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Türkiye İran’a mecbur

2001 yXlXnda yürürlüğe giren 4628 sayXlX Elek-
trik PiyasasX YasasX uygulandXğX 10 yXllXk sü-
reçte amacXna ulaşmakta başarXlX olamamXştXr.

Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlXğX geç-
tiğimiz günlerde mevcut yasayX tümüyle yürürlükten
kaldXrmak ve kamu yararXnX ön plana çXkaran hü-
kümler ihtiva eden değişiklik tasarXsX hazXrlamXştXr.

Piyasa modeli işlemiyor
Bu taslağXn incelenmesinden anlaşXlacağX üzere,

elektriğin kamusal bir hizmet olduğu, elektrikte arz
güvenilirliğinin risk oluşturduğu durumlarda ka-
munun (EÜAŞ) yatXrXm yapmasX ve elektrik talebi
ile arzX arasXndaki dengeyi sağlamak için elektrik
üretim, iletim ve dağXtXm alanlarXnda planlama ya-
pXlmasX kabul edilmiştir. Böylece uzun bir süredir
konunun uzmanlarXnca ileri sürülen bu önerilerin Ba-
kanlXkça da kabul görmesi elektrik sektörü için se-
vindirici bir husus olmakla beraber on yXllXk başa-
rXsXzlXğXna rağmen, yasa tasarXsXnXn isminden de an-
laşXlacağX üzere, elektrik sektöründe piyasa mode-
linde Xsrar edilmesi anlaşXlXr değildir.

Elektrik sektöründe arz güvenilirliğinin risk
oluşturmamasX için elektrik talebini eksiksiz kar-
şXlayacak yatXrXmlarXn zamanXnda yapXlmasX zo-
runluluğu vardXr. 2020 yXlXna kadar elektrikte ya-
pXlmasX gereken yatXrXmlarXn 100 milyar dolarXn üze-
rinde olduğu yetkililer tarafXndan ifade edilmekte-
dir. Önümüzdeki 8 yXllXk kXsa bir sürede elektrik ya-
tXrXmlarX için bu paranXn piyasa modeli ile sağla-

nabileceği şüphelidir. IMF ve Dünya BankasX’nXn
dayatmasX ile bizim de kabul ettiğimiz neoliberal fi-
nanslaşma ve serbestleşme politikalarX sonucunda
elde edilen sermaye kârlarXnXn reel sektör yerine fi-
nansal ekonomiden yaratXldXğX, böylece yatXrXmlar
için kullanXlacak fonlarXn daralmakta olduğu bir ger-
çektir. Örneğin 1970’li yXllardan sonra geçen 30 yXl-
lXk süreçte işletme brüt kârlarX üzerinden sabit sermaye
yatXrXmlarXna ayrXlan pay AB ülkelerinde yüzde
47’den yüzde 40’a, İngiltere’de yüzde 48’den yüz-
de 42’ye, ABD’de ise yüzde 44’den yüzde 39’a ge-
rilemiştir. Bu örneklerden de anlaşXlacağX üzere fi-
nansal piyasa modeli ile artan elektrik talebini kar-
şXlayacak yatXrXmlarXn gerçekleştirilmesi gittikçe ola-
naksXzlaşmaktadXr.

Değişim isimden başlamalı
Sabit sermaye yatXrXmlarXna ayrXlan fonlarXn azal-

masX karşXsXnda ülkeler yatXrXmlarXnX kendi iç ta-
sarruflarX ile gerçekleştirme yoluna gitmektedirler.
Bizim de bu yolu tercih etmemiz kaçXnXlmazdXr. Ül-
kemizde 1980’li yXllardan sonra reel sektör, üre-
timden kâr ederek sermayelerini artXrmak yerine fi-
nansal faaliyetlerden kâr elde etme yolunu tercih et-
miş, yatXrXmlarda düşmeler ile elektrik sektörü arz
güvenilirliğinin sağlanmasXnda kriz belirtileri baş-
lamXştXr. YukarXdaki açXklamalardan görüldüğü
gibi elektrik gibi reel bir sektörün piyasa modelle-
ri ile yürütülmesi olanaksXzdXr.

Bu nedenle Elektrik PiyasasX YasasX’ndaki de-
ğişikliğe, öncelikle piyasalaşmaya son vermekle ve
yasanXn adXnX Elektrik YasasX olarak değiştirmek-
le başlamak doğru olacaktXr.

Elektrik Piyasası Yasası 10 yılda amacına ulaşamadı
Yeniden kamucu anlayış

Gültekin TÜRKOĞLU
Eski TEK Genel Müdürü

Mevcut Elektrik Piyasası Yasası, 10 yıllık bir uygulamadan sonra amacına
ulaşamadı. Bu gerçeği gören Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı üretim, ile-
tim ve dağıtım alanlarında planlamayı öngören değişiklik tasarısı hazırladı.

İran ile İran’dan petrol alXmX yapan ülkelere yönelik Ame-
rikan baskXsXnXn artmasXnXn sonuçlarX neler olabilir? Bu du-
rum enerji fiyatlarX ve bölgesel jeopolitik oyuna ne gibi yan-

sXmalar yapar? Bunlar zor sorular...
KanXtlanmXş petrol rezervinin yaklaşXk yüzde 10’u İran top-

raklarXnda bulunuyor. Bu OPEC rezervinin yüzde 12’sinden
fazlasXna denk geliyor. İran, Suudi Arabistan’dan sonraki en
büyük OPEC üreticisi, küresel üretimin yüzde 5’ini sağlXyor.
YaptXrXmlar nedeniyle İran kaynaklarXnX etkin kullanamXyor,
üretimini artXramXyor. BatXlX ve Japon uluslararasX enerji şir-
ketleri İran’dan çekiliyor, yerlerini Çin’in aldXğX gözleniyor.
Sinopec ve Çin Milli Petrol Şirketi’nin İran’daki ortaklXkla-
rXndan 2014–16 döneminde sonuç almalarX bekleniyor.

Diğer yandan İran’dan petrol alXmXnX artXran ülkeler enerji
talebi hXzla artan ülkeler. Bu ülkeler muhtemel tüm kaynak-
lardan elde edebilecekleri azami faydayX elde etmeye çalXşX-
yorlar. Yeni süreçte üretilen kaynağXn satXlamamasX, durumu
biraz daha karmaşXklaştXrabilir. Şöyle ki, İran’Xn elindeki en
büyük koz bölgesel enerji akXşX üzerindeki etkisi. İran Hür-
müz BoğazX vasXtasXyla Ortadoğu’dan uluslararasX pazarlara
giden petrol ve doğalgazXn akXşXnX etkileme potansiyeline sa-
hip. 2011’de dünyada ticareti yapXlan petrolün yüzde 20’si bu-
radan geçti. AyrXca 2011 yXlXnda bölgede üretilen yaklaşXk 90
milyon ton LNG buradan taşXndX. İran’Xn burada dengelere etki
etme, hatta askeri sorunlar çXkartma potansiyeli var. Bu du-
rumun enerji fiyatlarXnXn katlanXlamaz düzeye ulaştXrma teh-
likesi yüksek. İran ayrXca Hazar Denizi kXyXdaşX olarak bura-
daki alternatif kaynaklarX etkisizleştirme sürecine de girme-
yi deneyebilir. İran’Xn Azerbaycan ve Türkmenistan’la sorun
yaşamasX, Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörlerin en az iste-
yecekleri gelişme olur.

Doğalgaz ise İran’Xn elindeki bir diğer koz. İran doğalgaz-
da dünyanXn 4. büyük üreticisi ve 3. büyük tüketicisi. Dün-
yanXn Rusya’dan sonraki en büyük rezervlerine sahip. Bu kay-
nağXn üçte ikisi henüz üretime geçmeyen alanlarda. İran’Xn bu
alandaki ortaklarX yine Sinopec ve Rus Gazprom. Çoğunlu-
ğu içeride tüketilen doğalgazdan kalan miktarXnXn alXcXsX ise
Türkiye ve Ermenistan. İran’Xn hedefi üretimi artXrmak ve Hin-
distan-Pakistan üzerinden Uzak Asya pazarXna girmek.

Türkiye’nin enerji faturasX 2011 yXlXnda 50 milyar dolarXn
üzerindeydi. Bunun önemli kXsmXnX petrol ve doğal gaz itha-
latX oluşturuyor. Türkiye her ne kadar 2002’den sonra petrol
ve doğalgaz ithalatXnXn parasal değerini açXklamasa da son iki
yXllXk dönemde yXlda 16-18 milyon ton petrol ithalatXnXn ger-
çekleştirildiği biliniyor. Bunun maliyetinin 13-14 milyar do-
lar olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar 2007 ve 2008’de 20 mil-
yon tonun üzerindeydi. Yeni dönemdeki talep artXşXnXn ma-
liyetleri fXrlatmasXndan korkuluyor. 

AyrXca Türkiye yXlda 40 milyar metreküp düzeyinde gaz tü-
ketiyor. Bunun maliyetinin de 15-16 milyar dolar seviyesin-
de olduğu tahmin ediliyor. Ekonominin yeniden canlanmasX
2012’deki enerji bütçesinin 65 milyar dolara ulaşmasX ihtimalini
beraberinde getiriyor. Bu Türkiye’yi, enerji zengini yakXn çev-
resiyle farklX ilişkiler kurmaya, diğer tüketicilerle rekabet et-
meye ve aktif bir enerji-dXş politikasX izlemeye zorluyor.

Irak’Xn oyunun dXşXnda kalmasX, yaşanan “Arap Baharı”nXn
yarattXğX alternatifsizlik Türkiye’yi İran’a mecbur kXlXyor. Ni-
tekim Türkiye’nin İran’la artan enerji ticareti bir zorunluluğun
yansXmasX. Bu durum Türkiye’nin dXş politikasXnda dönem dö-
nem müttefiklerinden farklXlaşmasXnXn da nedeni. İran Türki-
ye’nin petrol ihtiyacXnXn neredeyse yüzde 40’XnX, doğalgaz ih-
tiyacXnXn ise yüzde 20’sini karşXlXyor. Türkiye’nin kXsa vade-
de buna alternatif üretmesi kolay değil. Azerbaycan bu anlamda
önemli bir girişim ama zamana ihtiyaç var. Türkiye’nin yeni
Amerikan yaptXrXmlarXyla karşX karşXya kalmasX ise zaten dal-
galX olan ilişkilerde yeni bir sorun başlXğX anlamXna gelecek-
tir. Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta yaşadXğX sXkXntXlar dikkate alXn-
dXğXnda önümüzdeki günlerin sadece dXş değil enerji politikalarX
anlamXnda da Türkiye’yi zorlayacağX söylenebilir.


