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1. Neoliberal Politikaların Türkiye Enerji 
Sektörüne Yansımaları

Genel Görünüm

Ülkemizde 1980’den bu yana yerleştirilmeye ça-
lışılan piyasa ekonomisi ile sektörde kamu varlığı 
sınırlanmakta ve/veya yok edilmekte, genel olarak 
enerji, özel olarak da elektrik sektörü serbest piyasa 
işleyişine ve özel sermaye şirketlerine dayalı olarak 
yapılandırılmaktadır.

Bu dönemde enerji ihtiyacını karşılamak üzere 
genelde ithal fosil enerji kaynakları kullanılmış, 
ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, 
enerjideki dışa bağımlılık ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
Türkiye’nin hızla artan enerji ithalatının faturası 
2021’de 50.4 milyar dolar olurken, 2022’nin ilk 5 
ayında ulaştığı 40 milyar dolarla, yılsonunda enerji 
ithalatının 100 milyar dolara varacağı sinyalini 
vermiştir. 

Kamu elektrik üretim tesislerinin çok 
büyük bölümü özelleştirilmiştir. 
Elektrik üretiminde kamu payı, 
2019’da yüzde 19.5, 2021’de yüzde 
16.1 olmuştur. Elektrik dağıtımı 
ve satışı tamamen özel şirketler 
tarafından yapılmaktadır. Plansız 
uygulamalar sonucu ülkede elekt-
rik üretiminde arz fazlası oluşmuş, 
bunun sonucunda bazı santrallar 
üretimi durdurmuş veya kapanmış, 
bir bölümü yurtdışına satılmıştır. 
Birkaç büyük özel sermaye grubu, 
elektrik üretiminin yanı sıra dağıtımını 
da kontrol etmektedir.

Petrolün rafinaj işlemleri iki özel şirket tarafından; 
ithalat, dağıtım, pazarlama ve satış işlerinin tamamı 
az sayıda özel şirket tarafından denetlenmektedir. 
İstanbul dışında ülkenin tüm kentlerinde doğalgaz 
dağıtım, satış, pazarlama hizmetleri özel şirketler 
eliyle verilmektedir.

Artan Fiyatlar, Yaygınlaşan Enerji Yoksulluğu 

Bugün TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeks-
lerinin yüzde 70’i aştığı, üretici fiyatlarının yüzde 
120’den daha fazla arttığı koşullarda, bir alev topu 
gibi büyüyen ve bazı iktisatçılara göre yüzde 160’ı 
aşan fiyat artışları, her gün yapılan yeni zamlarla 
daha da yükselmektedir. Yılsonunda ve Temmuz 
başında yapılan artışlara karşın; art arda gelen 
zamlar nedeniyle alım gücü hızla kaybolan asgari 
ücretle insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmek 

de imkânsızdır.

Ülkemizde, hızla ortalama ücrete dö-
nüşmesi ve asgari geçim için oldukça 

yetersiz kalması nedeniyle asgari 
ücrete dönük beklentiler yükseliyor. 
Asgari ücret, tüm çalışanları ve on-
ların ailelerinin yaşam koşullarını 
ilgilendiriyor. Türkiye, Avrupa 
Birliği’nde en düşük asgari ücrete 
sahip ülkelerden biri olmasının 
yanı sıra; asgari ücretle çalışan 
oranının da en yüksek olduğu 

ülkedir. Ülke çapında asgari üc-
retlileşme süreci hızlanıyor. Asgari 

ücret ile ortalama ücretler arasındaki 
makas kapanıyor. Milyonlarca işçi yasal 

hakları olmasına rağmen asgari ücretin 
altında, hatta yarısının bile altında çalışmaya 

* Bu çalışma, yazarları tarafından, bölüm yazarı ve editörü oldukları TMMOB Enerji Görünümü 2022 Raporunun, kendi hazırladıkları Sonuç Bölü-
münden derlenmiştir.



ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİd
os

ya

12 EYLÜL 2022 • Sayı-471

zorlanıyor. Türkiye’de milyonlarca işçi asgari geçim 
için yetersiz olan asgari ücretle geçinmeye çalışırken, 
milyonlarca işçi de asgari ücret dahi alamıyor. Mil-
yonlarca emeklinin maaşı da asgari ücretin yüzde 41 
altında. Türkiye hızla bir asgari ücretliler ülkesine 
dönüşüyor. Yoksulların enflasyonunun varsıllara göre 
çok daha yüksek olduğu, gelir dağılımının eşitsiz ve 
bozuk olduğu ülkemizde enerji yoksulluğu sorunu 
giderek ağırlaşmaktadır.

Günümüz Türkiye’sinde, art arda gelen zamlarla, 
aileler her ay tutarı daha fazla artan enerji, su vd. 
faturalarını ödemekte zorlanmakta ve ödeyemedikleri 
için elektriği, gazı ve suyu kesilerek abonelikleri son-
landırılan konut sayısı 100 binlerle belirtilmektedir.

Gerek elektrik gerekse doğalgaz borçlarını ödeyeme-
yen abonelerin toplam borç miktarları, belirli tercihli 
sermaye gruplarına aktarılan kamu kaynakları ile 
kıyaslandığında çok düşük kalmalarına karşın, iktidar 
göz ardı ettiği kesimlere bu desteği vermekten sa-
kınmış ve milyonlarca yurttaşın soğukta ve karanlıkta 
kalmasına ilgisiz ve duyarsız kalmıştır. Çok ciddi bir 
sorun olan ve giderek çoğalan enerji yoksulluğunun 
yakıcı etkilerini azaltmak için enerji yoksullarına 
kamusal destekler artırılmalı ve genişletilmelidir. 

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın yıllardır 
dile getirdiği, bir ailenin aylık asgari elektrik tüketi-
minin 230 kilovat saat olduğu gerçeğini görmezden 
gelen siyasi iktidar, fahiş elektrik ve doğalgaz zam-
larını protesto eylemlerinin yaygınlaşması üzerine; 
konutlarda 1. kademede tüketim sınırını 240 kilovat-
saate yükseltmek zorunda kalmıştır. Düşük gelirli 

ailelere yapılan elektrik yardımının üst sınırı ise hâlâ 
150 kilovatsaattir. 2 milyon 140 bin hanenin 150 kilo-
vatsaate kadar tüketimlerini devlet karşılamaktadır. 
Bu uygulama derhal gözden geçirilmeli, hanede ya-
şayan kişi sayısından bağımsız olarak, yoksul ailelerin 
aylık 240 kilovat saate kadar elektrik tüketimlerinin 
tamamı kamu tarafından karşılanmalıdır. 

Bireysel ısınma ile ısınan bir konutun yıllık doğalgaz 
tüketimi, örneğin Ankara’da 960 m3’tür. Temmuz 
ayında 4.68 TL /m3 olan Başkent Gaz satış fiyat-
larıyla, bu tüketim için ödenecek miktar 4.492,80 
TL’dir. Düşük gelirli ailelere yapılacağı açıklanan 
450–1.150 TL yardım, yıl içinde hiç yeni zam yapıl-
masa bile, ödenecek gaz bedelinin yalnızca yüzde 
10–yüzde 25.6’sını karşılamaktadır. Bugün yardıma 
ihtiyaç duyan bir hanenin doğalgaz için ödeyeceği 
paranın yalnız onda biri ile dörtte birini karşılayan 
destek düşük ve yetersizdir. Destek tutarı, yıllık gaz 
ihtiyacı olarak ödenecek gaz bedeline eşitlenmeli 
ve kapsamı tüm düşük gelirli aileleri kapsayacak 
şekilde genişletilmelidir. Ayrıca yerel yönetimler 
bedelsiz veya düşük bedelle su desteği vermelidir. 
Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler 
düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut 
abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli 
ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm 
kalemler iptal edilmelidir. Konutlarda temel ihtiyaç-
lardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim çağdaş 
insan yaşamının temel unsurlarıdır. Yurttaşlara 
verilen bu hizmetler temel ihtiyaçlar niteliğindedir 
ve KDV, Özel İletişim Vergisi vb. vergilerden muaf 
olarak temin edilmelidir. 
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Özel Elektrik Üreticilerine Güzel Destekler 
Artarak Devam Ediyor, Bedelini Yurttaşlar 
Ödüyor

Ülkemizde başlangıcı 1980’lere dayanan elektrik 
enerjisi sektörünün serbestleştirilmesi, özelleş-
tirilmesi, piyasalaştırılması sürecinde Yap-İşlet, 
Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri, Varlık 
Satışı gibi özelleştirme modelleri uygulanmış ve 
özel firmaların serbest üretici olarak yeni elektrik 
santralları yapmaları teşvik edilmiştir. Öte yandan 
kamu kurumlarının yeni üretim yatırımları yapma-
sının önüne geçilmiştir. Bu dönemde özel elektrik 
üretim ve dağıtım şirketlerine sağlanan destekler; 
doğrudan transferler, maliyet sübvansiyonları, vergi 
muafiyetleri, satış fiyatı ve yatırım desteklerinin yanı 
sıra arazi ve şebeke bağlantısı gibi kıt kaynaklara eri-
şim konusunda sağlanan imtiyaz ve öncelikler, kamu 
varlıklarının tahsisi gibi çeşitli biçimlerde olmuştur.

Son yıllarda elektrik üretim şirketlerine işletme aşa-
masında verilen hesaplanabilir destekler; YEKDEM 
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-
tilen elektriğe ABD doları bazında ve yerli kömürden 
elektrik üreten santralların üretimlerinin bir bölü-
müne TL bazında (dönemsel olarak güncellenen) 
sabit fiyat ile alım garantisi verilmesi, bu yöntemin 
bazı elektrik üreticilerine piyasa ortalama satış fi-
yatından (EPİAŞ dönemsel ortalama Piyasa Takas 
Fiyatı) daha yüksek fiyatlarla elektrik satmalarını 
sağlaması; ayrıca bazı santrallara da üretimlerinden 
bağımsız olarak Kapasite Mekanizması adı altında da 
ödeme yapılması olarak sayılabilir. Ayrıca doğalgaz 
yakıtlı santrallara maliyetinin altında bedel ile gaz 
satışı, yerli kömür santrallarına çevre izni teşviki ve 
özelleştirilen yerli kömür yakıtlı santralların çevre 

mevzuatına uyum tarihinin ötelenmesi ve sonra çevre 
mevzuatına aykırılıklara göz yumulması şeklinde 
destekler de söz konusudur. 

2018-2021 döneminde üretilen elektrik enerjisinin 
PTF (ağırlıklı ortalama) ile hesaplanan ederi 338.65 
milyar TL, aynı dönemde PTF üzeri ödemelerin, 
Kapasite Mekanizması ödemelerinin ve doğalgaz 
santrallarına yakıt maliyeti desteğinin karşılığı 117.28 
milyar TL olmuştur. Bu meblağ üretilen elektrik ener-
jisinin toplam piyasa ederinin yaklaşık yüzde 35’idir.

PTF üzerinde ilave ödemelerin yanı sıra, esasen 
PTF’nin de yeniden irdelenmesi gerekiyor. PTF’nin 
oluştuğu “Merit Order (Marjinal Maliyet)” Sistemi 
ülkemizde (dünyada olduğu gibi) elektrik sektö-
rünün piyasalaştırılmasına paralel olarak uygulan-
maktadır. Bu yöntem, maliyeti düşük santralların 
ürettikleri elektrik enerjisini maliyetlerinin üze-
rindeki fiyatlarla satmalarına olanak sağlamaktadır. 
Türkiye piyasası özelinde fiyatı belirleyen santrallar 
genellikle, doğalgaz santralları veya puant saatlerde 
üretim yapan barajlı hidroelektrik santralları olmak-
tadır. Büyük gruplar doğalgaz santrallarının yanı sıra 
daha düşük maliyetli yerli kömür ve/veya YEKDEM 
harici (ve dahili) yenilenebilir enerji santrallarına da 
sahip oldukları için yüksek PTF’nin referans satış 
bedeli olması bu gruplara avantaj sağlamaktadır. Özel 
elektrik üreticilerine avantajlar sağlayan bu sistemin 
bedeli (tarifeler aracılığıyla) tüketiciler tarafından 
ödenmektedir. Bu konuya Avrupa’da da sol çevreler 
dikkat çekmektedir. 

Piyasalaştırmanın zorunlu kıldığı “Merit Order” 
veya benzeri sistemler ve özel elektrik üreticilerine 
çeşitli destekler ülkemizde 1980’den bu yana 42 yıl-
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dır sürdürülen politikalar ve söylemlerin sonucunda 
doğal olarak kabullenilmekte ve çözümler yine bu 
çerçevede aranmaktadır. Ancak beynimize örülmeye 
çalışılan neoliberal öğreti zincirlerini kırarak, bu deli 
gömleğini üzerimizden atarak, kapitalist sistem için-
de bile toplum yararını gözeten önermeler, politikalar 
geliştirebilir ve uygulayabiliriz. 

2. İklim Sorunu ve Kapitalizmin Yeşil 
Dönüşümü 
İklim sorunsalı, kapsamı, nedenleri ve sonuçları ile 
ideolojik, iktisadi, sınıfsal, siyasal bir sorundur ve 
bu özelliklerinden dolayı zaman, mekân ve ölçek 
boyutları vardır. Sorunun çözümü için bütün bu 
düzlemler ve ölçekler arasında etkileşim kuran 
ve geleceğe ertelenmemiş siyasi ve toplumsal bir 
mücadeleye ihtiyaç var. İklimle ilgili sorun yumağı, 
iktisadi, toplumsal ve tarihsel eşitsizlikleri artırdığı 
gibi dezavantajlı kesimlere, yoksul ülkelere, geri kal-
mış bölgelere, emekçi sınıflara, işsizlere, kadınlara 
ve gelecek kuşaklara daha ağır yükler yüklemektedir. 
Sorun, küresel, ülkesel ve bölgesel, sınıfsal, toplum-
sal cinsiyet boyutları olan bir sorundur. Bu kadar çok 
boyutlu ve karmaşık bir sorunun, salt çevre ile ilgili 
teknik parametrelerin aritmetik değişimi ve mucizevi 
sonuçlar beklenen yeni teknolojilerin uygulanması ile 
çözüleceğini öne sürerek sorunu önemsizleştirmeye 
çalışan yaklaşımlar kabul edilemez. 

İklimle ilgili sorunları, uzunca süre reddeden ve 
kabul etmeyen sermaye sınıfları, şimdilerde durum-
dan vazife çıkararak politika değişikliğine yöneldiler. 
Görünürde iklim kaynaklı sorunları çözme iddiasıyla 
ama esas olarak sermayenin kendi krizlerini aşmak 
amacıyla; kapitalist yeniden üretim için yeni faaliyet 
ve kazanç alanları yaratmayı amaçlıyorlar. Bugüne de-
ğin enerji yatırımlarında yalnız azami kâr dürtüsü ile 
hareket eden, doğayı tahrip etmekte beis görmeyen 
sermaye; küresel salgınının altüst ettiği, eski birçok 
kurumun işlevlerini yitirdiği bir süreçte, “enerjide 
yeni düzen, yeşil enerji, yeşil dönüşüm’’ slogan ve 
önermelerini tekrarlayarak, bir masumiyet maskesi 
ile sahneye çıkmıştır.

Özel şirketlerin ve doğrudan veya dolaylı olarak 
finanse ettikleri ve/veya destekledikleri düşünce 
kuruluşları eliyle lanse ettikleri, uluslararası ve ulusal 
ölçekte dil ve söylem değişikliği, iklim krizine karşı 
kayda değer bir mücadele verme niyetleri olduğunu 
göstermiyor. Bugüne değin yapılan ve doğaya, çev-
reye, topluma zarar veren kuralsız, düzensiz sanayi, 
madencilik, enerji ve altyapı yatırımlarından sorumlu 
olan sermaye kesimleri şimdi, “Krizi benzersiz bir 
fırsata çevirmek” için; AB ve AB üzerinden dünyaya; 

“Avrupa Yeşil Mutabakatı” adı ile “yeni bir sermaye 
birikim yöntemini”, “büyüme stratejisi tabelasıyla” 
önermektedir. 

Yeşil badanalı da olsa özünde fosil yakıt temelli ve 
esas amacı kapitalizmin tüketimin körüklenmesine 
ve doğayı tahrip eden sürekli yeniden üretim kurgu-
suna dayalı, toplumun küçük bir kesimini oluşturan 
sermaye sınıflarının ve özel şirketlerin çıkarlarını 
kollayan; karbon tutma ve depolama, havadaki 
karbonu tutma gibi ticari ve teknik uygulanabilir-
liği kanıtlanmamış ve fosil yakıtların kullanımını 
sürdürme amaçlı teknolojiler; özel araç sahipliği 
anlayışı üzerinde temellenen bütün araçları elekt-
rikli yapmak gibi, yüz milyonlarca araca konulacak 
bataryaları ve kurulacak milyonlarca şarj istasyonları 
için ihtiyaç duyulacak değerli madenlerin çıkarılması 
ve işlenmesi sürecinin doğaya vereceği yıkıcı etkileri 
sorgulamayan önermeler pazarlanıyor. 

Yapılan AR-GE çalışmalarının olumlu sonuçlar 
vereceği ve önümüzdeki yıllarda hidrojenden ye-
nilenebilir enerji kaynaklı olarak yeşil hidrojen 
üretilebileceği ve yakın gelecekte hidrojenin en 
önemli enerji kaynaklarından biri olacağı beklenti-
sine dayalı stratejiler geliştiriliyor. Güneş ve rüzgar 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 
düşük maliyetle sudaki hidrojenin ayrıştırılması ve 
birçok sanayi dalında yakıt olarak kullanılması için 
yoğun çalışmalar sürüyor. Öte yanda, doğalgaz ve 
petrol tekelleri, doğalgazın ayrıştırılması ve karbon 
tutulması temelli hidrojen üretimini geliştirmeye ve 
pazarlamaya çalışıyorlar. Önerilen yeşil program, fosil 
yakıt kaynaklı karbon salımlarını, sera gazlarını ve en-
düstriyel kirleticileri sona erdirmeyi de öngörmüyor. 
Kömür santrallarının tedricen devre dışı kalması, 
doğalgaz yakıtlı santrallarla nükleer santralların ise 
faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

3. Quo Vadis Türkiye?
Türkiye Paris İklim Anlaşması kapsamında 2015 
yılında sunduğu Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nda, 
2030 yılı salımlarında mevcut politikalar senaryosu-
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na oranla yüzde 21 seviyesinde bir azaltım taahhüt 
etmiştir. “Artıştan azaltım” olarak nitelenen bu 
taahhüde göre, Türkiye salımlarının 2030’a kadar 1 
milyar 175 milyon tona çıkabilecek olduğunu ancak 
bu rakamı yüzde 21 oranında azaltabileceğini ve 929 
milyon tona düşürmeyi hedeflediğini bildirmiş ancak 
2030 sonrası için de sera gazı salımını azaltmaya yö-
nelik bir hedef sunmamıştır. Bahsi geçen hedef hali 
hazırda Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele 
kapsamında sunduğu en güncel hedeftir. İklim de-
ğişikliği stratejilerine yön vermek üzere yayımlanan 
2011-2023 Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, 
2010-2023 İklim Değişikliği Stratejisi ve 2011-2023 
İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, 
kapsamlı yol haritalarından yoksundur. 16 Temmuz 
2021 tarihinde yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı ile inandırıcı olmasa da, uyumluluk kapsamında 
AB Yeşil Mutabakatı’na doğru çeşitli adımlar atıla-
cağı izlenimi verilmeye çalışılmıştır.

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun 6 Ekim 2021’de TBMM’de 
oybirliğiyle kabul edilmiş ve 10 Kasım 2021’de 
yürürlüğe girmiştir. Ancak, ülkemizin, 2053’te Net 
Sıfır Emisyon hedefine nasıl ulaşacağına dair hazır-
lanmış, konuşulmuş, tartışılmış, üzerinde anlaşılmış, 
açıklamış bir stratejisi, yol haritası yoktur. Birincil 
kaynakların enerji arzında fosil yakıtlar payının 
yüzde 83.3 olduğu ülkemizin, fosil yakıt tüketimini 
azaltmaya yönelik kayda değer bir öngörüsü ve planı 
da mevcut değil.

Enerjide dönüşüm söylemi, kimin için, nasıl bir 
dönüşüm sorularına da yanıt vermelidir. Dünyayı 
saran Covid 19 salgınının yıkıcı etkileriyle daha da 
derinleşen krizin, mevcut neoliberal politikaların 
yeni biçimleri ile aşılamayacağı açıktır. Sorunlar, 
sorunları yaratan ve yaratmaya devam edenlerle bir-
likte aşılamaz. Yeni kazanç alanları yaratmak için, bir 
tarafta fosil yakıt ticareti, fosil yakıtlara dayalı elektrik 
üretimi gibi faaliyetlerini sürdürürken, diğer tarafta 
kurdukları, kurdurdukları, finanse ettikleri düşünce 
kuruluşları üzerinden, timsah gözyaşları dökerek, 
“yeşil yeniden yapılanma”, “yenilenebilir enerji”, 
“yeşil dönüşüm” söylemlerini yaygınlaştırmaya 
çalışan tekelci sermaye gruplarının gerçek amaç ve 
niyetleri açığa çıkarılmalıdır. İktidar, yaratacağı çevre 
sorunları ve oluşturduğu riskleri göz ardı ederek, 
teknik, ekonomik ve siyasal olarak dışa bağımlılığı 
artıracak olan Akkuyu NGS benzeri iki yeni NGS 
kurmayı öngörmektedir. 

Oysa, düşük karbonlu ve iklimle uyumlu, toplum 
çıkarları odaklı kamusal ve demokratik bir kalkınma 
modeli Türkiye için zorunluluktur. 

4. Kamucu, Toplumcu Bir Dönüşüm 
Enerjinin, toplum çıkarlarını gözeten kamusal plan-
lama kapsamında, kamu hizmeti olarak, doğal ve 
toplumsal çevreye olumsuz etkileri asgari düzeyde 
tutularak ve azami ölçüde yenilenebilir kaynaklara 
dayalı, etkin ve verimli olarak temini, iletimi ve da-
ğıtımı amaçlanmalıdır. Sorunları aşmak ve krizden 
mümkün olan en çabuk şekilde ve en az hasarla çı-
kabilmek için; yurttaşların ve toplumun vazgeçilmez 
gereksinimlerinin karşılanmasında kamu mülkiyeti, 
kamusal üretim, hizmet ve toplumsal yarar esaslarını 
temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal 
kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir prog-
ramın uygulanması gereklidir. Kamu işletmelerinde 
şeffaflık sağlanması, çalışanların yönetime katılması, 
karar alma süreçlerinde ve denetimde etkin olmaları, 
sendikal örgütlenmenin yaygınlaşması, yatırımların 
planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hizmetin nite-
liğini artıracaktır. 

Demokratik enerji programı, emeğin tarihsel kaza-
nımlarını, örgütlülüğünü ve sosyal devleti sermaye-
nin çıkarları lehine yok eden; sağlık, eğitim dâhil tüm 
alanları piyasa uygulamalarına açan neoliberal poli-
tikaların değiştirilmesini esas almaktadır. Emeği en 
yüce değer sayan, siyasal, ekonomik, sosyal yönleriyle 
bütünlüklü, toplumcu bir demokratikleşme siyasal 
programı, eşit, özgür, adil bir topluma ve bağımsız 
ve demokratik bir ülkeye ulaşma mücadelesinin 
ayrılmaz bir parçasıdır.

Mevcut fosil yakıt temelli işleyişin, iklimi etkileyen 
süreç ve etkenlerle etkileşimini irdelemeden, sadece 
bazı teknolojik yöntemlerle sorunun çözülebileceği 
öneren yaklaşım ve uygulamaları deşifre etmekle 
yetinmeyip, enerjide toplum yararını gözeten ka-
mucu, toplumcu başka bir dönüşüm programını 
tasarlamak, topluma anlatmak, benimsetmek ve uy-
gulamak gerekiyor. Doğayı ve iklimi olumsuz yönde 
etkileyen yıkım sürecinin, insan yaşamı ve tüm canlı 
varlıklar için tehdide dönüşmesini önlemek için, 
başta emekçi sınıflar olmak üzere, toplumun ezici 
çoğunluğunun; çağdaş yaşam koşullarında yaşamları-
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nı sürdürebilmelerini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, 
hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini öngören; 
kamucu, demokratik planlamacı, katılımcı, toplumcu 
bir program için, yeşil bir çevre, mavi bir gökyüzü, 
yaşanabilir bir doğa için, adaletli ve demokratik 
enerji politika ve uygulamaları için, enerjide başka 
bir dönüşüm için mücadele etmekle yükümlüyüz.

Enerji politika ve uygulamaları; çağdaş toplumlarda 
tüm yurttaşların ve toplumun ortak gereksinimleri 
olan eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, iletişim, kültürel 
ve sportif hizmetlerin, güvenli çalışma ve yaşam 
koşullarının, beslenme, uygun barınma ihtiyaçla-
rının ve tüm bu hizmet ve faaliyetlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde toplam ekonomik faaliyetlerin 
gereksineceği miktar ve nitelikte enerjinin; toplum 
çıkarlarını gözeten kamusal planlama kapsamında, 
kamu hizmeti olarak, doğal ve toplumsal çevreye 
olumsuz etkileri asgari düzeyde tutularak ve azami 
ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı, etkin ve verim-
li olarak temini, iletimi ve dağıtımını amaçlamalıdır.

Enerji Gibi Kamu Hizmetleri Neden Kamu 
Kuruluşları Tarafından Verilmeli? 

Genel olarak tüm kamu hizmetleri, özel olarak 
enerji yatırımlarında, kamu kâr beklentisiyle hareket 
etmez. Kamu, planlama sistematiğine dayalı uzun 
vadeli öngörülerle, tüm kamusal hizmetlere yöne-
lik ihtiyacın, bu kapsamda enerji ihtiyacının, tekil 
şirket çıkarlarını değil toplumsal, kamusal ve ulusal 
çıkarları gözeterek, geniş kesimlerin sürekli yarar-
lanmasına imkân verecek biçimde düşük maliyetle 
üretimini ve dağıtımını esas alır. Kamu kâr odaklı 
üretimi değil, yeterince kârlı olmadığı durumlarda 
bile üretimi sürdürerek toplumun enerji ihtiyacını 
güvenli biçimde karşılama amacını gözetir.

Kamu enerji ihtiyacını, yeni enerji tesisleri kurulması 
ve yeni enerji arzıyla karşılamaya çalışan, plansız ve 
özel sermaye çıkarlarını gözeten ve dışa bağımlılığı 
artıran hatalı politikaları değil, dağıtımdaki kayıpları 
düşürmeyi ve nihai sektörlerde yer yer yüzde 50’nin 
üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkânlarını de-
ğerlendirmeyi temel alır. Kamu yerli ve yenilenebilir 
kaynaklara dayalı ve enerji ekipmanlarının yurti-
çinde üretimini öngören projelere ağırlık vererek; 
istihdamı artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kul-
lanımıyla düşük maliyetle elektrik üretmeyi, enerji 
ekipmanlarının yerli üretimine ağırlık vererek yerli 
sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. 

Bu nedenlerle kamu hizmetleri kamu kuruluşları 
tarafından verilmelidir.

Kamuculuk Yeniden 

1980’den bu yana izlenen, 2000’li yıllarda hız kazanan 
serbestleştirme, bölme, küçültme, kapatma, uygula-
malarıyla genel olarak tüm kamu iktisadi kuruluşları 
yoğun özelleştirmelere konu olmuş, kamu sanayi 
tesislerinin çok büyük bölümü özeleştirilmiş veya 
kapatılmıştır. Enerji sektörünün petrol, doğalgaz ve 
elektrik alt sektörlerinde, kamu kesiminin etkinliği 
azaltılmıştır. Bu politikalar sonucu, Petrol Ofisi’nin 
ve TÜPRAŞ’ın tamamı ile TPAO ve BOTAŞ’a 
bağlı bazı şirketler özelleştirilmiş, TEK bölünmüş, 
elektrik üretiminde kamunun yeni yatırımlar yap-
ması sınırlandırılmış, elektrik dağıtım şirketlerinin 
tamamı ve kamunun elektrik üretim santrallerinin 
büyük bir bölümü hızla özelleştirilmiştir. Kamu 
çalışanları üzerinde baskılar yoğunlaştırılmış, atama 
ve görevde yükselmede liyakat yerine siyasal iktidara 
yakınlık temel ölçüt olmuştur. 

“KİT’ler zarar eder” tekerlemesinin yarattığı 
kompleksten bir an önce arınılmalı ve yeni kamu 
kurumları sektör temelli olarak kurulmalıdır. Enerji; 
sağlık gibi, eğitim gibi temel altyapı niteliğinde bir 
kamu hizmetidir. Kamu eliyle ve kamu denetiminde 
yürütülmesi gerekmektedir. Özelleşen kamu kuru-
luşlarının kamuya iadesi ve tekrar kamu tarafından 
yönetilmesi sağlanmalıdır. Bir adım daha atılmalı, 
yeni kamu iktisadi teşebbüsleri sektör temelli olarak 
kurulmalıdır. Elektrik, petrol ve doğalgaz üretimi, 
iletimi ve dağıtımı, petrol rafinerileri ve petrokimya 
kompleksleri, ileri teknolojili demir çelik tesisleri, 
toplum, kamu ve ülke yararlı büyük ölçekli ma-
dencilik projeleri, kamusal eğitim, kültür, sağlık ve 
spor kurum ve tesisleri, kamusal ulaşım ve iletişim 
sistemleri, kurumları ve şebekeleri, sağlıklı kentsel 
gelişim ve toplu konut uygulamaları, sosyal güvenlik 
sistemi ve kurumları kamu tarafından tesis edilmeli 
ve çalıştırılmalıdır.

Diğer sosyal fayda yaratan alanlarda da oluşturulacak 
güçlü kamusal kuruluşlar ve yapılar yoluyla, kamu 
tekrar hemen her alanda lokomotif olmalıdır. Kamu 
işletmelerinde şeffaflık temel kural haline gelme-
lidir. Çalışanların yanı sıra üretilen hizmetlerden 
yararlananlar, ürünleri kullananlar ve özellikle enerji, 
madencilik, altyapı ve sanayi yatırımlarında, tesisle-
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rin bulunduğu bölgede yaşayan halkın demokratik 
temsilcileri karar alma süreçlerinde ve denetimde 
etkin, söz ve karar sahibi olmalı, sendikal örgütlenme 
yaygınlaşmalı, üretenler yönetmelidir. 

Temel Uygulamalar

Yerleşimler, Yapılar: Isınma amaçlı fosil yakıt kulla-
nımının azaltılması için: 

- Tüm binalar ve yapılar, ısınma ve soğutma 
ihtiyaçlarını ve ısı kayıplarını asgariye indirecek 
mimari özelliklere, yapım kurallarına ve güneşten 
azami ölçüde yararlanmalarına imkan verecek 
güneş mimarisi esaslarına uygun olmalıdır.
- İmar planlamaları ve düzenlemelerde kentsel 
yerleşimler güneşten azami ölçüde yararlanmaya 
olanak verecek şekilde konumlanmalıdır. Mevcut 
bina stokunda, mimarisi uygun olan tüm bina-
larda ve yeni inşa edilen tüm yapılarda sıcak su 
eldesi için güneş panelleri uygulaması zorunlu 
olmalıdır. Yapıların ortam (toprak, su, hava) ısı-
sından yararlanmalarını sağlayacak ısı pompaları 
kullanmaları sağlanmalıdır.
- Jeotermal kaynaklar bölgesel ısıtma için, çevre 
koruyucu tüm önlemler alınarak azami ölçüde 
değerlendirilmelidir. 
- Mevcut yapı stokunda yalıtım çalışmalarına 
ağırlık verilmeli, konutlarda yalıtım yapılabilmesi 
için kamu kaynaklarından destek sağlanmalı, 
KDV yüzde 1’e indirilmelidir. Enerji verimliliği 
yüksek ev ekipmanlarının vergileri (ÖTV, KDV) 
düşürülmelidir.

Tüm fabrikalar, stadyumlar, terminaller ve büyük 
binalarda çatılara, yerleşimlerde ölü alanlara güneş 
panelleri konulmalıdır. Karayolları ve demiryolları-
nın aydınlatılmasında güzergah üzerinde kurulacak 
güneş panellerinden yararlanılmalıdır. 

Sanayi: Sanayileşme strateji ve politikalarında, yoğun 
enerji tüketen, eski teknolojili, çevre kirliliği yarata-
bilen sanayi sektörleri (çimento, seramik, ark ocak 
esaslı demir-çelik, tekstil vb.) yerine; ülkenin mevcut 
ve gelecek ihtiyaçlarını planlama anlayış ve kurgusu 
ile ele alan, enerji tüketimi düşük, ithalata değil, 
yerli tasarım, mühendislik, hammadde, ara mal ve 
üretime dayalı, karbonsuz ve düşük karbonlu sektör-
lerin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Öncelikli 
sektörler, bu sektörlere girdi tedarik eden sektörlerle 
birlikte bir bütünlük içinde geliştirilmelidir. 

Ülkemizin en büyük ihracat pazarlarından olan 
AB’nin yanı sıra birçok küresel mal alımlarında 
karbon denetimlerine başlanacağı ve AB’nin ürün 
ithalatında sınırlarda karbon vergisi uygulayacağı 
dikkate alındığında, karbon vergisini yurtiçi sanayi 

üretiminde de uygulayarak, sınai tesislerin yenile-
nebilir kaynaklara yönelmeleri ve fosil yakıtlardan 
uzaklaşmaları sağlanmalıdır. Toplanan karbon ver-
gileri, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek 
için kullanılmalıdır. 

Sanayi tesislerinin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla tesis bünyesinde tekil ve bulundukları 
organize sanayi bölgelerinde ortaklaşa yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimleri des-
teklenmelidir.

Ulaşım: Toplam enerjinin beşte biri ulaşım sektö-
ründe kullanılmaktadır. Diğer tarafta, Türkiye’nin 
birincil enerji kaynakları arzında yüzde 28.70’lik 
payı olan ve tüketimin yüzde 90’ından fazlası itha-
latla karşılanan ve geçtiğimiz senelerde, her sene 
ithalatına 25 milyar dolardan fazla para ödediğimiz 
petrolün üçte ikisinin ulaşım sektöründe kullanıldığı 
ve enerjide dışa bağımlılığın en önemli nedenlerin-
den birinin karayollarındaki milyonlarca aracın yakıt 
tüketimi olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. 

Özel oto sahipliğini özendiren bireysel taşıma 
sistemleri yerine, kent içi ulaşımda, yürüyüş ve 
bisiklet yollarını, elektrikli raylı toplu taşımacılığı, 
kentler arası ulaşım ve lojistikte raylı sistemleri ve 
deniz taşımacılığını başat hale getirecek politika ve 
uygulamalara bir an önce yönelmek zorunludur. Üç 
tarafı denizlerle kaplı ülkemiz, Cumhuriyet’in ilk 
dönemlerindeki gibi yüzünü tekrar denizlere dön-
melidir. Yurttaşlar, denizlerden dinlenme, eğlenme 
amaçlarıyla azami ölçekte yararlanabilmeli; sahil 
kentlerinin semtlerini, kent ölçeğinde kentleri bir-
birleri ile bağlayan düzenli deniz ulaşımı hizmetleri 
tesis edilmeli ve denizlerin ekonomik ve toplumsal 
yaşamdaki yeri ve işlevi artırılmalıdır.

Işıklar içinde uyumasını dilediğimiz Mümtaz Soysal 
Hocanın, “öpülesi gemilerinin” tekrar denizlerde 
süzülmesi zamanıdır. 

Bilim, Teknoloji, Ar-Ge: Başta güneş ve rüzgar 
olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha 
verimli kullanılması, bu kaynaklara dayalı enerji 
üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların 
yurtiçinde üretilmesi için teknik destek verilmesi, 
teknoloji geliştirme ve inovasyon çalışmalarının des-
teklenmesi, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerinin 
verilmesi vb. çalışmaları yapmak üzere TÜBİTAK’ın 
enerji ile ilgili birimleri, üniversitelerin ilgili enstitü 
ve merkezleri, kamu ve özel kuruluşların enerji Ar-
Ge birimleri, ortak bir kurumsal çatı yapı içinde yer 
almalıdır. Böylece bilgi ve deneyim aktarılmasına 
imkan verilmeli, eşgüdüm içinde ve işbirliği içinde 
yapılacak çalışmaların yaratacağı sinerjiden yararla-
nılmalıdır.
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Dünya ölçeğinde hidrojenden enerji kaynağı olarak 
yararlanma amacıyla yürütülen çalışmalar dikkatle 
izlenmeli, yeşil hidrojen üretimi için bilimsel ve teknik 
çalışmalar yapmak/yaptırmak üzere Hidrojen Enstitü-
sü kurulmalıdır. TAEK yeniden kurulmalı, TENMAK 
yalnız madencilik üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

Enerji Sektöründe Yeni Bir Yapılanma ve Yeni 
Kurumlar

Türkiye Planlama Kurumu: Çalışmalarında ülkenin 
bütünlüğünü ve toplumun yararını esas alan, merke-
zi/ulusal/bölgesel planların hazırlanması sürecinde 
yerel toplulukların özgül koşullarının ve ihtiyaçla-
rının yerelde merkezden daha iyi tanımlanacağını 
ve belirlenebileceğini kabul eden; eşit, özgür, adil, 
dayanışmayı önemseyen demokratik bir toplum ve 
refah içinde yaşanacak bir ülkeye ulaşmak için; 

• Yurttaşlarına ve ülkesinde yaşayanlara insan 
onuruna yakışır bir refah ortamı (beslenme, 
barınma, eğitim, sağlık vb. hizmetler) sağlayan; 
• Büyüme ile istihdamı ve adil bölüşümü kur-
gulayan; 
• Bölgeler arasındaki eşitsizliği ve toplumdaki ge-
lir dağılımı dengesizliğini gidermeyi amaçlayan; 
• Temel bilimleri, teknoloji geliştirmeyi ve nite-
likli üretimi temel alan bir sanayiyi hedefleyen;
• Kamucu demokratik merkezi planlamanın esas 
kabul edildiği; 
• Piyasacılık karşısında kamucu bir bilinçle kamu 
yararına dönük üretim ve hizmetleri belediye-

leştirmeyi, devletleştirmeyi ve kamulaştırmayı 
vazgeçilmez politikalar olarak gören;
• Gelir-hizmet adaletini sağlayarak gelir, servet 
ve harcama-hizmet unsurları temelinde hakça 
vergi toplayan ve hizmet sunan;
• Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, konut vb. hiz-
metlerinin kamu hizmeti niteliğini vurgulayarak 
kamu eli ile verilmesini öngören bir kalkınmayı 
gerçekleştirebilmek ve buna uygun kamu yöneti-
mi sisteminin oluşturulmasını hedefleyen 

emekten yana halkçı bir devlet mekanizması tesis 
edilmelidir.

Bu kapsamda, kamu kuruluşları yeniden yapılan-
dırılmalı ve bu yeni kurumsallaşmanın önemli bir 
bileşeni olarak Türkiye Planlama Kurumu (TPK) 
kurulmalıdır. TPK’nin planlama kurgusu, yerel 
inisiyatifleri-yerel unsurları da işin içine katan, ka-
rar mekanizmalarında onların da söz sahibi olduğu, 
katılımcı ve demokratik bir planlama anlayışına 
dayanmalıdır.

TPK’nin, il, bölge ve ülke düzeyinde yapacağı tüm 
çalışmalara, yerelden merkeze doğru geniş katılımlar 
sağlanmalıdır. Temel sektörlerde strateji, politika 
ve önceliklerin tartışılıp yeniden belirleneceği, top-
lumun tüm kesimlerinin, konunun tüm taraflarının 
görüşlerini demokratik bir şekilde özgürce ifade 
edebileceği, geniş katılımlı Ulusal Platformlar oluş-
turulmalıdır. Bu platformlarla ve TPK ile eşgüdüm 
ve etkileşim içinde birlikte çalışmak üzere, ilgili 
bakanlıklar bünyesinde Ulusal Strateji Merkezleri 
kurulmalıdır. TPK ve Bakanlıklar; Platformlar ve 
Strateji Merkezlerinin ortak çalışmalarına dayanarak 
kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri, beş yıllık 
planlar, yol haritaları, eylem planları hazırlamalı ve 
uygulamalıdır. 

Strateji belgeleri ve planları, mevzuat, yol haritaları, 
eylem planları vb. belgeleri; mutlaka demokratik, 
katılımcı ve şeffaf bir anlayışla hazırlanmalıdır. Bu 
çalışmalara ilgili kamu kurumlarının ve yerel yöne-
timlerin yanı sıra üniversitelerin, bilimsel araştırma 
kurumlarının, meslek odaları ve örgütlerinin, uz-
manlık derneklerinin, sendikaların, tüketici ve çevre 
örgütlerinin ve yatırımların yapılacağı bölgelerde 
yaşayan halkın temsilcilerinin etkin işlevsel katılım ve 
katkıları sağlanmalıdır. Kamu yönetimi yurttaşların 
bilgiye erişimini kolaylaştırıcı önlemler almalı, çalış-
maların şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamalıdır. 

Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı 

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK): Elektrik iletimi ve 
dağıtımı faaliyetleri geleneksel olarak “doğal tekel” 
olarak adlandırılmaktadır. Doğal tekel, bir hizmetin 
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birden çok üretici tarafından yapılmasının fiziki 
veya ekonomik olarak olanaklı olmadığı, tek üretici 
tarafından daha az bir maddi ve toplumsal maliyetle 
verilebildiği durumları anlatır. Elektrik enerjisi üre-
timi, iletimi ve dağıtımında da bu durum geçerlidir. 
İki yerleşim yeri arasında farklı kuruluşlara ait birden 
fazla iletim hattı olması anlamlı değildir. İktidarın 
niyetlendiği iletim şebekesinin özelleştirilmesinin, 
kamu tekelinin yerine özel bir tekel yaratılmasından 
başka hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde bir şehir 
içerisinde birden fazla dağıtım şebekesi de olanak-
sızdır. Kaldı ki elektrik hizmetinin ölçek ekonomisi 
kapsamında bütüncül işleyişi dikkate alındığında, 
hizmetin, bütünüyle doğal tekel kapsamında değer-
lendirilmesi de kaçınılmazdır.

Bu nedenle; 
• Elektrik üretim, iletim, dağıtım hizmetlerini ve-
recek tesisleri ve şebekeleri kurmak ve işletmek,
• Enerji santralları ile iletim ve dağıtım şebe-
kelerinin gerek ilk tesisleri gerekse operasyon, 
yenileme ve genişletme çalışmaları aşamalarında 
ihtiyaç duyulacak mühendislik ve müşavirlik hiz-
metlerini vermek,
• Santral ve şebekelerin tesis, işletme, yenileme 
ve genişletme çalışmalarında ihtiyaç duyulan 
ekipman ve aksamın, kendi bünyesinde ve / veya 
sektördeki kuruluşlarla birlikte üretim faaliyet-
lerini gerçekleştirmek

üzere Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulma-
lıdır.

İletim faaliyetleri, üst kuruluş olarak kurulacak TEK 
bünyesindeki Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından 
yürütülecektir. Bu kuruluş, mevcut iletim şebekesini, 
yenilenebilir enerji üretim santrallarının şebekeye 
bağlanmasına imkân verecek doğrultuda geliştirmeli 
ve yenileyecek yatırımları hızla yapmalıdır. 

21 adet bölgeye ayrılarak özelleştirilmiş olan dağıtım 
hizmetleri, özel dağıtım şirketleri eliyle yürütül-
mektedir. Oysa iletimdeki gibi dağıtımda da kamu 
tekeli olması gerekmektedir. Bu çerçevede dağıtım 
şirketleri kamulaştırılmalıdır. Özellikle arz güven-
liğini güvence altına almak için, gerek kurulu güç 
dengesi, gerek üretim miktarı açılarından üretim 
altyapısında da kamunun ağırlık kazanması şarttır. 
Bu amaçla kamu elindeki santralların özelleştiril-
mesi derhal durdurulmalı, verimli özel santrallar da 
kamulaştırılmalıdır. 

Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu (TPDK): İklim 
değişikliği koşullarında, tüm fosil yakıtların olduğu 
gibi petrol ve gazın, toplam enerji arzı ve tüketimdeki 
paylarının düşürülmesi hedeflenmeli ve bu doğrul-

tuda çalışmalar yapılmalıdır. Ancak özellikle evlerde 
kullanılan doğalgazın yanı sıra ulaşımda kullanılan 
petrolün, diğer kaynaklarla ikame edilmeleri zaman 
alacaktır. Petrol temelli kimya sanayi ürünlerinin 
yerini alacak alternatif ürünlerin gelişmesi de kayda 
değer bir süreye ihtiyaç duyabilecektir. Diğer tarafta, 
petrolde yüzde doksanı aşan, doğalgazda yüzde yüze 
ulaşan dışa bağımlılığın azaltılması, yüksek tutarlı 
ithalat faturalarının düşürülmesi ve tüketimi körük-
lemeyip azaltıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Petrol ve doğalgazın yapıları gereği birbirleriyle ay-
rılmaz bütünlüğü; arama ve üretimlerinden, iletim 
ve tüketiciye ulaşmalarına kadar, bunların değer zin-
cirlerindeki halkalarının ayrılmaz olduğu göz önüne 
alınmalıdır. Bu geçiş sürecinde, dünyanın birçok ül-
kesinde olduğu gibi, ülkemizde de, petrol ve doğalgaz 
arama, üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri dikey bütün-
leşmiş bir yapıda sürdürülmelidir. Bu yapı, dağıtım ve 
satış faaliyetlerinde de bulunabilmelidir. Bu amaçla, 
TPAO ve BOTAŞ’ı da bünyesine alacak Türkiye Petrol 
ve Doğalgaz Kurumu (TPDK) kurulmalıdır. Arama 
ve üretim faaliyetlerinde çevreye yönelik olumsuz 
etkilerin asgari düzeyde olmasına çalışılmalıdır. 

Enerji Sektöründe Yeni Yapılanmada İhtiyaç Kal-
mayacağı İçin Kapatılacak Kurumlar: Önerdiğimiz 
kamusal yapıda, adı üzerinde bir piyasa kurumu olan 
ve bugüne değin tek işlevini yurttaşların değil, enerji 
şirketlerinin hak ve çıkarlarını kollamak olarak gör-
müş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
ve yine enerji alanında piyasa ve borsa yapısını idare 
etmek üzere kurulmuş olan Enerji Piyasaları İşletme 
AŞ (EPİAŞ) kapatılmalıdır. 


