan oran ve 
sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi 
desteği sağlanabilmektedir.

Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamın-
da ise, ithalat bağımlılığı yüksek olan 
ara malı veya ürünlerin üretimine yöne-
lik stratejik yatırımlar desteklenmekte-
dir. Bu kapsamda desteğe hak kazana-

bilmek için aşağıdaki şartların tamamını 
sağlamaları gerekmektedir.

• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon 
TL olması,
• Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi top-
lam üretim kapasitesinin ithalattan az 
olması, 
• Yatırımla sağlanan katma değerin as-
gari %40 olması (rafineri ve petrokimya 
yatırımlarında bu şart aranmayacaktır), 
• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat 
değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 
milyon $ olması.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Prog-
ramı (TOSHP) kapsamında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca uygun görülen 
yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsa-
mında desteklenebilecektir. 

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar’ın 17- (j) 
maddesine göre, enerji verimliliğine yö-
nelik yatırımlar öncelikli yatırımlar ara-
sında kabul edilmiştir.

Buna göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının vereceği proje onayına isti-
naden, yıllık asgari 5000 TEP (ton eşde-
ğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut 
imalat sanayi tesislerinde gerçekleştiri-
lecek ve mevcut durumuna göre en az 
yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu 
sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağla-
nacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri 
dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji 
verimliliği projesine yönelik yatırımlar 5. 
bölgede yapılacak yatırımlara sağlanan 
teşviklerden yararlandırılmaktadır. 

Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. 
Bölge teşvikleri kapsamında değerlendi-
rilmesini isteyen işletmeler başvurularını 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapar-
lar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, pro-
jenin enerji verimliliği açısından uygun-
luğunu değerlendirmek üzere Bakanlığa 
(Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Baş-
kanlığına) gönderir.
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2012/3305 sayılı Karar’a göre, bu yatı-
rımlar öncelikli yatırım kapsamında ka-
bul edildikleri için 1., 2., 3., 4., bölgelerde 
gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. bölgede 
uygulanan desteklerden yararlanabil-
mektedirler. Yatırımlar 5. Bölgede ger-
çekleştirilirse 5. Bölge desteklerinden, 
6. Bölgede gerçekleştirilirse daha fazla 
destek sağlanması sebebiyle 6. Bölge-
de uygulanan desteklerden faydalana-
caklardır. Bu yatırımların 5. Bölgedeki 
organize sanayi bölgelerinde yapılmala-
rı halinde 6. bölgede uygulanan oran ve 
sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi 
desteği sağlanabilmektedir. Tablo 1’de 
enerji verimliliğine yönelik destek ve teş-
vikler özet olarak sunulmuştur. 

Faydalanılacak teşvikler, katma değer 
vergisi istisnası, gümrük vergisi muafi-
yeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren 
hissesi desteği, faiz veya kâr payı des-
teği ve yatırım yeri tahsisidir.

Katma Değer Vergisi İstisnası: Yatırım 
Teşvik Belgesi alan yatırımcılara teşvik 
belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt 
dışından temin edilecek yatırım malı 
makine ve teçhizat ile belge kapsamın-
daki yazılım ve gayri maddi hak satış ve 
kiralamaları katma değer vergisinden is-
tisna edilir. Aynı hüküm, teşvik belgesi-

nin veya teşvik belgesi kapsamı makine 
ve teçhizatın devir işlemleri ile makine 
ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım 
vb. olarak belirtilen malların kısmi tes-
limlerinde de uygulanır (2012/3305 Sa-
yılı Karar, m.10). 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belge-
si kapsamında yurt dışından temin edile-
cek yatırım malı makine ve teçhizat için 
gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde 
uygulanır (2012/3305 Sayılı Karar, m.9). 

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar ver-
gisinin, yatırım için öngörülen katkı tu-
tarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak 
uygulanmasıdır. Tablo 2’de bölgelere 
göre yatırıma katkı oranları ve vergi in-
dirim oranları yer almaktadır. 

Yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya 
kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 
tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla ya-
tırımların Devletçe karşılanacak tutarını, 
bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölün-
mesi suretiyle bulunacak oran ise yatırı-
ma katkı oranını ifade eder (2012/3305 
Sayılı Karar, m.15/4).
 
Hesaplanacak yatırıma katkı tutarına 
mahsuben, gerçekleştirilen yatırım har-
caması tutarını aşmamak ve toplam 
yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini 
geçmemek üzere yatırım döneminde ya-
tırımcının diğer faaliyetlerinden elde edi-

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Teşvik Sistemi, s.4-5. https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/
DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=34980472-9219-45d9-8021-1d285e8ce821 (Erişim: 10.12.2019)

Tablo 1. Enerji Verimliliğine Yönelik Destekler
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len kazançlarına indirimli gelir veya ku-
rumlar vergisi uygulanabilir (2012/3305 
Sayılı Karar, m.15/5). İndirimli oranlar 
stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede 
uygulanmaz (2012/3305 Sayılı Karar, 
m.15/7).

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağ-
lanan ilave istihdam için ödenmesi ge-
reken sigorta primi işveren hissesinin 
asgari ücrete tekabül eden kısmının Ba-
kanlıkça karşılanmasıdır. Destekten ya-
rarlanma süresi 5. Bölgede 7 yıl, 6. Böl-
gede ise 10 yıldır. Yararlanılan sigorta 
primi işveren hissesi desteğinin tutarı, 5. 
Bölge kapsamında desteklenen yatırım-
larda sabit yatırım tutarının %35’ini ge-
çemez (2012/3305 Sayılı Karar, m.12).
 
İşveren hissesine ait primlerin karşıla-
nabilmesi için, işverenlerin çalıştırdık-
ları sigortalılarla ilgili olarak 31/05/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uya-
rınca aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vermesi ve sigortalıların ta-
mamına ait sigorta primlerinin sigortalı 
hissesine isabet eden tutar ile Bakanlık-

ça karşılanmayan işveren hissesine ait 
tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş 
olması şarttır. İşveren tarafından öden-
mesi gereken primlerin geç ödenmesi 
halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik 
Kurumuna yapılacak ödemenin gecik-
mesinden kaynaklanan gecikme zammı 
işverenden tahsil edilir (2012/3305 Sa-
yılı Karar, m.12/6). 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik 
belgesi kapsamında gerçekleştirilecek 
yatırımla sağlanan ilave istihdam için, 
belgede kayıtlı istihdam sayısını aşma-
mak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asga-
ri ücrete tekabül eden kısmı üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinin, yatırımın 
kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği 
tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden tahak-
kuk eden vergiden terkin edilmesidir. Bu 
destek sadece 6. bölgede gerçekleş-
tirilecek yatırımlar ve Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) 
kapsamında desteklenen stratejik yatı-
rımlar için düzenlenen teşvik belgelerin-
de öngörülür (2012/3305 Sayılı Karar, 
m.14/1). 

Yatırımın tamamlanamaması veya teş-

vik belgesinin iptal edilmesi halinde, 
gelir vergisi stopajı desteği uygulaması 
nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi 
ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme 
faiziyle birlikte tahsil olunur. Yatırımın 
faaliyete geçmesinden önce devri ha-
linde devralan, aynı koşulları yerine ge-
tirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı des-
teğinden yararlanır. Yatırımın kısmen 
veya tamamen faaliyete geçmesinden 
sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı 
desteği uygulamasından devir tarihine 
kadar devreden, devir tarihinden sonra 
ise kalan süre kadar devralan yararlanır 
(2012/3305 Sayılı Karar, m.14/2-4). 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamında gerçekleş-
tirilen yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işçi 
hissesinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek 
bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOS-
HP kapsamında desteklenen stratejik 
yatırımlar için düzenlenen teşvik bel-
gelerinde öngörülür. Destekten yarar-
lanma süresi tamamlama vizesini takip 
eden 10 yıldır (2012/3305 Sayılı Karar, 
m.13/1). 
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Bu destekten yararlanılabilmesi için, 
aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna verilmesi ve Bakanlıkça karşı-
lanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal 
süresi içerisinde ödenmiş olması şart-
tır. Bu destekten yararlanan yatırımcı 
tarafından ödenmesi gereken primle-
rin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak 
ödemenin gecikmesinden kaynaklanan 
gecikme zammı işverenden tahsil edilir 
(2012/3305 Sayılı Karar, m.13/2). 

Faiz veya Kâr Payı Desteği: Faiz veya 
Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kap-
samında kullanılan en az bir yıl vadeli 
yatırım kredileri için sağlanan bir finans-
man desteği olup, teşvik belgesinde ka-
yıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar 
kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin 
veya kâr payının belli bir kısmının Ba-
kanlıkça karşılanmasıdır (2012/3305 
Sayılı Karar, m.11). Azami ilk beş yıl 
içinde ödenmesi kaydıyla;
• 5. bölgede yapılacak bölgesel yatırım-
lar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş 
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
kredilerde iki puanı,
• 6. bölgede yapılacak bölgesel yatırım-
lar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi 
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
kredilerde iki puanı,
karşılanabilir (2012/3305 Sayılı Karar, 
m.11/1). 

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi dü-
zenlenmiş yatırımlar için Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis 
edilmesidir. 

Sonuç

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve çev-
resel açıdan sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlayabilmesinin yolu, enerji alanında 
kendi kendine yeten bir ülke olmasından 
geçmektedir. Bu bağlamda, enerji tale-
binde %76 oranında dışa bağımlı olma-

sı, ekonomik kalkınmanın önündeki en 
önemli engellerden biridir. 

Enerji verimliliği politikaları ile makro ve 
mikro düzeyde enerji talebini azaltmak 
mümkündür. Bu kapsamda Türkiye’de 
özellikle enerji yoğun sanayi sektöründe 
enerji verimliliği kapasitesinin etkinliği-
nin artırılması gerekmektedir. Ülkemiz-
de enerji maliyetleri işletmelerin üzerin-
deki en büyük yüklerden biridir. Özellikle 
sanayii sektöründe enerji maliyetlerini 
düşürmek aynı zamanda üretim mali-
yetlerini düşürecektir. 

Enerji verimliliği ile üretilen mal ve hiz-
metlerin miktarı ve kalitesinde bir azal-
maya yol açmadan kullanılan enerji 
miktarını azaltmak başlı başına yeni bir 
enerji kaynağı yaratmaktır. Bu alanda 
sağlanacak etkinlik artışı enerji talebini 
azaltacak, enerji maliyetlerini düşüre-
cektir. Böylece ekonomiye hem fiyatlar 
genel seviyesi üzerinde hem de enerji 
talebini azaltma yönünde olumlu katkı 
sağlayacaktır. Ancak enerji verimliliğine 
yönelik yatırımların da ciddi maliyetleri 
vardır. Bu maliyetleri düşürmek devletin 
görevlerinden biridir ve devlet bu neden-
le enerji verimliliği yatırımlarına proje 
destekleri, vergi indirimleri, vergi istis-
naları ve sosyal güvenlik prim destekleri 
sağlamaktadır. 
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HABER

Çalışma Hayatı ve Temel Sendikacılık
Eğitim Semineri

Sendikamız ve Çimse-İş Sendikası’nın ortaklaşa olarak düzenlemiş olduğu “Çalışma Hayatı ve Temel Sendikacılık Eğitim Semineri” 
6 - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Sendikamız Genel Sekreteri Av. Püren Kunt Tulpar ve Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın açış konuşmaları ile 
başlayan toplantıya Çimse-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Bölge Temsilcileri ve üye iş yerlerinde bulunan 
temsilciler katıldı.

Programda Doç.Dr. Ercüment Özkaraca “Kıdem Tazminatı”, Çimse-İş Sendikası TİS Müdürü Özge Karadavut sendikalaşma süreci 
ve çalışma hayatı ile ilgili eğitim gerçekleştirdiler. Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verildi.



Çalışma Hayatının “Davos”u
Önemli Kararlarla Sona Erdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sa-
yın Zehra Zümrüt Selçuk’un teşrifleriyle, 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK Genel Başkanla-
rıyla işçi ve işveren sendika başkanlarının 
katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Payla-
şım Forumu 11-13 Ekim tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı.

Yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı, “Bir-
likte Mümkün Türkiye” sloganı ile yola 
çıkılan Forum’da, Uluslararası İşverenler 
Örgütü (IOE), Uluslararası İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Ekonomi 
Forumu (WEF) temsilcileri de yer aldı.

Kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlı 
başlıkları altında toplanan ortak çalışma 
gruplarında alınan kararlar sonuç bildir-
gesiyle açıklandı. Forum kapsamında ay-
rıca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin özel 
bir oturum yapıldı.

Ortak Paylaşım Forumu ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ ve DİSK ile birlikte, 4. sanayi dev-
riminden en çok etkilenecek olan sosyal 

paydaşlara odaklandıklarını söyledi.

Akkol, odaklandıkları başlıkları ise, “Yaşa-
dığımız çevre, emekleriyle yaşama değer 
katan yaşlılar, engelli vatandaşlarımız, 
yaşamımızı borçlu olduğumuz kadınlar 
ve geleceğimiz olan çocuklarımız” diye 
sıraladı.

Forum boyunca, tüm paydaşların Türkiye 
için birliktelik mesajı verdiğini ifade eden 
Akkol, “Aynı amaç için bir araya gelindi-
ğinde, ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ dendi-
ğinde, birlikte çok daha güçlü bir üretim 
gerçekleştirebileceğimizi gördük” dedi.

Forum’da oluşturulan çalışma gruplarının, 
katılımcılar tarafından üzerinde mutaba-
kata varılan beş kıymetli fikirle yola çıktı-
ğını belirten Özgür Burak Akkol, “Bundan 
sonra tüm enerjimizle, ülkemizin daha 
ileriye gitmesi için, ülkemizin bu sosyal 
paydaşlarla daha mutlu ve müreffeh ol-
masını sağlamak için çalışacağız, birlikte 
üreteceğiz” diye konuştu.

TİSK tarafından ülkemizde ilk defa, kamu, 
işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda 
çevre, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk baş-
lıklarında önemli kararlara imza atıldı.

Forum’un sonuç bildirisinde 5 yılda 10 mil-
yon fidanın toprakla buluşturulması, 2020 
sonuna kadar 10.000 engelliye mesleki 
eğitimler verilmesi, 2023’e kadar konfe-
derasyon/sendika yönetimlerinde en az 1 
kadın üye bulunması, yaşlılara eğitim ve 
kapasite geliştirme platformu oluşturulma-
sı, ebeveynlere madde bağımlılığı eğitim-
leri verilmesi taahhütlerine yer verildi.

Dünyaya örnek, Türkiye’ye ölçek olacak 
Ortak Paylaşım Forumu (OPF), Türki-
ye’de ilk kez kamu, işçi ve işveren kuru-
luşlarını ortak bir amaç etrafında buluştur-
du. Forum’da, toplumsal hayatta önemli 
yer tutan; kadın, engelli, çocuk, çevre ve 
yaşlılara ilişkin konular gündeme taşındı. 
15 maddede toplanan öneriler arasında 
katılımcıların yaptığı oylamayla her başlık 
altında birer madde üzerinde mutabakat 
sağlanıp, hayata geçirilmesi yönünde ta-
ahhütte bulunuldu. 

Bu kapsamda, 2023 yılına kadar konfede-
rasyon/sendika yönetim kurullarından en 
alt işçi temsilciğine kadar tüm kurullara en 
az 1 kadın üyenin seçilmesine karar ve-
rildi. Ayrıca, sendikalar her üye, işyerleri 
ise her çalışan için yılda birer ağaç dikmiş 
olacak. Bu çerçevede, beş yılda toplam 
10 milyon ağaç dikilmesi sağlanacak.
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1 Ocak 2020’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret,

Brüt 2.943 TL, Net 2.324,70 TL
Olarak Belirlendi

1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 
943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. 

Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan asgari ücret, 
bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir 
işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak. 

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 ku-
ruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir 
vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik 
sigortası işçi payı kesintileri yapılacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt as-
gari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 
kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 
458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından 
ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 
264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 
lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 
kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yer-
leri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 
ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak 
şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
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TİSK’in Yeni Yönetimi Belli Oldu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 27. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirildi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak 
Akkol (MESS), Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nev-
zat Seyok (TEKSTİL), Celal Koloğlu (İNTES) ve Suat Çalbıyık 
(ÇEİS) seçildi.

Sendikamızı temsilen F. Fethi Hinginar’ın yer aldığı TİSK’in yeni 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“F. Fethi Hinginar (TOPRAK), Ertan İren (CAM), Ali Cüneyt Ar-
pacıoğlu (İEİS), Celal Koloğlu (İNTES), Erhan Polat (KAMU-İŞ), 
Levent Kocagül (KİPLAS), Mehmet Naci İlci (MASİS), Bora Ko-
çak (MESS), Celal Kaya (MESS), Ahmet Bayraktar (MESS), 
Zekeriya Sancı (MİKSEL), İmran Okumuş (PÜİS), Metin Demir 
(SEİS), Mustafa Taşkın (ŞEKER), Cengiz Taş (TTSİS), Tansel 
Özenbay (TTSİS), Nadir Yürüktümen (TTSİS), Bekir Burak Uy-

guner (TÜDİS), Adnan Çiçek (TÜHİS).”

Denetleme Kurulu’na, Ramazan Yön (MASİS), Erol Bakan 
(MESS), Aydın Fethi Baytan (TTSİS), Disiplin Kurulu’na ise 
Sendikamız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Gürsoy (TOPRAK), 
Osman Nemli (ÇEİS), Recep Şükrü Ergün (KİPLAS), Erkan Mu-
harrem Kafadar (MESS) ve Bahise Kurt (TTSİS) seçildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 27. Olağan 
Genel Kurulu’nda seçim sonucuyla ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Seçilen Yönetim Kurulumuz ile ‘rapor değil icraat’ ilkesiyle, 
‘Yeni Nesil Sendikacılık’ anlayışında çalışmalarımızı sürdürece-
ğimize inancım tam. Ülkemizde sendikaların, sadece işçi veya 
işverenlere değil, topluma ve bireye hizmet veren, çevreye du-
yarlı kurumlar olması için öncülük etmeye ve sosyal projeler ge-
liştirmeye hazırız. Bu dönüşüm hareketi ile ‘Çalışma Hayatının 
Refahı için Dönüştürücü Güç Olma’yı hedefliyoruz.”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
 27. Olağan Genel Kurul’u 28 Aralık 2019 Tarihinde Ankara’da Toplandı. 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak AKKOL Seçildi. „
“
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Rekabet Hukuku 
Kapsamında Rekabeti 
Kısıtlayıcı Yatay Anlaşmalar

Serbest piyasa ekonomisine geçiş ile ekonomideki düzenin sağlanabilmesi, teşeb-
büslerin serbestçe faaliyet gösterebilmesi ve de toplum refahının artırılması için re-
kabetin korunması daha da fazla önem kazanmış ve bu ihtiyaç neticesinde 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun (“RKHK”) kabul edilmiştir. Bu kanun 
kapsamında rekabeti kısıtlayıcı ya da tamamen ortadan kaldırıcı anlaşmalar, ey-
lemler ve devralmalar rekabetin korunması amacıyla yasaklanmaktadır. 

Bu sayıdaki yazımızda öncelikle rekabet hukuku kapsamında anlaşma kavramın-
dan bahsedecek, ardından yatay anlaşmaların içeriği ve anlaşma türlerini Rekabet 
Kurulu kararları ışığında ele alacak ve son olarak rekabeti kısıtlayıcı yatay anlaşma-
lara ilişkin Rekabet Kurulu’nun yaklaşımına yer vereceğiz. 

1. Rekabet Hukuku Kapsamında Anlaşma Kavramı 

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti en-
gelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut do-
ğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaların hukuka aykırı ve yasak ol-
duğunu düzenleyen RKHK’nın 4. maddesinin gerekçesinde; söz konusu maddenin 
amacı bakımından anlaşmanın, medeni hukukun geçerlilik koşullarına uymasa bile 
tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma anlamında 
kullanıldığı ve anlaşmanın yazılı veya sözlü olmasının bir önemi olmadığı açıkça 
ifade edilmiştir. 

İNCELEME

Av. A. Buğra AYDIN
Av. Nurhak ÖZER

Stj.Av. Berker ZERENGİL

Öncel, Aydın & Uygun
Avukatlık Ortaklığı
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Nitekim Rekabet Kurulu, Liman A.Ş.&-
Densay A.Ş. kararında; anlaşmayı iki 
veya daha fazla tarafın aralarında pa-
zardaki hareket tarzlarını belirleyecek 
ortak bir karar veya kararlar almaları 
olarak tanımlamış, anlaşmanın yazılı ol-
masının zorunlu olmadığını ifade etmiş 
ve rekabet hukukuna ait bir kavram olan 
anlaşmanın, hukuki yaptırımının olma-
sı veya Borçlar Hukuku anlamında bir 
sözleşmenin özelliklerine sahip olması 
gerekmediğini ifade ederek taraflar ara-
sında bir anlaşmanın varlığının kabulü 
için her ne sebepten olursa olsun ta-
rafların kendilerini bu anlaşmayla bağlı 
kabul etmelerinin yeterli olduğunu ifade 
etmiştir.1 

Bu kapsamda, anlaşmanın yazılı, sözlü 
veya zımni olup olmadığına bakılmak-
sızın tarafların kendilerini söz konusu 
anlaşmayla bağlı kabul etmesi halinde 
anlaşmanın varlığından söz edilebilecek 
ve taraflar açısından bağlayıcı olmayan 
“centilmenlik anlaşmaları” dahi tarafların 
fiilen buna uymaları ve bu anlaşma ne-
ticesinde rekabetin sınırlanması halinde 
de bir anlaşmanın olduğu kabul edil-
mektedir.2 Rekabet hukuku bağlamın-
da anlaşmanın özel hukukta öngörülen 
geçerlilik şartlarını taşıyıp taşımaması-
nın önemli olmamasının ve anlaşmanın 
şeklinin bir öneminin bulunmamasının 
bir yansıması olarak, teşebbüs içerisin-
de temsil ve ilzam yetkisini sahip olma-
yan personelin dahi rakip teşebbüslerle 
vardığı yazılı ve sözlü mutabakatlar, 
eğer teşebbüslerin bilgileri veya yönlen-
dirmeleri doğrultusunda gerçekleşmiş-
se veya yazılı/sözlü mutabakat etkileri 
itibariyle rekabeti sınırlandırma tehdidi 
oluşturmakta ise, bu mutabakatlar da 
Kurul tarafından anlaşma olarak kabul 
edilmektedir.3 

Bir başka kararında ise Kurul, rekabet 
hukuku bağlamında bir anlaşmanın var-
lığına delalet eden en önemli kriterin, 
teşebbüslerin hareketlerinde kendilerini 
özgür hissetmeyerek belirli bir yönde 

hareket etme gereğini kabullenmiş ol-
maları olduğunu ifade etmiştir.4

 
Yukarıdaki açıklamalarımız ve Kurul’un 
yerleşik içtihatları göz önünde bulundu-
rulduğunda rekabet hukuku kapsamın-
da anlaşmanın; “herhangi bir şekil ve 
geçerlilik şartına tabi olmaksızın karşı-
lıklı ve birbirine uygun irade uyuşması” 
ve “tarafların kendilerini özgür hisset-
meyerek anlaşmayla bağlı addetmeleri” 
şeklinde iki temel unsuru olduğu söyle-
nebilecektir. 

Sonuç olarak, rekabet hukuku kapsa-
mında anlaşma, özel hukuk nezdindeki 
anlaşma/sözleşme kavramından daha 
farklı yorumlanmakta ve borçlar hukuku 
ve medeni hukukta var olan sözleşme 
kavramından daha geniş bir irade uyuş-
masını ifade etmektedir.

2. Rekabet Hukukunda Yatay 
Anlaşmaların İçeriği ve Türleri

Yukarıda da belirtildiği üzere, RKHK’nın 
4. maddesine göre, belirli bir mal veya 
hizmet piyasasında doğrudan veya do-
laylı olarak rekabeti engelleme, bozma 
ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu 
etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nite-
likte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, 
uyumlu eylemler ve teşebbüs birlikleri-
nin bu tür karar ve eylemleri hukuka ay-
kırı ve yasaktır. 

Her ne kadar RKHK’da açıkça bir so-
mut ayrıma gidilmemiş ise de rekabet 
hukuku kapsamında rekabeti sınırlayıcı 
anlaşmalar, yatay ve dikey anlaşmalar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Dikey anlaş-
malar, üretici ve dağıtıcı arasında yapı-
lanlar gibi, pazarın farklı seviyelerindeki 
teşebbüsler arasında yapılan anlaşma-
lar iken, işbu sayıdaki yazımızın konu-
sunu oluşturan yatay anlaşmalar ise ra-
kiplerin, bir başka ifadeyle pazarın aynı 
seviyesindeki teşebbüslerin, birbirleri 
arasında yaptıkları anlaşmaları ifade 
etmektedir. 

RKHK’nın 4. maddesi kapsamında ya-
pılacak değerlendirmede anlaşmanın 
rekabeti kısıtlama amacı ve/veya re-
kabeti kısıtlayıcı etkisine bakılacaktır. 
Nitekim madde metninde, anlaşmanın 
rekabeti kısıtlayıcı olarak kabul edilebil-
mesi için doğrudan veya dolaylı olarak 
“rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı veya 
bozucu” amaçlı veya etkili olması ge-
rektiği ifade edilmektedir. Bu noktada 
belirtmek gerekir ki, Kurul, RKHK ile 
uyumlu bir şekilde, anlaşma neticesinde 
rekabetin kısıtlanmasının şart olmadı-
ğını ve anlaşmanın rekabeti kısıtlayıcı 
bir amaç gütmesinin rekabet ihlali teşkil 
etme noktasında yeterli olacağını kabul 
etmektedir. Bir başka ifadeyle, rekabeti 
kısıtlayıcı amacın varlığı halinde böy-
le bir anlaşma doğası gereği 4. madde 
kapsamında ihlal teşkil ettiğinden, söz 
konusu anlaşmanın pazardaki fiili veya 
potansiyel etkilerinin incelenmesine 
gerek bulunmamaktadır.5 Dolayısıyla, 
teşebbüsler arasında yapılmış olan bir 
anlaşma sonuçlarını doğurmamış olsa 
dahi söz konusu anlaşma ile rekabeti kı-
sıtlayıcı bir amaç güdüldüğünün tespiti 
halinde teşebbüslerin Kurul tarafından 
cezalandırılması söz konusu olacaktır.
 
RKHK m.4’te rekabeti kısıtlayıcı an-
laşmalara birtakım örnekler verilmiş ve 
maddenin gerekçesinde rekabeti kısıtla-
yıcı anlaşma türlerinin söz konusu mad-
dede belirtilenlerle sınırlı olmadığı ifade 
edilmiştir. RKHK m.4’te sayılan ve bu 
sayıdaki yazımızın konusunu oluşturan 
yatay anlaşmalar bakımından önem arz 
ettiği kanaatinde olduğumuz rekabeti 
sınırlayıcı anlaşma türleri aşağıdaki gibi 
özetlenebilecektir: 
• Mal veya hizmetlerin alım ya da satım 
fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi 
unsurlar ile her türlü alım yahut satım 
şartlarının tespit edilmesi, (Fiyat/Ticari 
Koşul tespiti)
• Mal veya hizmet piyasalarının bölüşül-
mesi ile her türlü piyasa kaynaklarının 
veya unsurlarının paylaşılması ya da 
kontrolü, (Pazar/Müşteri paylaşımı)
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• Mal veya hizmetin arz ya da talep mik-
tarının kontrolü veya bunların piyasa dı-
şında belirlenmesi, (Arz kontrolü)

Söz konusu rekabeti sınırlayıcı anlaşma 
örneklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ba-
kımından aşağıda her bir anlaşma örne-
ğine ilişkin kısa bir şekilde teorik bilgiler 
verilecek ve Rekabet Kurulu’nun konu-
ya ilişkin yaklaşımını ortaya koyabilmek 
amacıyla ilgili Rekabet Kurulu kararları-
na yer verilecektir. 

Fiyat/Ticari Koşul Tespiti 

Şüphesiz ki fiyat, doğrudan nihai tüke-
tici refahını etkilemekte olduğundan re-
kabetin en önemli unsurlarından birini 
teşkil etmektedir. Kaldı ki fiyat rekabeti, 
pazardaki teşebbüslerin birbirleriyle re-
kabet içerisinde olduğunun tek olmasa 
dahi en önemli ve kolay görünen reka-
bet unsurlarından birisidir. Bu neden-
lerle, fiyat tespiti, Rekabet Kurulu tara-
fından en ciddi rekabet ihlallerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir.

Fiyatlara ilişkin anlaşmaların genel ola-
rak aşağıdaki görünümlerde ortaya çık-
tığını söylemek mümkündür6; 
• Mal ve hizmetlerin alış/satış fiyatlarının 
rakiplerce ortaklaşa bir biçimde belirlen-
mesi (net rakam olarak bir belirleme şart 
olmayıp, asgari/azami fiyat belirlenmesi 
de fiyat tespiti olarak değerlendirilecektir), 
• Fiyat artış oranı, yer ve zamanının or-
taklaşa belirlenmesi, 
• Fiyatın esaslı unsurları üzerinde muta-
bakata varılması, 
• Belirli bir oran veya miktarın altındaki 
indirimlerin yasaklanması, 
• Rakiplerden birinin fiyat artışı isteğine, 
diğer rakip teşebbüslerin olumlu yanıt 
vermesi, 
• Fiilen uygulanmayacak olsa dahi tavsi-
ye fiyatların rakipler arasında ortak mu-
tabakatla belirlenmesi (zira bu durum 
teşebbüslerin fiyat politikasına ilişkin bir 
fikir verecektir)
• Fiyatlara ilişkin düzenli bilgi alışverişini 

sağlayan anlaşmalar.

Rekabet Kurulu, sürücü eğitim ücret-
lerinin Sakarya ili merkezinde faaliyet 
gösteren on iki sürücü kursu tarafından 
birlikte belirlendiği ve belirtilen ücretlerin 
altında kursiyer kaydı yapılmayacağının 
ve uymayan kurslara cezai müeyyide 
uygulanmasının taahhüt altına alındığı 
bir olayda, maddi gerekçelerin ve mali-
yetin altında müşteri kaydı yapılmasının 
dahi fiyatların tespitine ilişkin anlaşmayı 
hukuka uygun hale getirmediğini ve ta-
raflar arasındaki fiyat anlaşması fiilen 
uygulanmamış olsa dahi, rekabeti kı-
sıtlayıcı bir amaç güdülmesinin, ihlalin 
meydana gelmesi için yeterli olduğunu 
ifade etmiş ve teşebbüslere idari para 
cezası uygulamıştır.7

Son olarak, RKHK m.4’ün yalnızca fiyat 
tespitini değil, mal ve hizmetlerin alım 
veya satımına ilişkin diğer ticari koşulla-
rın tespitini de rekabeti sınırlayıcı anlaş-
malar olarak kabul ettiğinin bir kez daha 
altını çizelim. 

Pazar/Müşteri Paylaşımı

Yukarıda belirtildiği üzere mal veya hiz-
met piyasalarının bölüşülmesi ile her 
türlü piyasa kaynaklarının veya unsurla-
rının paylaşılması ya da kontrolü, RKHK 
m.4 kapsamında yasaklanan bir diğer 
rekabeti sınırlayıcı anlaşma örneğidir. 

Rakip teşebbüslerin aralarında anlaş-
mak suretiyle ülke sınırları içerisinde 
belirli bölgeler belirleyerek, birbirlerinin 
bölgelerinde faaliyet göstermemeyi ta-
ahhüt etmeleri, coğrafi pazar bölünmesi 
olarak adlandırılmakta ve pazar paylaş-
ma anlaşmalarının en tipik örneğini teş-
kil etmektedir.8 Pazarda rekabet halinde 
olması gereken teşebbüslerin bu şekil-
de paylaşma yapmaları rekabeti ciddi 
ölçüde kısıtlayıcı etki doğurmaktadır. 

Rekabet Kurulu, Akdeniz Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren hazır beton üreticile-

ri hakkında açmış olduğu soruşturma 
neticesinde vermiş olduğu kararında 
rakip teşebbüsler arasında ilgili paza-
rın paylaşıldığı ve söz konusu pazar 
paylaşımı uygulamasının teşebbüsler 
arası bilgi değişimi yoluyla takip edile-
rek gerçekleştiğini ifade etmiş ve ihlalin 
tarafı olan teşebbüsler aleyhine toplam-
da 3.361.597,25 TL idari para cezasına 
hükmetmiştir.9

Bir başka kararında ise Kurul, teşebbüs-
lerin kendi imkanları ile rakiplerin davra-
nışlarını ve müşterilerin eğilimlerini takip 
etme çabası içinde olmaları, farklı fiyat 
ve koşullarda hazır beton satışı ger-
çekleştirdikleri ve birbirlerinden müşteri 
kapmak amacıyla çaba sarf etmeleri, fi-
yat artışının sebebinin maliyet kaynaklı 
olması ve fiyatlarda artış meydana gel-
diğinde müşterinin sağlayıcı değiştirebil-
mesi gibi hususları beraberce değerlen-
dirmiş ve teşebbüsler arasında müşteri 
paylaşımına yönelik bir anlaşmanın bu-
lunmadığı sonucuna ulaşmıştır.10

Arz Kontrolü

Rakip teşebbüslerin kendi aralarında 
yapacakları anlaşmalar neticesinde, atıl 
kapasite bulundurmak, üretim artışına 
gitmemek, stok yapmak vb. suretiyle arz 
miktarını sınırlayarak fiyatların artması-
nı sağlamaları çok açık bir biçimde re-
kabeti sınırlayıcı anlaşmaların bir diğer 
örneğini teşkil etmektedir zira üretim 
miktarının tespit edilmesi direkt olarak 
fiyatları etkilemekte ve rakip teşebbüs-
ler arasındaki rekabeti sınırlamaktadır.11

Arz miktarının kontrolüne örnek olarak; 
üretim, satış miktarı, pazardaki büyüme 
yüzdesi ve benzeri unsurların birlikte 
belirlenmesi verilebilmektedir.12

Rekabet Kurulu vermiş olduğu bir ka-
rarında, arz miktarının tespitine yönelik 
olarak teşebbüslerin pazarda kendile-
rinin ve bağlı şirketlerinin arz miktarını 
belirlemek amacına yönelik olarak, sü-
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rekli bir biçimde kendi stoklarındaki ve 
pazardaki ürün miktarına ilişkin bilgi de-
ğişiminde bulunduklarını; rakiplerin ve 
ithalatçıların sevkiyatlarını, stok akışları-
nı ve satışlarını yakından takip ettiklerini 
ve yurtdışından Türkiye’ye giren ürünle-
rin dolaşımını çeşitli yollarla sınırladıkla-
rını ifade etmiş ve teşebbüsler aleyhine 
idari para cezasına hükmetmiştir.13

3. Yatay Anlaşmalara Rekabet 
Kurulu’nun Yaklaşımı 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Rekabet 
Kurulu, ihbar/şikayet üzerine anlaşma-
lara ilişkin olarak inceleme başlatabil-
mekle beraber, bir rekabet ihlalinin mev-
cut olabileceği izlenimi mevcut olduğu 
takdirde herhangi bir başvuruya gerek 
olmaksızın kendiliğinden de anlaşmaları 
inceleme yetkisine sahiptir. 

Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kı-
lavuz’da da ifade edildiği üzere, Reka-
bet Kurulu’na göre bazı anlaşmaların 
amacının rekabeti sınırlamak olduğu ilk 
bakışta görülebilecek kadar açık olup, 
kurul kararları çerçevesinde; yatay an-
laşmalar bakımından birlikte fiyat tespi-
ti, pazar ve müşteri paylaşımı ve arzın 
kontrolüne ilişkin anlaşmaların genel 
olarak amaç bakımından rekabeti sınır-
layıcı olduğu kabul edilmektedir. Bu nok-
tada bir kez daha altını çizmek gerekir 
ki, anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı amaç 
bakımından RKHK’nın 4. maddesini ihlal 
ettiğinin tespit edilmesi durumunda; bu 
maddeye aykırılığın ileri sürülebilmesi 
için ayrıca anlaşmanın pazarda yarattığı 
ya da yaratacağı etkilerin araştırılması-
na gerek bulunmamakta ve anlaşmanın 
pazardaki fiili veya potansiyel etkilerine 
bakılmaksızın salt rekabeti sınırlayıcı 
amacın varlığı nedeniyle teşebbüsler 
aleyhine idari yaptırımlar uygulanmak-
tadır. Anlaşmanın rekabeti sınırlamak 
amacıyla yapıldığının tespit edildiği hal-
lerde ise ilave olarak anlaşmanın etkile-
rinin de araştırılması, ihlalin ağırlığının 
ortaya konulması ve idari yaptırımın be-

lirlenmesi amacına yöneliktir.14

Kurul, anlaşmaların ispatı noktasında 
zorlandığı durumlarda anlaşma ve uyum-
lu eylem kavramlarını yer yer birlikte kul-
lanarak, esasında madde metninin açık 
lafzı gereğince yalnızca uyumlu eylem-
ler için öngörülmüş olan uyumlu eylem 
karinesinden yararlanmakta ve olası bir 
anlaşmanın etkilerinin görüldüğü ancak 
Kurul tarafından bu anlaşmanın tam ma-
nasıyla somut delillerle ortaya konulama-
dığı hallerde ispat yükünü teşebbüslere 
yüklemekte ve teşebbüsler arasında bir 
anlaşma olmadığının teşebbüsler tara-
fından ekonomik ve rasyonel gerekçeler-
le ispatlanmasını istemektedir.15 

Sonuç

Rekabet mevzuatı kapsamında ihlal 
teşkil eden anlaşmaların tarafı olunma-
sı halinde teşebbüsün ticari itibarının 
zedelenmesi ve müşteri portföy kaybı 
yaşanması riskine ek olarak, teşebbüs 
aleyhine uygulanacak çeşitli yaptırım-
lara maruz kalınacağı, bilhassa teşeb-
büsün yıllık gayri safi gelirinin %10’una 
kadar idari para cezası verileceği ve 
teşebbüse böyle bir idari para cezası-
nın verilmesi halinde, ihlalde belirleyici 
etkisi saptanan teşebbüs yöneticilerine 
ya da çalışanlarına, teşebbüse verilen 
cezanın %5’ine kadar idari para cezası 
verileceği gibi hususlar göz önünde bu-
lundurulduğunda rekabet hukuku mev-
zuatı kapsamında ihlal teşkil edebilecek 
faaliyetlerde bulunulmamasının oldukça 
önem arz ettiği tartışmasızdır. 

Bu kapsamda, Rekabet Kurulu’nun ya-
tay anlaşmalara olan sıkı yaklaşımı da 
dikkate alındığında hem bireysel olarak 
hem de teşebbüs bazında ciddi yaptı-
rımlara maruz kalmamak adına rakip 
teşebbüslerle zorunlu olmadıkça her-
hangi bir bağlantı kurulmamalı, bilhassa 
fiyatlar, sözleşme hüküm ve koşulları, 
müşteriler, satış hacimleri, pazar payları 
ve satış bölgelerine ilişkin hiçbir surette 

bilgi paylaşımı yapılmamalıdır. Rakip-
lerle bağlantı kurmanın zorunlu olduğu 
durumlarda ise görüşmenin yalnızca fiili 
işlem konusu ile sınırlı tutulması ve bel-
gelenmesi, bunun akabinde görüşmenin 
derhal rekabet hukuku alanında uzman 
bir avukat ile değerlendirilip belgelendi-
rilmesi faydalı olacaktır. 
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2019/2363
Karar No : 2019/16911
Tarih  : 30.09.2019

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İŞE İADE: (Uyuşmazlığın Da-
vacının Terfi Hakkı Kazanması ve İl Dışında Görevlen-
dirilmesi Sonrasında Ailevi Nedenlerle Terfi Hakkından 
Feragat Ederek Eski Görev Yerinde ve Eski Göreviyle 
Çalışmak İstemesinin Geçerli Fesih Sebebi Sayılıp Sa-
yılamayacağı Noktasında Toplandığı/Davacının Lehine 
Olan Terfiden Vazgeçmesinin Aleyhine Yorumlanamay-
cağı - İşverenin Yaptığı Feshin Geçerli Nedene Dayan-
madığı Anlaşıldığından İşe İade Davasının Kabulü Yerine 
Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

• İŞÇİNİN AİLEVİ NEDENLERLE TERFİ HAKKINDAN 
FERAGAT ETMESİ: (İşe İade/Davacının Lehine Olan 
Terfiden Vazgeçmesinin Aleyhine Yorumlanamayacağı 
- Bu Nedenle İşverenin Yaptığı Feshin Geçerli Nedene 
Dayanmadığı Anlaşıldığından İşe İade Davasının Kabu-
lü Gerektiği)

• GEÇERLİ NEDENLE FESİH: (Uyuşmazlığın Davacının 
Terfi Hakkı Kazanması ve İl Dışında Görevlendirilmesi 
Sonrasında Ailevi Nedenlerle Terfi Hakkından Feragat 
Ederek Eski Görev Yerinde ve Eski Göreviyle Çalışmak 
İstemesinin Geçerli Fesih Sebebi Sayılıp Sayılama-
yacağı Noktasında Toplandığı/Davacının Lehine Olan 

Terfiden Vazgeçmesinin Aleyhine Yorumlanamayacağı 
- İşverenin Yaptığı Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı 
Anlaşıldığından İşe İade Davasının Kabulü Yerine Dava-
nın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

4857/m.20/3

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve ya-
sal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini iste-
miştir. Uyuşmazlık, davacının terfi hakkı kazanması ve 
il dışında görevlendirilmesi sonrasında ailevi nedenlerle 
terfi hakkından feragat ederek eski görev yerinde ve eski 
göreviyle çalışmak istemesinin geçerli fesih sebebi sayı-
lıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı-
nın lehine olan terfiden vazgeçmesi aleyhine yorumlana-
maz. Bu nedenle işverenin yaptığı feshin geçerli nedene 
dayanmadığı anlaşıldığından, işe iade davasının kabulü 
yerine davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, boz-
mayı gerektirmiştir.

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve ya-
sal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiş-
tir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi’nin red kararına karşı davacı avu-
katı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi da-
vacı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin 
kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edil-
miş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:
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KARAR: A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, da-
vacının davalı şirkete ait ... Mağazasında mağaza ikin-
ci müdürü unvanı ile 01/06/2015 tarihinden iş akdinin 
hiçbir sebep gösterilmeksizin haksız olarak feshedildiği 
04/11/2016 tarihine kadar çalıştığını, çalıştığı süre içeri-
sinde akdin ne haklı ne de geçerli sebeple feshine sebep 
olabilecek herhangi bir davranışının olmadığını, davacı-
ya geçerli bir sebep gösterilmediği gibi herhangi bir ihtar 
veya uyarı yazısı tebliğ edilmediğini, iş akdinin davalı 
işveren tarafından davacının başka şehirde çalışmak 
için tarafına sunulan mağazalardan seçim yapmaması 
nedeniyle feshedildiğini, davalının feshin son çare olma-
sı ilkesini ihlal ettiğini iddia ederek, feshin geçersizliğine 
ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının hiz-
met akdine dayalı olarak 01/06/2015 tarihinden beri İstan-
bul ... mağazasında mağaza 2. müdürü olarak çalışmakta 
iken iş akdinin 04/11/2016 tarihinde 4857 Sayılı İş Kanu-
nu’nun 18. maddesi gereğince ihbar ve kıdem tazminatı 
ödenerek feshedildiğini, davacının pilot bölgesel mağaza 
1. müdürlüğü terfi sürecinde atamaya hak kazandığını, 
terfi sürecine başvuru koşullarında A Bölgesindeki tüm 
illerde görev alabileceğini taahhütname ile taahhüt etmiş 
olmasına karşın atama süreci netleşince atama yapıla-
cağı davacıya bildirildiğinde davacının İstanbul dışında 
görev almayı reddettiğini, yazılı savunması alındığında 
haklı ve geçerli bir neden sunamadığını, davacının be-
lirsiz süreli iş sözleşmesini imzalamakla müvekkil şirketin 
atama yapacağı her mağazada çalışacağını kabul ettiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, da-
valı işyerinde çalışan davacının davalı işverenin Pilot 

Bölgesel Mağaza 1. Müdürü terfi sürecinde atanmaya 
hak kazandığı ve terfi sürecinde başvuru koşullarından 
olan A bölgesindeki tüm illerde görev yapabileceğini ta-
ahhütname ile taahhüt ettiği, atama süreci sonunda da 
buna uygun atama yapılınca atamayı kabul etmeyerek 
İstanbul dışında çalışmayı reddettiği, ancak dosyada da-
vacının imzaladığı taahhütname incelendiğinde açıkça A 
bölgesindeki yerlere gitmeyi kabul ettiği, buna göre bu 
süreç boyunca atamaya kadar hiç bir evrede bu konuda 
bir çekince koymadığı, davacının 4. olarak bu sınavı ka-
zandığı ve İstanbul’da bulunan sadece 3 yer olup, bunla-
rın da ilk 3 sıradakiler tarafından tercih edildiği, davacıya 
da İstanbul’da boş kadro kalmayınca Yalova, Manisa, 
Antalya’daki mağazaların önerildiği, davacının 2 aylık 
program sürecinde programdan çıkma imkanı varken 
bunu kullanmadığı, ayrıca taraflar arasında düzenlenen 
sözleşmenin 12.6 maddesi gereğince davacının davalı 
işverenin yurt içi ve yurt dışındaki tüm mağazalarında 
çalışmayı da kabul ettiği, neticede gerek iş sözleşmesin-
deki hüküm, gerekse davacının taahhütnamedeki açık 
taahhüdü karşısında işverenin yönetim yetkisini objektif 
kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D-) İstinaf Başvurusu : İlk derece mahkemesinin kararı-
na karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

E-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: Bölge 
adliye mahkemesince, davacının 11/08/2016 tarihinde 
atama taahhütnamesi imzaladığı, imzalanan atama ta-
ahhütnamesinde adaylık süreci sonunda başarılı olanla-
rın tercih ettiği bölge kapsamında atamasının yapılacağı, 
süreç sonunda başarılı olunmaz ise 2. müdür olarak ça-
lışmaya devam edileceğinin belirtildiği, davacının bu du-
rumu bildiği, davacının mağaza 1. müdürlüğü programını 
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kazandığı, adaylık sürecinde başarılı olduğu, programı 
bitirdiği, davacının ailevi nedenlerden dolayı İstanbul’da 
kalmak istediğini bildirerek işyeri uygulamasından dönül-
mesini işverenden talep ettiği, davalı işverenin bu talebi 
kabul etmeyerek sözleşmesini sona erdirdiği, davalı işve-
renin almış olduğu işletmesel karar nedeniyle işyerinde 
terfi usulü getirildiği, davacının imzaladığı iş sözleşmesin-
de ve atama taahhütnamesinde de işveren tarafından ya-
pılan atamayı kabul ettiği, davacının adaylık döneminde 
programdan ayrılma hakkı olduğu halde programa devam 
ettiği, talep dilekçesinde 2. müdür olarak çalışmaya de-
vam edebileceği konusunda talebinin olmadığı, davacı-
dan Yalova, Manisa ve Antalya’daki mağazalardan birini 
seçmesinin istendiği ancak davacının kabul etmediği, iş-
verenin yönetim hakkı kapsamında işyerindeki iç işleyişi 
belirleme yetkisi olduğu, davalı işverenin yönetim hakkına 
dayanarak davacının iş sözleşmesini sona erdirdiği, yöne-
tim hakkının kötüye kullanılmasının söz konusu olmadığı, 
yapılan feshin geçerli olduğu gerekçesiyle, davacı vekili-
nin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

F-) Temyiz başvurusu: Bölge Adliye Mahkemesi’nin kara-
rına karşı davacı vekili tarafından süresinde temyiz başvu-
rusunda bulunulmuştur.

G-) Gerekçe: Davalı şirkete ait İstanbul ... mağazasın-
da ikinci müdür olarak çalışan davacının iş akdi, pilot 
bölgesel mağaza birinci müdürlüğü terfi süreci sonunda 
atanmaya hak kazanmasına karşın İstanbul dışına ata-
ması yapılınca atamayı kabul etmemiş olması nedeniyle 
geçerli nedenle feshedilmiştir.

Davacı işçi eşinin İstanbul’da bir işyerinde çalışması ve 
terfi almış olması nedeniyle İstanbul dışına çıkmasının 
aile düzenini bozacağı ve evlilik müessesini zedeleyece-
ğini, başka şehirde çalışmak için tarafına sunulan mağa-
zalardan seçim yapmaması nedeniyle işverence yapılan 
feshin son çare olma ilkesine de aykırı olduğunu ileri 
sürmektedir. 

Davalı ise davacının terfi sürecine başvuru sırasında A 
Bölgesindeki tüm illerde görev alabileceğini taahhütname 
ile taahhüt etmiş olmasına karşın atama yapılacağı dava-
cıya bildirildiğinde davacının İstanbul dışında görev almayı 
reddettiğini, farklı mağazalarda çalışmanın mağazacılık işi-
nin bir gereği olduğu halde davacının iş sözleşmesine ve 
imzaladığı taahhütnameye aykırı şekilde yeni görev yerini 
kabul etmemesinin geçerli fesih nedeni olduğunu savun-

muştur. Uyuşmazlık, davacının terfi hakkı kazanması ve 
il dışında görevlendirilmesi sonrasında ailevi nedenlerle 
terfi hakkından feragat ederek eski görev yerinde ve eski 
göreviyle çalışmak istemesinin geçerli fesih sebebi sayı-
lıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır. Davacı-
nın lehine olan terfiden vazgeçmesi aleyhine yorumlana-
maz. Bu nedenle işverenin yaptığı feshin geçerli nedene 
dayanmadığı anlaşıldığından, işe iade davasının kabulü 
yerine yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi 
hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

4857 Sayılı İş Yasası’nın 20/3 maddesi uyarınca Daire-
mizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1-) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi 
ve İlk Derece Mahkemesi kararlarının BOZULARAK OR-
TADAN KALDIRILMASINA,
2-) Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİ-
NE,
3-) Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen da-
valı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde 
ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, 
fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık 
brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4-) Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde 
müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesin-
leşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer hakla-
rının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5-) Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yü-
rürlükte bulunan AAÜT. uyarınca belirlenen 2.725,00 TL 
maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ve-
rilmesine,
6-) Alınması gereken 44,40 TL. karar-ilam harcından 
davacının yatırdığı 29,20 TL. peşin harcın mahsubu ile 
bakiye 15,20 TL. karar- ilam harcının davalıdan tahsili ile 
hazineye irat kaydına,
7-) Davacının yaptığı harçlar dahil toplam 266,00 TL yar-
gılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi-
ne, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakıl-
masına,
8-) Taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılma-
yan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgili-
sine iadesine,
9- )Yatırdığı temyiz harcının isteği halinde davacıya iade-
sine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın 
bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 
Kesin olarak 30.09.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2016/6769
Karar No : 2019/16999
Tarih  : 30.09.2019

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FES-
Hİ HALİNDE KALAN SÜREYE AİT ÜCRETİN PEŞİN 
ÖDENECEĞİ HÜKMÜ: (Cezai Şart Niteliğinde Olduğu 
- Mahkemece Hüküm Altına Alınan Cezai Şartın Yasal 
Düzenleme ve İlke Kararı Doğrultusunda Değerlendiril-
meden ve Herhangi Bir İndirim Yapılmaksızın Hüküm 
Altına Alınmasının Doğru Görülmediği)

• CEZAİ ŞART ALACAĞI İSTEMİ: (İş Sözleşmesinde 
Belirtilen Sözleşmenin Süresinden Önce Feshi Halinde 
Kalan Süreye Ait Ücretin Peşin Olarak Ödeneceğine 
Dair Kural Cezai Şart Niteliğinde Olduğu - Mahkemece 
Hüküm Altına Alınan Cezai Şartın Yasal Düzenleme ve 
İlke Kararı Doğrultusunda Değerlendirilmeden ve Her-
hangi Bir İndirim Yapılmaksızın Hüküm Altına Alınması-
nın Bozmayı Gerektirdiği)

• FAHİŞ CEZAİ ŞART: (B.K.’nın 161/Son Md. Göre Fa-
hiş Cezai Şartın Hâkim Tarafından Tenkis Edileceği - İş 
Hukuku Uygulamasında İşçi Aleyhine Cezai Şart Düzen-
lemeleri Bakımından Konunun Önemi Bir Kat Daha Art-
tırdığı/Şart ve Ceza Arasındaki İlişki Gözetilerek İşçinin 
İktisadi Açıdan Mahvına Neden Olmayacak Çözümlere 
Gidileceği/Cezai Şart Alacağı İstemi)

6098/m.161/ son,420

ÖZET: İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın ko-
şullarının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda ta-
raflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Borçlar Ka-
nunu’nun 161/ son maddesinde ise, fahiş cezai şartın 
hâkim tarafından tenkis edilmesi gerektiği hükme bağ-
lanmıştır. İş hukuku uygulamasında işçi aleyhine cezai 
şart düzenlemeleri bakımından konunun önemi bir kat 
daha artmaktadır. Şart ve ceza arasındaki ilişki gözeti-
lerek, işçinin iktisadi açıdan mahvına neden olmayacak 
çözümlere gidilmelidir. İşçinin belli bir süre çalışması 
şartına bağlanan cezalardan, sözleşme kapsamında 

çalışılan ve çalışması gereken sürelere göre oran kuru-
larak indirime gidilmelidir. Somut uyuşmazlıkta; İş söz-
leşmesinde belirtilen sözleşmenin süresinden önce feshi 
halinde kalan süreye ait ücretin peşin olarak ödeneceği-
ne dair kural, cezai şart niteliğindedir. Mahkemece hü-
küm altına alınan cezai şartın yasal düzenleme ve ilke 
kararı doğrultusunda değerlendirilmeden ve herhangi 
bir indirim yapılmaksızın hüküm altına alınması bozmayı 
gerektirmiştir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda ve-
rilen kararın, temyizen incelenmesi davacı-karşı davalı 
vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süre-
sinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi 
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: A-) Davacı-karşı davalı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 18/09/2003-
12/09/2012 tarihleri arasında öğretmen olarak çalıştı-
ğını, çalışma süresi boyunca aylık ücretleri ile birlikte 
ödenmesi gereken fazla mesai ücretlerinin bordrolara 
yansıtılmadığını ve ödenmediğini, aylık ücretlerinin em-
sallerine göre daha düşük olduğunu, telafi edileceğinin 
söylenmesine rağmen gerekli iyileştirmelerin yapılma-
dığını, işveren tarafından müdürlük görevi verileceği bu 
sebeple müdür vekili olarak görevlendirildiğinin belirtil-
miş olmasına rağmen müdür vekili ücreti ödenmediği 
gibi müdür olarak da atanmadığım, bu sebeple iş sözleş-
mesini haklı sebeplerle feshettiklerini beyanla, fazlaya 
dair talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik olmak 
üzere kıdem tazminatı için 1.000,00 TL. fazla çalışma 
ücreti için 500,00 TL.sı ödenmesine, kıdem tazminatı 
için fesih tarihinden itibaren bir yıllık mevzuata uygulana-
cak en yüksek faiz oranı işletilmesine, diğer alacak için 
yasal faiz talep ettiğini ileri sürerek; davanın kabulüne 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B-) Davalı-karşı Davacı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; yetki itirazında bulunmuş ve davacı ile im-
zalanmış olan 01/09/2012 tarihli iş sözleşmesinin özel 
şartlar başlıklı 6/k maddesinde haklı nedene dayanmak-
sızın iş sözleşmesinin taraflardan biri tarafından feshe-
dilmesi halinde, sözleşmenin kalan süresi kadar ücretin 
ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davacının devlet oku-
luna... Demekleri... Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 
göreve başlaması sebebi ile kararlaştırılan tazminattan 
kurtulmak amacı ile bu davayı açmış olduğunu, davacı-
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nın fazla mesai alacağı bulunmadığını, ücret artışlarının 
işverenin takdirine göre yapıldığını, davacıya makam ta-
ahhüdünde bulunulmadığını, davacının haksız feshi se-
bebi ile taraflar arasında imzalanmış olan sözleşmenin 
6/k maddesi gereğince 01/09/2012-31/08/2013 tarihleri 
arasında alması gereken 26.680,00.-TL ücretin davacı 
tarafından davalıya ödenmesi gerektiğini savunarak; asıl 
davanın reddi karşı davanın kabulüne karar verilmesini 
talep etmiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, davacı- karşı davalının davasının reddine 
karar verilerek iş akdinin haklı nedenle feshedilmediği 
bu nedenle kıdem tazminatı alamayacağı ve haftalık 
çalışma süresinin 42,5 saat olduğu, 45 saati aşan ça-
lışması olmadığının tespiti ile fazla mesai alacağı da ol-
madığına karar vermiştir. Davalı-karşı davacının ise da-
vasının kabulüne karar verilerek haksız fesih nedeniyle 
iş sözleşmesinde belirlenen cezai şart hükmü uyarınca 
26.680.00TL’nin davacı-karşı davalıdan tahsiline karar 
verilmiştir.

D-) Temyiz:
Karar süresinde davacı -karşı davalı tarafından temyiz 
edilmiştir.

E-) Gerekçe:
1- ) Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsiz-
lik bulunmamasına göre davacı-karşı davalının aşağıda-
ki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
görülmemiştir.
2- ) İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşul-
larının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda taraflar 
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya 
eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz 
ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır ( Tunçomağ, Kenan: 
Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963 ).

Cezai şart Borçlar Kanunu’nun 158-161. maddeleri ara-
sında düzenlenmiş olup, İş Kanunlarında konuya dair bir 
hükme yer verilmemiştir. İş hukuku açısından Borçlar 
Kanunu’nun sözü edilen hükümlerini uygulamakla birlik-
te, Dairemizce bazı yönlerden İş hukukuna özgü çözüm-
ler üretilmiştir. İş hukukunda “İşçi Yararına Yorum İlke-
si”nin bir sonucu olarak sadece işçi aleyhine yükümlülük 
öngören cezai şart hükümleri geçersiz sayılmış ve bu 

yönde yerleşmiş içtihatlar öğretide de benimsenmiştir. 
Hizmet sözleşmeleri açısından cezai şartla ilgili olarak 
818 Sayılı Yasa’da açık bir hüküm bulunmaz iken, Da-
iremizin uygulamasına paralel olarak; 1 Temmuz 2012 
tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Ka-
nunu’nun 420. maddesi “Hizmet sözleşmelerine sadece 
işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.” hükmünü 
getirmiştir. Bu itibarla hizmet sözleşmelerine işçi aley-
hine konulan cezai şartlar geçersiz, işçi lehine konulan 
cezai şartlar ise geçerli kabul edilmelidir.

Cezai şartın işçi ve işveren hakkında ve iki taraflı olarak 
düzenlenmesi gereği, işçi aleyhine kararlaştırılan cezai 
şartın işveren aleyhine kararlaştırılandan daha fazla ol-
maması sonucunu da ortaya koymaktadır. 

Başka bir anlatımla işçi aleyhine olarak belirlenen cezai 
şartın, koşulları ve ceza miktarı bakımından işverenin so-
rumluluğunu aşması düşünülemez. İki taraflı cezai şartta 
işçi aleyhine bir eşitsizlik durumunda, cezai şart hükmü 
tümden geçersiz olmamakla birlikte, işçinin yükümlülüğü 
işverenin sorumlu olduğu miktarı ve halleri aşamaz.

İşçiye verilen eğitim karşılığı belli bir süre çalışması ko-
şuluna bağlı olarak kararlaştırılan cezai şart tek taraflı 
olarak değerlendirilemez. İşçiye verilen eğitim bedeli 
kadar cezai şartın karşılığı bulunmakla eğitim karşılığı 
cezai şart hükmü belirtilen ölçüler içinde geçerlidir.

Gerek belirli gerekse belirsiz iş sözleşmelerinde, cezai 
şart içeren hükümler, karşılıklılık prensibinin bulunması 
halinde kural olarak geçerlidir. Ancak, sözleşmenin sü-
resinden önce feshi koşuluna bağlı cezai şartın geçerli 
olabilmesi için, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli 
süreli olması zorunludur. Asgari süreli iş sözleşmelerine 
de aynı şekilde hükümler konulması mümkündür.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde, kesinleşen 
işe iade kararı üzerine işçinin başvurusuna rağmen bir 
ay içinde işe başlatılmaması durumunda, işçiye en az 
dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat 
ödeneceği öngörülmüştür. Aynı maddenin son fıkrasında 
ise, sözü edilen düzenlemenin mutlak emredici olduğu 
ve sözleşmelerle hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği hük-
me bağlanmıştır. Bu itibarla iş güvencesine tabi işçiler 
yönünden toplu iş sözleşmesinin iş güvencesi sağlayan 
hükümlerinin, Yasanın bu düzenlemesi karşılığında bir 
değeri kalmamıştır.



57

Borçlar Kanunu’nun 161. maddesine göre, taraflar ce-
zanın miktarını seçmekte serbesttirler. Buna göre belirli 
süreli iş sözleşmesinin kalan süresine ait ücretlerinin ya 
da bunun katlarının ödenmesi gerektiği yönünde ceza 
miktarı belirlenmesi mümkündür. Böyle bir cezai şart 
hükmü, Borçlar Kanunu’nun 325. maddesine göre talep 
konusu yapılabilecek olan sözleşmenin kalan süresine 
ait ücret isteğinden farklıdır. Bu durum, konuya dair ya-
sal düzenlemenin tekrarı mahiyetinde de değildir. 

Gerçekten tarafların iradesi özel biçimde cezai şart dü-
zenlemesi yönünde ortaya çıkmış olmakla, iradeye de-
ğer verilmeli ve cezai şart hükümlerine göre çözüme 
gidilmelidir. İşçinin bakiye süre ücreti ölçüt alınarak ka-
rarlaştırılmış olan cezai şarttan başka, sözleşmenin ka-
lan süresine ait ücretlerin de Borçlar Kanunu’nun 325. 
maddesine göre talep edilip edilemeyeceği sorununa 
değinmek gerekir ki, koşulların varlığı halinde sözleşme-
nin kalan süresine ait ücretlerin ayrıca talep edilebileceği 
kabul edilmelidir. 

Gerçekten, Borçlar Kanunu’nun 158/II maddesine göre, 
borcun belli zaman ve yerde ifa edilmemesi hali için ce-
zai şart kararlaştırılmışsa, alacaklı hem ifa hem de cezai 
şartı talep edebilecektir.

Borçlar Kanunu’nun 161/ son maddesinde ise, fahiş ce-

zai şartın hâkim tarafından tenkis edilmesi gerektiği hük-
me bağlanmıştır. İş hukuku uygulamasında işçi aleyhine 
cezai şart düzenlemeleri bakımından konunun önemi bir 
kat daha artmaktadır. Şart ve ceza arasındaki ilişki göze-
tilerek, işçinin iktisadi açıdan mahvına neden olmayacak 
çözümlere gidilmelidir. 

İşçinin belli bir süre çalışması şartına bağlanan cezalar-
dan, sözleşme kapsamında çalışılan ve çalışması gere-
ken sürelere göre oran kurularak indirime gidilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta; İş sözleşmesi’nin 6/o maddesin-
de belirtilen sözleşmenin süresinden önce feshi halinde 
kalan süreye ait ücretin peşin olarak ödeneceğine dair 
kural, cezai şart niteliğindedir. Mahkemece hüküm altına 
alınan cezai şartın yukarıdaki yasal düzenleme ve ilke 
kararı doğrultusunda değerlendirilmeden ve herhangi 
bir indirim yapılmaksızın hüküm altına alınması bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden do-
layı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 30.09.2019 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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Türk Ytong 56’ncı Yılını Çalışanlarıyla Kutladı

Türk Ytong, kuruluşunun 56’ncı yıl dönümünü, yönetim 
merkezinde ve fabrikalarda düzenlediği törenlerle çalı-
şanlarıyla birlikte kutladı.

Şirket kurucuları, ortakları, yönetici ve çalışanlarının 
bir araya geldiği etkinliklerde uzun yıllar Ytong çatısı 
altında görev yapanlara kıdem ödülleri dağıtıldı. İstan-
bul’daki yönetim merkezinde düzenlenen törende 40.yıl 
plaketini alan Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı         

F. Fethi Hinginar konuşmasında 2019 yılında gerçek-
leştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek, değerlendir-
melerde bulundu.

Her Zaman Geleceğe Odaklanıyoruz

2019 yılında Türkiye’de inşaat sektörünün büyüme hı-
zının yavaşladığına dikkat çeken Hinginar, “Geçmiş 
yıllarda yaşadığımız benzer dönemleri en az hasarla 

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 2019 yılında
inşaat sektörünün büyümesinin yavaşladığını ancak, yarım asrı aşan tecrübesi ile 

Ytong’un sektörde tercih edilen, güvenilen bir marka olarak büyümesini 
sürdüreceğine inandığını söyledi. „

“

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER



atlattık, sonrasında ise daha güçlenerek yola 
devam ettik. Türk Ytong’un bilinçli, özverili, de-
ğerli çalışanları olarak hepimiz aynı hedef için 
el ele vererek bugünlere geldik. Zor dönemler-
de doğru kararlar alarak geleceğe baktık, ya-
tırımlarımıza, çalışmalarımıza devam ettik ve 
kazandık” dedi. 

Dünyanın En Modern Fabrikaları

Hinginar ayrıca yapılan büyük yatırımlarla bir-
likte Türk Ytong’un geleceğe güvenle bakacağı 
bir konuma geldiğini, hem Dilovası hem de Ça-
talca fabrikalarının halen dünyanın en modern 
gazbeton fabrikaları olarak örnek gösterildiğini 
belirterek şöyle devam etti: “Fabrikalarımızı en 
verimli şekilde işletebilmek, şirketimizi fayda ve 
değer odaklı bir anlayışla yönetmeye devam et-
mek temel hedefimizdir. 

2020 yılındaki çalışmalarımızda hem inşaat 
sektörünün gelişmesi için gayret göstereceğiz 
ve hem de Ytong markasını büyütmek üzere 
çalışmaya devam edeceğiz. 1963’ten bu yana 
olduğu gibi, üründen dağıtıma, hizmetten gü-
venirliğe kadar her aşamada benimsediğimiz 
yüksek kalite anlayışını sürdürmeye devam 
edeceğiz”.
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Türk Ytong ile Gazbeton Dersi 10’uncu Yılında

Türk Ytong, Gazbeton Dersleri ile
10 Yılda Bin 200 Mimarlık Öğrencisine Ulaştı

Geleceğe Yatırım Yapan Marka

İnşaat sektöründeki insan kaynağı kalitesine ve entelek-
tüel gelişime, mimarlık ve yapı kültürüne katkıda bulun-
mayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan Ytong 
Akademi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Sektörün her kademesindeki paydaşları hedefleyen, 
yaygın ve sürdürülebilir programlar yürütülen Ytong Aka-
demi’de düzenlenen seminerler, üniversite dersleri, ürün 
eğitimleri ve yarışmalarla, bilginin paylaşılmasına, yeni-
likçi düşüncelerin ortaya çıkmasına öncülük ediliyor. 

Her Yıl Hem İlgi Hem de Ulaşılan
Öğrenci Sayısı Artıyor

Ytong Akademi’de gerçekleştirilen ve kurumsallaşmış ör-
nek çalışmalardan biri olan ‘Gazbeton Dersleri’ 10’uncu 
yılına ulaştı. Geçen 10 yılda bin 200’ün üzerinde mimar 
adayı bu derslere katıldı. Yapı sektörünün çağdaş stan-
dartlara ulaşmasına 56 yıldır öncülük eden Türk Ytong, 
‘Gazbeton Dersleri’ ile her yıl artan sayıda mimarlık öğ-
rencisine ulaşıyor. 

Sektörün deneyimli ismi Mak. Yük. Müh. Nuri Ertokat ön-
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Yapı malzemesi sektörünün lider kuruluşu Türk Ytong, sektörün ve yapı 
kültürünün gelişimi için Ytong Akademi çatısı altında örnek çalışmalar 

gerçekleştiriyor. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 
başlayan Gazbeton Dersleri, 10 yılda üç üniversitede bin 200 öğrenciye ulaştı. 
Ders notlarından derlenen içerikler, Türkiye’de gazbeton üzerine yazılmış en 

kapsamlı teknik başvuru kaynağı olarak kitaplaştırıldı. „

“

cülüğünde yürütülen ve ilk olarak 2010’da Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başlayan akademik 
program, bugün Yıldız Teknik, Maltepe ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar üniversitelerinin mimarlık bölümleri da-
hil olmak üzere üç üniversitede devam ediyor. Dersin 
notları, 2014 yılında Nuri Ertokat tarafından kitaplaştı-
rılarak, Türkiye’de gazbeton üzerine yazılmış en kap-
samlı teknik başvuru kaynağı olarak yayınlandı.

Mimarlık eğitiminde teori ve pratiği birleştiren 14 hafta-
lık seçmeli ders programında, gazbeton yapı malzeme-
sinin mimari tasarım ve uygulama alanlarıyla ilişkisi, ısı 
yalıtımı ve enerji verimliliği, yangın ve deprem emniyet, 
çevreyle uyum gibi konulardaki faydaları ve güncel yö-
netmeliklerdeki yeri gibi konular ele alınıyor. 

Son yıllarda yapı sektöründeki en dikkat çekici dijitalleş-
me adımı olan BIM-Yapı Bilgi Modellemesi uygulama-
larını da içeren dersler, Türk Ytong teknik uzmanlarının 
rehberliğinde yürütülüyor. 

Sektörden deneyimli mühendis ve mimarların da ka-
tılarak kendi pratiklerine uygun konularda katkı sağ-
ladığı dersler, öğrencilerin uzmanlaşmasına destek 
oluyor.

İnşaat Sektöründe Gelenekselliğin Yerini,
Çağdaş ve Yenilikçi Teknolojiler Alıyor 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Ytong Genel 
Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, “Ytong Türkiye’de 
inşaat sektörünün köklü bir markası. Güven üzerine 
inşa edilmiş güçlü bir markamız var. 

Malzeme ve üretim kalitesinin yanı sıra kurumsallaşma 

ve sektörel gelişim konularında da sektörünün lideri ko-
numunda. 56 yıldır Türkiye’nin enerji verimli ve kaliteli 
yapılara kavuşması, nitelikli kentleşmesi için pek çok 
alanda, sosyal paydaşlarımız ile birlikte çalışmalar yü-
rütüyoruz. 

Dünya ile yarışan sektörümüz, yapılaşma alışkanlıkları 
ve inşaat teknolojilerinde yaşanan sıçramalarla, önemli 
bir dönüşüm yaşadı. Bir bakıma inşaat sektöründe ge-
lenekselliğin yerini, çağdaş ve yenilikçi teknolojiler aldı. 

Ytong olarak bu dönüşümün her aşamasında ortaya 
çıkan yeni ihtiyaç ve teknolojilere çözüm üreten bir ko-
numda olmaya gayret ediyoruz. 

Bu bilinçle akademik ve sektörel iş birliklerine, gençlere 
yönelik eğitim ve etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. 
Çağdaş yapılara, sürdürülebilir yerleşim alanlarına imza 
atacak genç mimar ve mühendislerle sürekli bir arada 
olmak bize ayrı bir vizyon ve dinamizm de kazandırıyor. 

Gazbeton Dersleri’ne başladığımız 2010 yılından bu-
güne 10 yılda bin 200’ün üzerinde mimar adayıyla bir 
araya gelme fırsatı bulduk. Sektördeki yenilikler ve yapı 
malzemeleri hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirdik. 

Dersleri yürüten teknik kadrolarımız, akademik içerikle-
rin güncellenmesi ve geliştirilmesi için düzenli araştırma 
ve çalışmalar yapıyor. Bizlere güvenerek, bu dersleri 
açmamıza olanak sağlayan üniversite yönetimlerine de 
teşekkür ediyoruz. 

Üniversite-Sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden 
biri olan ve yıllardır başarıyla devam eden bu progra-
mın, sektörümüzde yaygınlaşmasını diliyoruz.” dedi.
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Duravit’in Yenilikçi Tasarımları, 
2020 Alman Tasarım Ödülü’ne Layık Görüldü

2020 Alman Tasarım Ödülleri jürisi, Duravit’i mükemmel 
ürün tasarımı için ödüllendirdi. Banyo ürünleri üreticisi 
Duravit “Altın” ödülü kazandı ve yenilikçi Viu/XViu, Starck T 
ve SensoWash® Starck f. tasarımlarıyla dört kez “Kazanan” 
seçildi.

Ünlü yarışmanın her kategorisinde bir “Altın” ödül verildi. 
“Altın” ödül, uluslararası tasarım dünyasında öne çıkan 
başarılar için sadece en iyilere veriliyor. Duravit’in D.1 
tasarımı, “Mükemmel Ürün Tasarımı - Banyo ve Sağlık” 
kategorisinde birinci oldu.

D.1, Matteo Thun ve Antonio Rodriguez ile birlikte 
tasarlanmıştır ve benzersizliğini mükemmel orantılı tarzından 
almaktadır. Tasarımındaki dinamik, akışkan geçiş temel 
silindirik formu süper düz çıkış deliğiyle birleştirir. Batarya 
çeşitleri, keskin kenarları ve Krom veya Mat Siyah renkli 
yüzeyleri ile eşsiz bir ifade sunar. D.1, Viu/XViu tasarım 
banyo serisi ve kendi başına ödüllü Starck T aksesuarları ile 
hem biçim hem de renk açısından iyi uyum sağlar.

Viu ve XViu seramik serisi ve mobilya çeşitleri, tasarımın 
geleceğinin örneğini sunar. Duravit ve sieger tasarımı, 
yumuşak, organik formlar ve hassas geometri etkileşimi ile 
post-endüstriyel bir zerafet duygusu yaratır. 

Seramik lavabo ile metal çerçevenin kusursuz bir 
kombinasyonu için Duravit’in patentli c-bonded teknolojisinin 
kullanıldığı lavabo çeşidi özellikle dikkat çekicidir. Hafifçe 
kavisli iç lavabo, ayrı bir batarya platformu olan keskin hatlı 
dikdörtgenin merkezinde yer alır.

Starck T banyo aksesuarları, işlevsel sertliğin organik 
formlarla bağlantısının bir örneğidir. Yuvarlak tabandan 
geometrik “T” şekline doğru akıcı geçiş, tasarımcı Philippe 
Starck’ın bir ağacın dallanma biçimini hissettirdiği banyo 
aksesuarları serisinin belirleyici tasarım özelliğidir. 

Bu tasarım şekli, havlu halkasından tuvalet kağıtlığına kadar 
16 yüksek kaliteli banyo aksesuarının her birinde görülebilir 
ve onlara yinelenen simgesel bir karakteristik kazandırır.
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Duravit ve Philippe Starck tarafından tasarlanan banyo klozeti 
SensoWash® Starck f, etkileyici minimalist bir tasarıma 
sahiptir. Tüm bileşenlerin içindeki teknoloji daha da geliştirilmiş 
ve tüm teknoloji seramik gövdenin içine yerleştirilecek şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Sadece 40 mm yüksekliğe sahip düz klozet ve arkasında 
bulunan beyaz kapak gömme montajlı bir ünite oluşturur: 
Çağdaş tasarım ve mükemmel bir uyum içinde konforu 
arttıran teknoloji. Saf estetik ve zamanın ötesinde modernlik, 
tüm Duravit tasarım serilerinde mükemmel bir şekilde bir 
araya gelir.

SensoWash® Starck f uzaktan kumanda da başka bir ödül 
kazandı. Tutması rahat ve düz, zarif formu, serinin minimalist 
tasarım tarzını yansıtır. Uzaktan kumanda, yüksek tanıma 
değeri ve aşağı açılır tuş takımı düzeni ile dikkat çeker. 
Açıklayıcı tuşlar, kolay ve kullanıcı dostu kontrol sağlar. 
Alternatif olarak, banyo klozeti SensoWash® uygulaması ile 
yapılandırılabilir.

Alman Tasarım Ödülü, Benzersiz tasarım trendlerini keşfetme, 
tanıma ve ödüllendirme hedefi ile dünya çapında tanınan 
tasarım yarışmasında Alman Tasarım Konseyi tarafından 
verilen birinci sınıf bir ödüldür. Her yıl, her biri uluslararası 
tasarım alanında kendi başına öncü olan ürün ve iletişim 
tasarımındaki yüksek nitelikli çalışmalar ödüllendirilir.
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Duravit’ten
Gerçek Bir Yıldız:

Starck 1

Yenilenmiş Starck 1 etajerli lavabo 
yeni renkleri, banyo aydınlatması ve

şık aynasıyla karşınızda. „
“
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Tasarım Klasiğinden Yeni Fikirler

Starck 1 etajerli lavabonun olağanüstü başarı 
hikayesinde sıradaki bölüme hoş geldiniz. Tasarımcı 
Philippe Starck ve Duravit, tasarım klasiğinde küçük 
değişiklikler yaptı. Ürün 1994 yılında piyasaya 
çıktığında kova ve leğeni andıran antik formuyla 
lavabo ve makyaj ünitesi bütün dikkatleri üzerine 
çekmişti.

Artık Starck etajerli banyo dolabı bir el yıkama 
alanından daha fazlasını sunuyor. Size göz alıcı bir 
saklama alanı sağlıyor ve yapılan son yeniliklerle 
banyonuzu aydınlatıyor. 

Kapakları açıldığında opsiyonel LED aydınlatma iç 
kısmı parlama yapmadan aydınlatarak aradığınız 

şeyi kolayca bulmanızı sağlar. Led aydınlatma, 
etajerli banyo dolabı içindeki mat cama özellikle 
yumuşak bir görünüm verir. Yeni ayna da net bir 
görüntü sunar. Ayna üstü LED aydınlatma, tüm 
banyolar için sıcak bir atmosfer oluşturur. Dikdörtgen 
biçimi, yuvarlak formdaki konik lavabo ile kontrast 
yaratarak şık ve modern banyo tasarımları sunar. 

Tasarım klasiği, beyazdan gece mavisine kadar yeni 
moda renklerde saten mat vernikle kaplanmıştır. 

Yüksek parlaklıklı Beyaz ve Siyah vernik kaplı üç 
farklı gerçek ahşap yüzey de mevcuttur. Herkesin 
hayalindeki banyo için çok sayıda tasarım seçeneği 
sunar. O tam bir yıldız!
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SEREL, 
UNICERA 2020’ye Hazırlanıyor

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA 
2020 İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul 
Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu 
(TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri 
Derneği (TİMDER) iş birliği ile CNR EXPO 
Yeşilköy’de seramik, banyo ve mutfak sektörü 
temsilcilerini 10-14 Mart tarihleri arasında bir 
araya getirecek.

SEREL inovatif ürünlerden oluşan yepyeni fuar 
koleksiyonunu, uluslararası profesyonellerin 
ve ziyaretçilerin beğenisine sunmaya 
hazırlanıyor. SEREL ürünleri son 5 yılda 30 
adet tasarım ödülü ile taçlandırıldı. Yenilikçi 
tavrını, nitelikli tasarımları ve çeşitliliğe olanak 
sağlayan vitrifiye modelleriyle gündeme 
getiren SEREL, Unicera 2019’da ziyaretçinin 
beğenisini kazanan banyo mobilyalarına bu 
yıl yenilerini ekleyerek ziyaretçinin beğenisine 
sunmaya hazırlanıyor. SEREL Unicera 
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2020’de banyo mekânları için inovatif çözümlerini kapsamlı 
bir şekilde sergileyecek. SEREL, vitrifiye ürünlerinin çalışır 
durumda tüketiciye sunulacağı fuarda, yenilikçi olgusu 
yanında, uluslararası ödüllere sahip tasarımları ön planda 
olacak.

Unicera fuarında, başta yeni çocuk serisi SEREL 
Paleimon olmak üzere, Nita serisine yeni katılan 
etajerli lavabo tasarımlarına entegre banyo mobilyası 
seçenekleri, yeni tezgâh üstü lavabo tasarımları, 
monoblok asma lavabo ve zenginleşen SEREL 
PureWash ailesi ile seri ürün gamını genişleten SEREL, 
ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

SEREL PureWash (rimless) ve SEREL EasyWash 
yıkama teknolojisine sahip klozet ve lavaboları fuarda 
sergilenecek. SEREL’in klozetlere yönelik geliştirdiği 
SEREL EasyWash yıkama sistemi, ürünün iç yüzeyini 
su sıçratmadan yıkama özelliği ile öne çıkıyor ve klozet 
yüzeyinde 360 derece %100 temizlik sağlıyor. SEREL 
EasyWash lavabolarda ise kendi kendine devreye giren 
yıkama sistemi sayesinde, bir sonraki kullanıcıya temiz bir 
kullanım alanı sağlayan yeni teknolojisi, fonksiyonellik ve 
hijyen konularına farklı bir boyut getiriyor. SEREL vitrifiye 
ürünleri sahip oldukları SEREL Hygiene+ yüzey teknolojisi 
sayesinde kir tutmuyor, bakteri oluşumunu engelliyor, 
kolay temizleniyor ve maksimum hijyen sağlıyor.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
VitrA İnovasyon Merkezi’ne Birincilik Ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ArGe Merkezleri 
Ödül Töreni, 19 Kasım’da gerçekleştirildi. 2018 Yılı 
Performans Endeksi sonuçlarına göre 39 ödülün verildiği 
törende, VitrA İnovasyon Merkezi D kategorisinde 
birincilik ödülünün sahibi oldu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 
verilen ödülü, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı 
ve aynı zamanda Sendikamız Disiplin Kurulu Üyesi Ali 
Aköz ve Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon 
Direktörü Boğaç Şimşir aldı.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ArGe ve tasarım 
merkezlerinde yürütülen projelerin sonucunda ortaya 
konan yeni teknoloji ve çıktıların değerlendirildiği 

performans endeksinde bu yıl ilk kez kategoriler 
sektörlere değil, istihdam edilen ArGe personeline göre 
belirlendi. 

15-35 ArGe personeli istihdam edenlerin A Grubu olarak 
değerlendirildiği endekste; 36-50 kişilik merkezler B 
kategorisi, 51-75 çalışanı bulunanlar C kategorisi, 76-
250 arası D kategorisi, 250 ve üstü ArGe personeli 
çalıştıranlar ise E kategorisinde değerlendirildi. 

VitrA İnovasyon Merkezi, Bakanlığın ArGe Merkezleri 
Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2013-2017 
döneminde üst üste 5 kez cam ve seramik sektörünün 
en başarılı ArGe merkezi seçildi. 2017 yılında ayrıca 
Türkiye’nin en başarılı 2. ArGe merkezi oldu.
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VitrA’nın Alman endüstriyel tasarım stüdyosu NOA iş birliğiyle geliştirdiği V-Care 
Akıllı Klozet, kişiselleştirilebilen bir temizlik deneyimi sunuyor. Banyo ürünlerinde 
inovasyon ve tasarımın ulaştığı son noktayı temsil eden ödüllü V-Care’in tüm 

özellikleri, uzaktan kumandayla yönetilebiliyor.

Basic ve comfort modelleriyle her banyoyla 
uyumlu V-Care Akıllı Klozet, hazne içi kanalları 

ortadan kaldıran Rim-ex teknolojisiyle, 
kolay temizlik ve üstün hijyen sağlıyor. 
Kadın ve çocuklara özel ayarları bulunan 
V-Care, sunduğu tüm özelliklerin 
kumanda aracılığıyla kişiselleştirilmesine 
de olanak tanıyor. Ayarlanabilir ısı ve 
tazyik, farklı yıkama seçenekleri, koku 

emme, taharet borusu temizliği gibi 
özellikleriyle kullanıcılara konfor sunuyor. 

V-Care’in comfort modeli, otomatik kapak 
açma-kapama, kurutma ısısı ayarı ve masajlı 

yıkama gibi ek özelliklerle geliyor.

Düşünceli Banyo Ekosistemi V-Care’den
V-Care Akıllı Klozet
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Beton ve Ahşap Görünümlü Karolarla
Damga Vurdu!

VitrA, Dünyanın En Büyük Seramik Fuarı Cersaie’ye, 

VitrA, 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde İtalya’nın Bolonya 
kentinde düzenlenen Cersaie fuarına bu yıl 16. kez 
katıldı. Dünyanın en büyük seramik fuarındaki 200 
metrekarelik standında VitrA, sektör profesyonelleriyle 
buluşarak en yeni karo koleksiyonlarını tanıttı. VitrA, 
2003’ten bu yana düzenli olarak yer aldığı Cersaie’ye, 
beton ve ahşap görünümlü karo koleksiyonlarıyla 
damga vurdu. Mimaride kullanılan malzemeleri 
renk, doku ve desenlerler yorumlayan koleksiyonlar, 
CementMix ve Wood adlarıyla beğeniye sunuldu.
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VitrA’nın diğer karo sistemleriyle uyumlu CementMix 
koleksiyonu, modern mimarinin önde gelen trendlerinden 
beton görünümüne karolarla hayata veriyor. İlham veren 
sıcak bir minimalizm sunan koleksiyon, geleneksel beton 
rengini, modern toprak tonlarıyla uyumlu sıcak bir doku 
paletinde yumuşatıyor. Terazzo desenlerini, geometrik 
çizgiler, doğal taş ve renkli mermer yongalarıyla yeniden 
yorumluyor.

Betonun farklı katmanlarını sıcak ve soğuk renk 
seçenekleriyle 6 tonda yorumlayan CementMix; Fine, 
Micro ve Flake serileriyle, zemin ve duvarlarda endüstriyel 
tasarıma yeni bir boyut getiriyor. Sıva ve duvar kâğıdı 
dokusunu yansıtan CementMix Fine, betonu en minimal 
ve sade haliyle yorumlarken, CementMix Micro, çakıl taşı 
parçalarıyla sakin beton görüntüsünü hareketlendiriyor ve 
doğal bir etki yaratıyor. 

Geleneksel Terrazo desenlerini, modern endüstriyel 
tasarım öğeleriyle yeniden yorumlayan CementMix Flake 
ise modern geometrik desenler, doğal taş ve mermer 
parçalarıyla zenginleştirilmiş üç farklı yorum sunuyor.

Doğadan ve organik ağaç desenlerinden ilham alan Wood 
koleksiyonu, mimari ve iç tasarımdaki geleneksel ahşap 
kavramını yeniden yorumluyor. Yeni karo sistemi, 400’e 
yakın türüyle farklı coğrafyalarda, farklı mimari ihtiyaçlara 
ve tasarım çözümlerine cevap verebilecek çeşitlilik, 
karakter ve dayanıklılıkta olan meşeden esinleniyor. 
Meşenin estetiği, yeni desenlerle ve üç yeni koleksiyonda 
yer alan kent görünümüyle yeniden tanımlanıyor: Oakland, 
Craft ve Urbanwood. 

Dört tonda hazırlanan Oakland, en doğal meşe formundan 
esinleniyor. Doğanın zamana meydan okuyan güzelliğini 
temsil eden Oakland koleksiyonu 7,5 x 30 cm boyutlarında 
mini karolar ve dış mekanda kullanmaya uygun kaymaz 
bir yüzey sunuyor. Sofistike bir görünüm sağlayan Craft 
koleksiyonunda, özenle seçilmiş desenleri ve beş renk 
seçeneğiyle, yeni ürün yelpazesinde dış mekan kullanımı 
için özel olarak geliştirilen 20 mm’lik karolar bulunuyor. 
Urbanwood, İskandinav meşesinin sadeliğini beton yüzey 
dokularıyla birleştiriyor. Endüstriyel bir estetik oluşturmak 
için yenilikçi teknolojiyi kullanan koleksiyon, geleneksel 
meşe ağacını çağdaş bir dokuya dönüştürüyor.
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VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan Vetro kumanda 
panelleri, cam malzemesiyle banyoya modern ve yalın 
bir görünüm kazandırıyor. Siyah ve beyazın yanı sıra, bej 
ve vizon alternatifleri de bulunan Vetro, seramik ürünlerle 
uyum sağlayarak banyoda bütünsel tasarımı destekliyor. 
İki farklı butonuyla su tasarrufu yaptıran Vetro kumanda 
panelleri, VitrA’nın tüm gömme rezervuarlarıyla birlikte 
kullanılabiliyor.

VitrA’dan “Cam” Kumanda Panelleri
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