
DAYANIŞMA
FORUMU

TÜRKİYE’DE
ENERJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ 
KRİZİ

HAZİRAN 2022 | SAYI 5

Erhan KARAÇAY, Cemil KOCATEPE • Elektrik Enerji 
Sektörü Özelleştirmesi

Necdet PAMİR • Türkiye ve Enerji Güvenliği

SÖYLEŞİ • Prof. Dr. Oğuz Oyan ile Tarım ve Gıda 
Politikaları Üzerine

Suat ÖZEREN • Elektrik Piyasası Neden 
Devletleştirilmeli?

Ahmet SOYSAL • Tarım Tekelleri Türkiye Tarımını Nasıl 
Etkiledi?

Orhan GÖKDEMİR • Reform hareketleri ve Ziraat 
Okulları

DAYANIŞMA MECLİSİ ORTAK YAYIN ORGANIDIR
http://dayanismameclisi.org/index.php/dayanisma-forumu/



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 05 | 2

SUNUŞ 
GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR

İçinden geçtiğimiz günlerde enerji ve gıda krizi tartışmaları hem akademide ve bilim üretim 
alanında hem de toplumsal mücadele zeminlerinde ciddi bir görünürlük kazandı. Bir yandan 
enerji ve gıda krizinin derinleşmesi, diğer yandan ise bu krizlerin görünür olduğu somut 
mücadelelerin yükselişi; enerji ve gıda krizini anlayacak ve açıklayacak bir teorik yaklaşım kadar 
söz konusu mücadele alanlarının siyasallaşmasına ilişkin bir kavrayışı da gerekli kılıyor. Enerji ve 
gıda krizine ilişkin hem teorik alanını hem de toplumsal mücadele zeminini bir arada kavrayan 
ve açıklayan bütünsel bir yaklaşım kritiktir. 

Enerji ve gıda krizine dair bütünsel bir yaklaşımın teorik kökenlerinin oluşturulmasında önemli 
olan ekonomi politik bir kavrayışa sahip çıkmaktır. Ekonomi politik bir yaklaşım bugün her 
zamankinden kritiktir. Zira bu alanlar, burjuva biliminin “yeşil ekonomi”, “yeşil mutabakat” 
tartışmalarıyla istila edilmektedir. Burjuva sosyal bilimler alanı yeni bir hegemonya projesi 
olarak görebileceğimiz enerji ve gıda temelli kalkınma söylemleri geliştirmektedir. Ancak bu, 
yaşanan krize gerçek bir çözüm bulmaktan çok mevcut krizin kısa vadeli çözümleri veya krizin 
ortaya çıkardığı durumları da yeni birikim alanlarına çevirme hamleleri olarak yaşanmaktadır. 
“Yeşil ekonomi”, “yeşil mutabakat” tartışmaları, kapitalist sistemin enerji ve gıda krizi için önerdiği 
kısa vadeli, temelde yine kapitalist birikime hizmet eden çözümleri meşrulaştıran bir gerekçe 
oluşturmaktadır. 

Enerji ve gıda krizi tartışmalarının ikinci boyutunu ise toplumsal mücadele oluşturur. Burada 
hem söz konusu hareketlerin sınıfsal bileşimi ve anlamı hem de kapitalizme karşı bir toplum 
savunusu gündemi öne çıkmaktadır. 

Enerji ve gıda krizinin ekonomi politiği kapitalizmi aşan bir siyasallaşma kavrayışını ve 
pratiğini öne çıkarması bakımından kritiktir. Kötüleşen koşullar ve işçi sınıfının kentsel/kırsal 
bileşimlerine yönelik mülksüzleştirme ve yoksullaştırma, kriz karşıtı halkçı itirazlarda kendini 
görünür kılıyor. “Ya sosyalizm ya barbarlık” bugün, hem geleneksel, hem de yepyeni bir 
anlam taşıyor. Dolayısıyla enerji ve gıda krizinin ekonomi politiği, neoliberal kapitalist düzenin 
dünyaya dayattığı barbarca çevresel koşulların, kapitalist düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
ve buradan bir kopuş olmadıkça insanlığın kurtuluşunun mümkün olmadığını bize tekrar 
hatırlatıyor.

“Türkiye’de Enerji ve Gıda Güvenliği Krizi”, Dayanışma Forumu’nun bu sayısının ana temasını 
oluşturuyor. Dayanışma Forumu’nun bu sayısında Dayanışma Meclisi’nin altı üyesinin konuyu 
etraflıca ele alan ve ufuk açan yazı ve söyleşileri bulunuyor. 

Dayanışma Forumu, Dayanışma Meclisi’nin siyasetini ve savunduğu siyasal ilkeleri sayılarına 
taşımayı amaçlıyor. Dayanışma Forumu’nda tüm tartışmaları bitiren değil, tam tersine verimli 
tartışma gündemleri için alternatif başlangıç noktaları oluşturma gayesini taşıyoruz. Bu hedefe 
ancak DM üyelerinin ortak emekleriyle ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Herkese iyi okumalar. Gelecek sayıda buluşmak üzere... 
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Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım 
hizmetlerinin tek elde toplanmasını sağlamak 
üzere, 6-11 Nisan 1953 tarihleri arasında 
yapılan “Birinci Enerji İstişari Kongresi”nin, 2 
nolu komisyon raporu gereği, “Türkiye Enerji 
Kurumu”nun (TEK) kurulması öngörülmüştür.

Kongreden 5 yıl sonra 1958 yılı başlarında 
TBMM’ye sunulan “TEK” kanun tasarısı 
hükümet tarafından geri çekilmiş, 1960’lı yıllar 
boyunca MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı 
Araştırma Projesi) raporunda ve Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında (doğası gereği tekel 
olması gereken, elektrik üretimi, iletimi ve 
dağıtımının tek elde toplanma hedefiyle) 
Türkiye Elektrik Kurumu’nun kurulması yer 
almış olsa da yasa bir türlü çıkarılamamıştır.

Dünya Bankası’nın enerji ile ilgili kredilere 

“TEK’in kurulması” koşulu getirmesini 
dikkate alan hükümet (1969 seçimlerinden 
hemen sonra), söz konusu tasarıyı TBMM’ye 
göndermiş ve 25 Temmuz 1970 tarih ve 1312 
sayılı Kanunla, “Türkiye Elektrik Kurumu” 
kurulabilmiştir.

Yürürlüğe giren TEK Kanunu başlıca üç hedef 
gösteriyordu:

1- Enterkonnekte1  sistemin kısa zamanda 
yurdun her köşesine uzatılması;

2- Kanunun ortaya koyduğu esaslar 
dahilinde tüm köylerin elektriklendirilmesi;

3- Elektrik talebinin yurt sathında her 
noktada güvenli, kaliteli, yeterli miktarda 
karşılanması;

Yasa gereği TEK faaliyete geçtiğinde bu 

  1 Bir bölgenin veya bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere o yerin bütün elektrik santralleri, trafo merkezleri ve 
aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme “enterkonnekte sistem” adı verilir.

ELEKTRİK ENERJİ SEKTÖRÜ 
ÖZELLEŞTİRMESİ
ERHAN KARAÇAY, CEMİL KOCATEPE
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işleri yürütmekte olan ETİBANK’ın deneyimli, 
birikimli kadrolarının TEK’e nakli, o günün 
en olumlu yanlardan biri olmuştur. 25 Ekim 
1970’te kurulan TEK, her türlü eksiklik ve 
imkansızlıklara rağmen bu tür bir kurum 
için çok kısa sayılacak bir zaman olan on 
yıla büyük işler sığdırmış ve ülkenin büyük 
bölümünün elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılamıştır.

TEK’in kuruluşu ile birlikte elektrik enerjisi 
üretim tesislerinin (özellikle Hidro Elektrik 
Santrallerinin) tüketicilerden uzakta olması 
nedeniyle, elektrik enerjisinin iletiminde, 
enterkonnekte sistem geliştirilmiştir. Etibank, 
DSİ, İller Bankası ve belediyelere ait olan 
santrallar TEK’e devredilmiş, belediyelere ait 
iletim ve dağıtım şebekeleri ise ancak 1982 
yılında devredilebilmiştir.

Elektrik enerjisinin özelleştirilmesi de diğer 
alanlardaki özelleştirmeler gibi, gelişmekte 
olan ülkelere benzer şekilde, kapitalist 
emperyalist küresel sistemin krizlerini aşma 
amacıyla, ulusötesi sermaye örgütlerinin ve 
yerli işbirlikçilerinin dayatması ile gündeme 
gelmiştir. Bu politikalar, devletin ekonomideki 
payının küçültülmesi gerekçesiyle, devletin 
kamu adına yaptığı ekonomik ve sınai faaliyet 
alanlarının özel sermayeye bırakılması yoluyla 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Elektrik Alanında İlk Özelleştirme 
Uygulamaları

Türkiye’de 1930’lu yıllarda devlet tarafından 
satın alınarak kamulaştırılan şirketlerden 
sonra imtiyaz verilen ÇEAŞ ve KEPEZ A.Ş. 
dışında, 1982 yılına kadar elektrik üretiminde 
özel girişim söz konusu olmamıştır. 24 
Ocak kararlarının hayata geçirilebilmesi 

için gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 faşist 
darbesinden sonra rahat bir nefes alan 
sermaye ve temsilcisi iktidar sahipleri, 1982 
yılından itibaren özel sektörün elektrik 
üretimi yapabileceği yasaları çıkarmaya 
başladılar. 1984 yılında 3096 sayılı yasa ile 
Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile, TEK dışındaki 
kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve ticareti ile görevlendirilmeleri sağlanmış, 
elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 
TEK’in tekelinden çıkarılmıştır.

Türkiye Elektrik Kurumu, 1993 yılında 
çıkarılan ve 1994 yılında 3974 sayılı Kanuna 
dönüştürülen 513 sayılı KHK ile, TEDAŞ 
(dağıtım hizmetleri) ve TEAŞ (üretim, iletim, 
ticaret hizmetleri) olarak ikiye bölünmüştür. 
1994 yılında 3996 sayılı Kanunla Yap İşlet 
Devret Kanunu, devamında 1997 yılında 4283 
sayılı Yap İşlet Kanunu çıkarılmıştır. Yap İşlet 
(Yİ), Yap İşlet Devret (YİD), İşletme Hakkı 
Devri (İHD) ve Otoprodüktör modelleri ile 
sermayeye alan açılmış ve yatırım yapması 
teşvik edilmiştir.

TEK kanununun amacı, benzer ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de elektrik enerjisi 
alanında tam bir “devlet tekeli”nin 
sağlanmasıydı. TEK’in kuruluşunda, şehir ve 
kasaba elektrik işletmelerinin belediyelerde 
kalmasının yanı sıra, şehir elektrik şebekesinin 
kurulması işleri İller Bankasında bırakılmış, 
imtiyazlı iki şirket olan ÇEAŞ ve KEPEZ A.Ş. ise 
konumlarını aynen muhafaza etmişlerdir.

Kayseri ve çevresinde Kayseri ve Civarı 
Elektrik A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası’nda 
AKTAŞ Elektrik A.Ş., 1989 yılında elektrik 
üretim, iletim ve dağıtımı ile görevlendirilmiş, 
daha sonra bunlar TEK ile İşletme Hakkı Devir 
Sözleşmesi imzalamıştır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 
AKTAŞ ile yapılan sözleşmelerin hukuka aykırı 
olması gerekçesiyle yargı yoluna başvurmuş, 
sözleşme feshedilerek İstanbul Anadolu 
Yakası elektrik hizmetleri 2002 yılında kamu 
tarafından geri alınmıştır.

Yolsuzluklar gerekçesiyle, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından ÇEAŞ 
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ve KEPEZ A.Ş.’nin imtiyaz sözleşmeleri 
2003 yılında feshedilerek, devlet tarafından 
tesislere el konulmuştur.

Elektrik Alanında Yeniden Özelleştirme 
Çalışmaları

Dünya Bankasının girişimiyle ve AB 
mevzuatına paralel olarak başlatılan yeniden 
yapılanma çalışmaları sonucunda, 3096 sayılı 
Kanun kapsamında uygulanan modellerin 
başarıya ulaşmaması nedeniyle, 2001 
ekonomik krizi bahane edilerek, ülkenin 
varlıklarını emperyalizme teslim etme 
anlayışının temsilcisi Kemal Derviş yasaları 
hayata geçirilmiştir.
 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 
2001 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yeni 
piyasa modeli 3 Eylül 2002 tarihinden itibaren 
uygulamaya konulmuştur. Elektrik Piyasası 
Kanunu ile TEDAŞ korunmuş, TEAŞ’ın iletim, 
üretim ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden 
ayrıştırılması ile; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
(TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. 
(TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) olarak 
üç farklı İktisadi Devlet Teşekkülü halinde 
yeniden yapılandırılmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun temel amacı; 
“elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde 
tüketicilerin kullanımına sunulması için, 
rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi 
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada 
bağımsız bir düzenleme ve denetlemenin 
sağlanmasıdır” şeklinde açıklanmıştır.

Elektrik Enerjisi Reformu Yüksek Planlama 

Kurulu 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı 
kararında; “Ekonomik ve sosyal hayatımızdaki 
yeri tartışılmaz olan elektrik enerjisinin 
tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve 
düşük maliyetli bir şekilde sunulması temel 
amaçtır. Elektrik enerjisi sektörünün, bu 
amaç doğrultusunda ve hedefi çerçevesinde 
serbestleştirilmesine devam edilecektir. 
Sektörde gerekli reformların yapılmasını 
teminen, kamu mülkiyetindeki elektrik 
işletmelerinin yeniden yapılandırılması 
suretiyle elektrik enerjisi üretim ve 
dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi 
gerçekleştirilecektir. Elektrik enerjisi üretim 
ve dağıtım varlıklarının zamanında ve başarılı 
bir şekilde özelleştirilmesi, serbestleştirmenin 
sağlanması açısından büyük önem 
taşımaktadır” ifadeleri yer almıştır.

Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri

2002 yılında iktidara gelen AKP elinde 
hazır bulduğu piyasacı, yağmacı kanun 
düzenlemeleri ile hızla işe başlayarak, 
birçok kamu kuruluşunun satışını başlatmış 
ve servet transferi yapılabilecek en önemli 
sektörlerden biri olan elektrik enerjisi alanında 
2008 yılına kadar tökezleyerek süren dağıtım 
özelleştirmelerini hızlandırarak 2013 yılına 
kadar 21 dağıtım bölgesini aşağıdaki tabloda 
görüldüğü şekilde tümü ile özel şirketlere 
devrini tamamlamıştır.

Dağıtım ihaleleri öncesi devreye alınan ve 
kamuoyunda “otomatik zam” olarak bilinen 
“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” 
(EPDK düzenlemesi) ile dağıtım şirketleri 
aracılığı ile kamu tarafından üstlenilen, özel 
sektör santrallarından kaynaklanan maliyet 
artışları, direkt olarak yurttaşlara yansıtılmaya 
başlanmıştır. Böylelikle dağıtım kuruluşunu 
satın alan özel sektöre, karlı elektrik satış 
garantisi sağlanmıştır. Ayrıca özel sektörün 
karlılık düzeyinin artırılması amacıyla sokak 
aydınlatma bedellerine de Hazine garantisi 
verilmiştir.

2013 yılı Elektrik Dağıtım Özelleştirmelerinin 
tamamlandığı yıl olmuş, aynı yıl içinde Elektrik 
Piyasası İşletme A.Ş. (EPİAŞ) kurularak elektrik 
tarifeleri borsaya açılmıştır.
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Sermaye iktidarlarının özelleştirmeler için 
sunduğu;

- Varlıkların verimli işletilmesi,

- Maliyetlerin düşürülmesi,

- Elektrik enerjisinde arz güvenliğinin       
   sağlanması,

- Kayıp-kaçakta azaltma sağlanması,

- Yenileme ve genişletme yatırımlarının özel   
   sektör tarafından yapılması,

- Rekabet sonucu ortaya çıkacak faydaların   
   tüketicilere yansıtılması,

gerekçelerinin tümü çökmüş, ne demişlerse 
tersi gerçekleşmiştir.

Elektrik enerjisi alanındaki özelleştirmeler ve 
özel yatırımlar sonucu halk soyulmakta, ülke 
yağmalanmaktadır. Bu düzen devam ettiği 
sürece enerji üretimi için çevre kirletilecek, 
ekolojik dengeler bozulmaya devam edecek, 
zam, pahalılık, soygun sürdürülecektir.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetimlerinin 
Özelleştirilmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) “Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi 
Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki 
Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik” düzenlemesi, 2007 yılında EMO 
tarafından yargı yoluyla iptal ettirilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
5346 sayılı Kanun’da, 2010 yılında yapılan 
değişikliğin ardından, 12 Ekim 2011 tarihinde 
EPDK “Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren 

Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları 
Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine 
ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliği” 
düzenlemiştir. Kanunu iptal eden AYM, elektrik 
piyasasında yapılacak kamusal denetimlerin, 
yasayla belirlenen kamu idareleri 
tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini 
ve özel şirketlerden herhangi bir sonuç 
doğurmayacak nitelikte hizmet alınmasının ise 
Anayasa’ya aykırı olmayacağına hükmetmiştir. 
Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020 
tarihinde yapılan değişiklikle, elektrik dağıtım 
şirketlerinin denetimlerinin özelleştirilmesi 
yeniden düzenlenmiştir.

Son olarak EPDK 6 Mayıs 2022 tarihinde 
“Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” düzenleyerek, kamu hizmeti 
olan elektrik dağıtım hizmeti denetimini, 
özelleştirerek şirketlere verilmesi ısrarı halen 
sürdürülmektedir.

Üretim Santrallerinin Özelleştirilmesi

2002 yılında elektrik üretim santralleri 
mülkiyetinin yaklaşık yüzde 60’ını 
elinde bulunduran EÜAŞ’nin, yani kamu 
mülkiyetindeki santrallerin yüzde 40’a yakın 
kısmının da bugüne kadar özelleştirilmesi 
sonucu kamu mülkiyetinde sadece yüzde 
20’lik kısmı kalmış, dolayısı ile elektrik üretim 
santralleri mülkiyetinin yüzde 80’lik kısmı da 
sermayenin eline geçmiştir.

Olağanüstü koşullar nedeniyle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da tesis edilen Mobil 
Santrallar, daha sonra ülkemizin her tarafında 
kurulmaya başlanan Mobil ve Doğalgaz 
Santrallar kullanım ömürlerinin çok altında âtıl 
kalmış ve bu nedenle oluşan mali yükler de 
bir biçimde halkın sırtına yüklenmektedir.
 
İletim Tesislerinin Özelleştirilmesi

3 Temmuz 2021 tarihli, 31530 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 4222 Karar Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile;

(TEİAŞ) Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketinin:
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1) Özelleştirme kapsamına alınması ve halka 
arza yönelik özelleştirmeye hazırlık işlemlerine 
tabi tutulmasına;

2) Hazırlık işlemlerinin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde 
yürütülmesine;

3) Özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31.12.2022 
tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanunun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri 
ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
geçici 8’inci maddesi gereğince karar 
verilmiştir.

 Anayasa Mahkemesinin geçmiş yıllarda 
“enerji alanında özelleştirmeyi düzenleyen 
3974 sayılı Kanunun iptaline ilişkin olarak 
verdiği kararında “elektrik üretimi, iletimi 
ve dağıtımının stratejik öneme sahip 
kamu hizmetlerinden” olduğu belirtilmiş 
olmasına rağmen, ülkemizin kamusal 
varlıkları yandaşlara peşkeş çekilmeye 
devam edilmektedir ve özelleştirmelerin 
temel hedeflerinden tüketicilere düşük 
maliyetli elektrik sunma hedefi asla 
gerçekleşmeyecektir.

Ne Yapmalı?

50’li ve 60’lı yıllarda Batı ülkelerinde elektrik 
enerji sektörünün devletleştirilmesi ve 
doğal tekel kabul edilmesindeki gerekçeleri, 
aşağıdaki başlıklarda sunabiliriz:

1. Elektrik üretim kaynakları devletindir. 
Elektrik üretimi genel olarak ülkenin 

doğal kaynaklarına, yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerine dayanır ve bu kaynaklar 
devlete aittir.

2. Elektrik enerjisi satış fiyatları, ülkenin her 
köşesinde aynı olmalıdır. Ayrıca tüketici talep 
ettiği her noktada kaliteli ve güvenli elektrik 
enerjisi bulabilmelidir. Bu olanakları, tüm 
ülkede düzeyinde ancak devlet sağlayabilir.

3. Elektrik enerjisi tüketildiği anda üretildiği, 
diğer bir ifade ile depolanamadığı için ülke 
çapında planlaması, yüksek düzeyde dikkat, 
hassasiyet ve özenle yapılmalıdır. Bu da ülke 
çapında bir otoritenin, yani devletin varlığını 
gerektirir.

4. Ulusal elektrik sisteminin belkemiği 
durumunda olana enerji iletim hat ve tesisleri, 
devlet karayolları ve devlet demiryolları gibi 
ülkenin ana iletim damarlarıdır. Devlete ait 
olmalıdır.

5. Tüketici, dağıtım bölgesi, ister devlet 
ister özel sektör yönetiminde olsun tek bir 
yönetime muhatap olma eğilimindedir. 
Tüketici ile elektrik yönetimi, tüketiciyi 
herhangi bir şekilde istismar ederek zarara 
uğratmamalıdır. Enerji alanında liyakat büyük 
önem taşımaktadır.

6. Elektrik üretim birimlerinin kapasiteleri 
büyüdükçe, birim üretim maliyetleri 
düştüğünden, bu birimler büyük kapasiteli 
seçilmelidir. Bu nedenle elektrik enerjisi 
yatırımları büyük boyutlu kaynaklara 
dayandığında ekonomik olmaktadır. Büyük 
üretim kapasiteleri ve kaynaklarını ise ancak 
devlet sağlayabilir

7. Enerji alanında yetişmiş, işini bilen ve iyi 
yapan, kurumların amaçları doğrultusundaki 
faaliyetlerini yürütmek için çalışan insanlardan, 
kurumları kurum yapan kadroların korunması 
büyük önem taşımaktadır.

Yukarıda belirtilen kurumları kurum yapan iyi 
ve ehil kadroların, niteliksiz politik kadrolar 
tarafından çok çabuk ve en çok harcadığı 
gerçeğidir. Ve bu ülkeye maliyeti o kadar 
büyüktür ki hesabını yapmak pek mümkün 
değildir.
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Oluşturulan kurumların yöneticilerinin 
kurumların içinden yetişmiş olmaları 
önemlidir, belirlenmiş amaç ve hedefler dışına 
çıkmadıkları, yüz kızartıcı suçlar işlemedikleri 
sürece görevden alınmaları zararlı bir 
davranıştır.

Elektrik kurumları; geleceğin projeksiyonlarını 
öngörerek planlama yapan, yenilikler 
yaratan, proje geliştiren ve gelişme stratejileri 
merkezinde bir endüstri gibi çalışan çağdaş 
kuruluşlar olmalıdır. Gelecek yüzyılın elektrik 
sistemi bugünden alınan kararlara göre 
şekillenecektir.

Enerji sektörü, ulusal çıkarlarımız ve kamu 
yararı temelinde yönetilmesi gereken, 
STRATEJİK bir sektördür. Bu sektördeki 
özelleştirmeler, enerji fiyatlarının hızla 
yükselmesine, plansızlığa, gereksiz yatırımlara 
ve ulusal kaynakların gereksiz israfına 
neden olmuştur. Sektördeki özelleştirmeler, 
birikimli ve deneyimli yerli uzmanların devre 
dışı kalmasına; faaliyetlerin, ağırlıklı olarak 
‘‘hizmet alımı’’ yoluyla sürdürülmesine yol 
açmıştır. Bu stratejik sektör temel olarak, 
yetkin ve deneyimli yerli uzmanlarla; planlı 
ekonomi çerçevesinde yürütülmelidir.  
Enerji politikalarımızın; ekonomi, güvenlik, 
uluslararası ilişkiler, sanayi, çevre, tarım, 
ulaştırma ve eğitim politikalarıyla bütünleşik 
olarak planlanması ve yürütülmesi, öncelikli 
hedeflerimiz olmalıdır.

Kaynaklar:

Feridun Behçet Yücel, “Yüksek Gerilimli Yıllar”, 
FEBEL Ltd. Şti. Gümüşsuyu-1997 

(25 Ekim 1970 de TEK Genel Müdür yardımcılığına 
atanan Feridun Behçet Yücel, Aralık 1972’de TEK 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne 
atanmış ve 24 Haziran 1978’de o zamanın ETK 
Bakanı Deniz Baykal tarafından görevden 
alınmıştır).

TMMOB TEİAŞ Raporu, Ankara-2021

EMO Elektrik Özelleştirme Raporu, Ankara-2012

EMO 47. Dönem Çalışma Raporu, Ankara-2022

EÜAŞ 2006-7 Yıllık Raporları, Ankara-2007-8

TEDAŞ 2020 Sektör Raporu, Ankara-2021
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TÜRKİYE VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

NECDET PAMİR

Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal 
gelişiminin en temel ve yaşamsal 
gereksinimlerinin başında gelir. Bu bağlamda 
enerji güvenliği, ekonomik güvenliğimizin ve 
ulusal güvenliğimizin temel taşıdır.

Enerji, günlük yaşamın her alanında; evlerde, 
iş yerlerinde, sanayide, santrallarda (elektrik 
üretimi) insan ve eşya ulaştırmasında 
kullanılan yaşamsal bir girdidir.  Bir an için, 
ister teknik bir nedenle, isterse doğal bir afet 
ya da sabotaj/askeri saldırı gibi bir nedenden, 
ya da yanlış politikalar ve/veya zamanında 
yapılmayan yatırımlardan kaynaklansın; bu 
“hizmetlerden” birinin, ya da birden fazlasının 
“bir süre için” kesildiğini düşünelim. Enerjiye 
erişilememesi, yaratacağı maddi zararın 
ötesinde; trafiğin alt üst olmasından tutun, 
elektrik kesintilerine, sanayide üretimin 
durmasına, hastanelerde ameliyatların 
yapılamamasına, buzdolaplarındaki gıdaların 
bozulmasına kadar birçok alanda yaşamsal bir 

tahribat, hatta tehdit yaratır.

Dolayısıyla, “enerji kaynaklarına erişebilmek”, 
“enerjiyi kesintisiz kullanabilmek”, “enerjide 
bağımlı olmamak” gibi kavramlar, ülkelerin 
sadece enerji güvenliklerini değil, ona bağlı 
olarak; ekonomik ve ulusal güvenliklerini, 
ekosisteme verilen zararlar açısından da 
insanlığın ve dünyamızın geleceğini doğrudan 
ilgilendirmektedir.

Enerji güvenliği, enerjinin; yeterli, 
ödenebilir, güvenilir, zamanında, temiz ve 
çeşitlendirilmiş kaynaklardan, olabildiğince 
yerli kaynaklardan ve kesintisiz ve kaliteli 
olarak arzıdır. Bunlardan birinin, ya da birden 
fazlasının sağlanamaması halinde, “enerji 
güvenliğiniz yok” demektir.

Enerji güvenliğine yönelik tehditler, kısa 
ve uzun dönemdeki tehditler olarak 
sınıflandırılabilir. 
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Kısa dönemdeki tehditler gerek politik 
gerek kazalardan kaynaklanan ve gerekse 
art niyetli müdahalelerden kaynaklanan/
beklenmeyen kesintiler olarak tanımlanabilir. 
Uzun dönemdeki tehditler ise gerek kasıtlı 
olarak gerekse planlama kavramından 
uzak “politikalardan” kaynaklı olarak; gerekli 
kapasite arttırıcı yatırımların yapılmaması ya 
da geç yapılması ile ilgilidir. Enerji kaynağı 
ithalat anlaşmalarının zamanında yapılmaması 
ve/veya koşullarının ülke yararına öngörülerle 
belirlenememesi gibi unsurlar da arz 
güvenliğini olumsuz etkileyen hususlardır. 
Bunların hepsi de sonuçta; daha yüksek 
enerji fiyatlarına, tüketiciler için zorluklara, arz 
kesintilerine ve ekonomik hedeflerin zarar 
görmesine neden olurlar. Uzun Dönem için 
enerji güvenliği, ekonomik büyümenin ve 
çevresel gereksinimlerin gerektirdiği enerjinin 
sağlanabilmesi için, yatırımların zamanında 
yapılmasını gerektirir. Kısa Dönem için enerji 
güvenliği ise enerji sisteminin, arz ve talepteki 
ani değişimlere (kesinti, artma, azalma, 
vb.) kısa sürede yanıt verebilme yeteneği 
(kapasitesi) ile ilgilidir. 

Bir başka yönden ise; enerji güvenliği, farklı 
enerji kaynaklarının (kömür, petrol, gaz, 
yenilenebilirler, ...), ikincil kaynakların (elektrik, 
rafinaj, ...) kesintisiz ve kaliteli üretilmesi 
ve taşıma modlarının (boru hatları, iletim 
ağları, limanlar, tankerler, ...) inşa edilmesi 
ve kullanılmasıyla ilgilidir.  Gerek uzun ve 
gerekse kısa dönem için enerji güvenliği 
alanında yapılacak hatalar; arz kesintilerine ve 
sistemin arızalanmasına yönelik riskleri arttırır. 
Bu da kesintisiz enerji arz güvenliğini tehdit 
eder. Hiçbir enerji sistemi kısa dönemde 
tamamen güvenli değildir. Çünkü kesinti 
ya da arızalar; sabotaj, politik müdahale, 
grev-lokavt, teknik arıza, kaza ya da doğal 
afet vb. nedenlerle oluşurlar. Uzun dönem 
için ise; yeterli ve zamanında yapılmayan 
arama, üretim, taşıma ya da rafinaj yatırımları, 
kesintilere ve bunun sonucunda da kabul 
edilemez yüksek fiyatlara ve ekonomik 
çöküntüye neden olabilir. Bu nedenlerle enerji 

güvenliği meselesi pratikte; bir risk yönetimi 
meselesidir. Risk yönetimi ise, bu kesinti ve 
olumsuzlukların yaratacağı hasarları, mümkün 
olan en alt ve kabul edilebilir seviyeye 
düşürebilme kapasitesidir1 . 

Yetersiz ya da geç yapılan yatırımlar, 
sistemin ani kesintiler karşısında daha kırılgan 
ve etkilenebilir olmasına ve fiyatların aşırı 
artmasına neden olurlar. Enerji güvenliğinde 
kısa dönem için yaşanan sorunlar ise 
piyasalarda arz yönünde güvensizlik yaratır 
ve bu da yatırımlara yönelik risk algısına ve 
tereddüde neden olur.

Enerji güvenliği, yalnızca çok çeşitli tehditleri 
önlemekle sınırlı değildir; aynı zamanda 
devletler arasındaki ilişkiler, bunların karşılıklı 
etkileşimleri ve enerjinin ulusal güvenliği 
nasıl etkilediği ile de ilgilidir. Enerjide 
karşılıklı bağımlılık ya da aşırı bağımlılık, 
yüzyıllardır uluslararası ilişkilerin temel 
bir gerçeği olmuştur. Nitekim Rusya ve 
Ukrayna arasında yaşanmakta olan süreç2  
ve bunun gerek Avrupa ve gerekse Türkiye 
enerji piyasalarına ve güvenliğine yansıyan 
çok ciddi ve olumsuz sonuçları olmaktadır. 
ABD, Avrupa Birliği’ne Rusya’dan petrol, 
doğal gaz ve kömür alımlarını “sıfırlaması” 
çağrısı ve baskısı yaparken, Rusya’ya doğal 
gazda %41, petrolde %27 oranında bağımlı 
durumda olan AB’nin, kısa hatta orta erimde, 
bu talebe olumlu yanıt verebilmesi mümkün 
değildir. Kimi AB ülkeleri, enerji ithalatında 
ya çok yüksek oranda ya da tamamen 
Rusya’ya bağımlı konumdadırlar. Söz 
konusu enerji kaynaklarının farklı ülkelerden 
ithalatı için gerekli olan yeni boru hatları, 
limanlar, sıvılaştırılmış gaz (LNG) tesislerinin 
yapılabilmesi milyarlarca dolarlık yeni 
yatırımlar ve uzun süreler gerektirmektedir. 
Kaldı ki Uluslararası Enerji Ajansı’nın ya 
da AB’nin bazı raporlar hazırlayarak öne 
sürdükleri “alternatiflerin” çoğunun, Rusya’nın 
AB’ye ihraç ettiği miktarları karşılaması 
mümkün görünmemektedir. Ortaya çıkacak 
ilave maliyetler ise önce Avrupalı tüketicilere 

  1http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103

  2Bunun Rusya ile Ukrayna arasında mı, ABD ile Rusya arasındaki bir satrancın yansıması olduğu ya da yaşananların bir savaş 
mı yoksa Putin’in dediği gibi özel bir operasyon mu olduğu tartışması, bu yazımızın kapsamı dışındadır.
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(konutlar, sanayiciler, santrallar) ve ardından da (eğer o yönde karar alırlarsa) bu kararları alan 
politikacılara, toplumsal tepki olarak yansıyacaktır. 

Türkiye de benzer konumdadır. Bir yandan toplam birincil enerjide %70,2 doğal gazda %99, 
petrolde %94, taş kömüründe %97 dışa bağımlı olan ülkemiz, son gelişmeler nedeniyle hızla 
artan bir enerji ithalat faturası ile karşı karşıyadır. Petrol fiyatlarının (Brent) ortalama 42 dolar/
varil olduğu 2020 yılında (özellikle Covid etkisi) 28,8 milyar dolar enerji ithalat faturası ödeyen 
Türkiye, 2021’de (Brent fiyatı: 71 dolar/varil) bu ithalata, 50,7 milyar dolar ödemiştir. Mevcut 
petrol fiyatlarının yıl boyu devamı halinde, 2022 faturamızın 75-80 milyar dolar civarında 
olması mümkündür. Bu ekonomik yükün ötesinde, bir yandan NATO üyesi olan, diğer yandan 
ise petrol, doğal gaz, kömür ve (Akkuyu Nükleer Güç santralı işletmeye alınırsa) nükleerde 
aşırı miktarda Rusya’ya bağımlı olan Türkiye’nin doğrudan ya da örtülü olarak (her iki taraftan 
kaynaklanan) baskı ya da kumpaslarla karşı karşıya kalması olasılığı hayli yüksektir.

Türkiye Enerji Sektörü ve Enerji Güvenliği

Enerjide Güvenliğinde Ciddi Sorun: Dışa Bağımlılık 

Enerji tüketimimiz ağırlıklı olarak (%83,2), çok yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz fosil 
kaynaklarla karşılanmaktadır. Hidroelektrik dahil, yenilenebilir enerji kaynaklarının, birincil 
enerji tüketimindeki payı ise %16,8’dir.
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2020 sonu verilerine göre Türkiye, birincil enerji tüketiminde %70,2 oranında dışa bağımlı bir 
ülke konumundadır. Enerji tüketiminde %28,7 payı olan petroldeki bağımlılığımız %92, %27 payı 
olan doğal gazdaki bağımlılığımız %99, %17,3 oranında payı olan taş kömüründeki bağımlılık 
oranımız ise %97’dir.

Sanayinin, elektrik üretiminin, konutların, ticarethanelerin, ulaşım sektörünün vazgeçilmez 
girdisi olan enerji kaynaklarındaki bu aşırı bağımlılık oranları, ekonomik açıdan büyük bir yük, 
enerji ve ulusal güvenliklerimiz açısından ise büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu aşırı bağımlılık 
oranları, bağımlı olduğumuz ülkeler ve iktidarın yürütmekte olduğu dış politikamız dikkate 
alındığında, uluslararası ilişkilerimiz açısından da giderek büyüyen bir risk oluşturmaktadır. 

Yenilenebilir kaynakların, kullanılabilir enerjiye çevrimi için kullanılan ekipmanın büyük oranda 
ithal ediliyor olması da enerjide dışa bağımlılığımızdaki bir diğer sorundur. Başta rüzgâr ve 
güneş olmak üzere, ülkemizin çok önemli potansiyeli hala devreye alınamamıştır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik verilmekte olan destek mekanizması (YEKDEM), uygulamadaki 
yanlış politikalar nedeniyle, bütçede ek yük oluşturmaktadır. Teşvikler, yıllarca ABD dolar-sent 
bazında verilmiş, yenilenebilir kaynakların yatırım maliyetlerinde, küresel piyasalardaki hızlı 
düşüş göz önüne alınmadan, gerçekçi olmayan fahiş ödemeler yapılmış ve yapılmaktadır. 
Sadece 2021 yılı için, özel şirketlere yapılan YEKDEM teşviki 61,5 milyar TL’dir. 

Özel şirketlere yapılan destekler bunlarla da sınırlı değildir. Elektrik üretiminin 
özelleştirilmesinden sonra şirketlere verilen ek destekler; YEKDEM, ithal maliyetinin altında 
doğal gaz satışı, kapasite mekanizması ödemeleri, piyasa fiyatının üzerinde bedel ile elektrik 
alımı, çevre izni teşviki ve “çevre mevzuatına uyumda esneklik” olarak “özetlenebilir”. TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası açıklamalarına göre, sadece 2018 – 2020 döneminde, bu 
desteklerin toplamı 72 milyar TL olmuştur. Bu “destekler”, satın alma gücü kalmamış olan konut 
tüketicilerine aktarılmalı ve faturalarda kısmi rahatlama sağlanmalıdır.

Enerjide dışa bağımlılığın ağır faturası, enerji kaynağı fiyatlarındaki iniş ve çıkışlara olduğu 
kadar, ithalatın dolarla yapılıyor olması nedeniyle, TL’nin dolar karşısındaki (hızla azalan) 
değerine bağlı olarak da oluşmaktadır. Bir diğer ifadeyle petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarının 
oluşumunda “etkisiz eleman” konumundaki Türkiye, fiyatlarının yükselmesini çaresiz bir biçimde 
izlerken, TL’nin dolar karşısındaki düşüşüyle, çarpan etkisiyle enerji ithalat faturası ödemek 
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durumunda kalmaktadır. 2020 yılında COVİD nedeniyle küresel ölçekte etkili olan ekonomik 
durgunluk ve buna bağlı enerji talebindeki düşüş nedeniyle enerji faturamız 28,8 milyar dolar 
seviyesinde kalmıştır. Ancak 2021’de yaygın aşılamanın yarattığı rahatlama ortamında talep ve 
fiyatlar hızla yükselmiş ve Türkiye’nin ithalat faturası 50,7 milyar dolar olmuştur.  Cari açığın en 
önemli kalemi haline gelen enerji ithalat faturamız, toplam ithalatımızın %18’i ile %24’ü bandında 
dalgalanmaktadır.

Bu durum sürdürülebilir değildir ve enerji politikamızın; yerli ve yenilenebilir kaynakların oranını 
ve sistemin enerji verimliliğini arttırmak, talep tarafını yönetmek gibi temel sütunlar üzerinde, 
yeniden yapılandırılması bir zorunluluktur.

Dışa Bağımlılığımızda Öne Çıkan Bir Ülke: Rusya Federasyonu

Enerji ve ulusal güvenlik bakımından herhangi bir ülkeye aşırı bağımlılık, bağımlı olunan 
hangi ülke olursa olsun, kaçınılması ve çeşitlendirme yoluyla kabul edilebilir düzeye 
düşürülmesi gereken bir durumdur. “Enerji güvenliği” kavramının en temel unsurlarından 
biri olan “çeşitlendirme”, her ülke için yaşamsal önemdedir. Winston Churchill, Temmuz 
1913’te Parlamento’daki konuşmasında, “Tek bir kaynağa, tek bir işleme, tek bir ülkeye, tek bir 
güzergaha ve tek bir üretim sahasına bağımlı olmamalıyız.  Petrolde güvenilirlik ve emniyet, 
yalnız ve ancak, çeşitlilik ve çeşitlilikle mümkündür.” derken, enerji güvenliği kavramının 
en önemli unsurlarından olan “çeşitlendirme gereğine” işaret etmişti. O dönemde, İngiliz 
donanmasının Alman donanmasına karşı üstünlüğünü ve savaştaki yengisini sağlayan petrol 
gereksinimi için söylenen bu sözler, günümüzde önemi artan diğer enerji kaynakları açısından 
da kritik önem taşımaktadır. Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan çatışma ve AB’nin 
Rusya’ya enerjideki bağımlılığını azaltma çabalarındaki “çaresizliği”, bu konudaki en güncel ve 
çarpıcı örneği oluşturmaktadır. 

Geleceğin dünyasında (Enerji Dönüşümü) ise yenilenebilir kaynakların enerji üretimini 
sağlayabilmesinde yaşamsal önemdeki birçok stratejik metal (örneğin: kobalt, bakır, lityum, 
nikel) ve nadir elementler ile üretim teknolojileri büyük önemde olacaklardır. Bu vizyondan 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 05 | 14

yoksun ülkeler ise bağımlılığa mahkûm kalmayı sürdüreceklerdir.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığın ayrıntısında, bir diğer sorun karşımıza çıkmaktadır. Başta 
doğal gaz olmak üzere (%45), ham petrol ve petrol ürünlerinde (%24) ve taş kömüründe (%39) 
Rusya Federasyonu’na yüksek oranlardaki bağımlılığımız, ülkemizi birçok açıdan kırılgan 
yapmaktadır. Özellikle de inşaatı tüm tepkilere ve sakıncalarına karşın ısrarla sürdürülen 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı tamamlanabilir ve işletmeye alınırsa, Rusya’ya bağımlılığımız çok 
daha kronik hale gelecektir. TBMM’den geçirilen anlaşma ile inşaatı, zenginleştirilmiş yakıt 
sağlanması, işletmesi ve yakıt muamelesi %100 Rusya’nın Rosatom şirketine verilmiş olan bu 
santral, ülkemizi çok daha yüksek oranda Rusya’ya bağımlı yapacaktır. 
Diğer yandan, bir NATO üyesi olan Türkiye, Rusya-Ukrayna (aslında ABD-Rusya) savaşının da 
gösterdiği gibi, çok kritik bir dengede, bizde yaygın kullanılan bir deyimle “iki cami arasında 
bi-namaz bir konumda kalmaktadır. Herhangi bir yanlış adım, sadece enerji güvenliğimizi değil, 
sıklıkla altını çizmeye çalıştığımız gibi ulusal güvenliğimizi de riske sokacaktır.

Türkiye Elektrik Kurulu Gücü ve Üretimi

2021 yılı sonunda, Türkiye elektrik kurulu gücü 99,820 MW’tır. Kurulu güçte en büyük payı 
doğal gaz (%25,7) ve barajlı HES’ler (%23,4) oluşturmaktadır. Rüzgâr santrallarının kurulu güçteki 
payı ise %10,5’tir. Kurulu gücümüz, mevcut ve önümüzdeki on yıl için, pik talebi karşılayabilecek 
yeterliliktedir. Önemli olan sistem yönetimini, buna bağlı olarak, talep tahminlerini, gerekli 
bakım onarımları ve yatırımları, bilimsel esaslara, ülke koşullarına, toplum yararına uygun 
biçimde yönetebilmektir. Oysa bunlar yerini; ehliyetsizliğe, ideolojik tercihlere, yandaş şirket 
kayırmalarına, özelleştirmelere devretmiş durumdadır.

Elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılık oranımız 2021’de 
%49,3 olmuştur. Bir diğer ifadeyle, elektrik üretiminde de dışa bağımlılık oranımız yüksektir 
ve yenilenebilir kaynakların enerji ve elektrik üretimindeki payını, gerçekçi politikalar ve doğru 
teşvik yöntemleriyle, hızla arttırma zorunluluğumuz vardır.
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Elektrik üretiminde 2000’den bugüne, santrallar büyük oranda özelleştirilmiştir. 2000 yılı 
elektrik üretiminde kamunun payı %75,1 (özel sektör: %24,9) iken, 2021 sonunda kamunun payı 
%16,1’e gerilemiştir (özel sektör: %83,9). Bir yandan yarı yarıya dış kaynaklara, diğer yandan 
özel sektörün kâr hırsına teslim edilmiş bir “piyasa” yapısında, dalga dalga gelen zamların 
“kaçınılmaz” olduğunu kavramak gerekir.

Oysa Türkiye’nin yerli ve özellikle yenilenebilir kaynakları, devre dışı bırakılan nitelikli ve yetişmiş 
insan gücü, enerjide akılcı ve sürdürülebilir dönüşümü gerçekleştirebilecek potansiyele 
fazlasıyla sahiptir. Türkiye’nin 2021 sonunda, elektrikte kurulu gücü yaklaşık 99,820 MW’tır 
ve yaklaşık 330 milyar kilowatt-saat elektrik tüketmiştir. REPA’ya göre rüzgâr potansiyelimiz 
48.000 MW’tır. Buna karşın, bu zengin potansiyelin henüz sadece %21’i (10.179 MW) 
değerlendirilmektedir. Mevcut teknolojiyle, rüzgârdan yaklaşık 134 milyar kW-saat elektrik elde 
edilebilecekken, 2020 yılı üretimi sadece 24,7 milyar kW-saattir. Rüzgâr için %21 oranı, sadece 
karasal potansiyel içindir. Ayrıca, Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgâr potansiyeli 50 metreden 
daha az derinlikte 18.000 MW sabit, 50 – 1,000 metre derinlikte de 57.000 MW olmak üzere 
toplamda yaklaşık 75.000 MW’tır. Bunların yanında, biyo-yakıt, jeotermal gibi kaynaklarımızın 
henüz devreye alınmamış potansiyelleri, enerji verimliğinde yapılacak iyileştirmeler, 
önümüzdeki on yıllarda hem kendine daha fazla yetebilen hem de daha az dışa bağımlı bir ülke 
olabilmesine olanak verebilecek zenginliktedir.

Ülkemiz, güneş potansiyeli açısından da son derece şanslı olmasına karşın, bu potansiyelin de 
sadece %3’ü devreye alınabilmiştir. GEPA’ya (Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası) göre Türkiye’de, 
yılda 380 milyar kW-saat elektrik üretebilecek kapasite mevcuttur. 2020 yılı sonunda güneşten 
elde edilen 11.267 milyar kW-saat elektrik, toplam tüketimin %3’üne yakındır. Hızla ilerleyen 
teknoloji ve düşen maliyetler gerek rüzgârdan ve gerekse güneşten elde edilebilecek güvenilir 
elektrik miktarını arttıracaktır. Fosil kaynak ve nükleer lobilerinin yıllardır kullandıkları “Rüzgâr 
ve güneş gibi kaynaklar, 365 gün, 24 saat emre amade değillerdir. Ayrıca elektrik depolanamaz” 
diye özetlenebilecek karşı kampanya sloganları, hızla gelişen ve maliyetleri düşen depolama 
teknolojileri karşısında, içi boş propaganda çabalarıdır. Ancak bu gerçekler, iktidarın 
engellemeleri nedeniyle, kamuoyuna henüz yeterince anlatılamamıştır.
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Oysa ülkemizin yerli/yenilenebilir kaynakları, ehliyetli ellerde, toplumdan yana politikalarla, 
önümüzdeki on yılları rahatlıkla karşılayabilecek düzeydedir.

Enerji Güvenliği Zaafına Güncel Örnek: 2022 Yılı Başında Yaşanan Doğal Gaz ve Elektrik 
Kesintileri

Ülkemizin enerji arz güvenliğindeki zaafları, Ocak 2022’de yaşanan doğal gaz ve elektrik 
kesintileri ile somut biçimde ortaya çıkmış durumdadır. Yaşananlar, “İran gazı kesti, o nedenle 
kriz oldu” diye basitçe açıklanabilecek ve geçiştirilebilecek bir durum değildir. Yaşananlar, 
“enerji yönetimindeki ehliyetsizliğin ve beceriksizliğin” kaçınılmaz sonucudur. 

Türkiye’nin mevcut doğal gaz arz sistemi, şu unsurlardan oluşmaktadır:

1) Boru Hatları (Uzun vadeli kontratlar): 

- Rusya’dan: Mavi Akım (16 milyar metreküp), TürkAkım (15,75 milyar metreküp)

- Azerbaycan’dan: Bakü Tiflis Erzurum (BTE) Boru Hattı (6,6 milyar metreküp), TANAP (6 milyar 
metreküp)

- İran’dan: İran – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (9,6 milyar metreküp)

2) LNG (Uzun Vadeli Kontratlar) 

Cezayir: (5,4 milyar metreküp) (Marmara Ereğlisi LNG terminalinden), Nijerya: (1,2 milyar 
metreküp) (2021’de bitti; yenilenmedi)

3) Spot LNG (LNG terminali ve FSRU’lar üzerinden)

- Etki FSRU (FSRU: Yüzen LNG Terminali) (Gaz geri alma kapasitesi: 28 milyon metreküp/gün)

- Egegaz FSRU (40 milyon metreküp/gün)
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- Ertuğrul Gazi FSRU (28 milyon metreküp/gün) (Hatay)

4) Yeraltı Doğal Gaz Depoları (Toplam kapasite: 4,2 milyar metreküp)  

- Silivri (3,2 milyar metreküp), Tuz Gölü (1 milyar metreküp) 

Yaşanan krizin, doğal gaz arz sistemimize günde 28,6 milyon metreküp gaz sağlayan “İran 
doğal gaz boru hattından gelmesi gereken gazın, 20 Ocak 2022’de kesilmesiyle oluştuğu” 
savı, ehliyetsizliği kamufle etme çabasından başkaca bir şey değildir. Zira İran ya da bir başka 
ülkeden kısmen ya da tamamen gaz kesilmesi halinde, başta depolarımız olmak üzere, çok 
soğuk kış günlerinde bile, oluşan gaz talebinin sorunsuz karşılanması mümkün olacaktı. Zaten 
sistemin doğru yönetilmesinin en önemli kriterlerinden biri ya da başlıcası, bu tür “krizlerin” 
en kısa zamanda ikame edilebilmesidir. Eğer sistem ehliyet ve sorumlulukla yönetilebilseydi, 
doğal gaz arz sistemimizin çökmesi ve sanayinin, ardından da santralların gazının kesilmesine 
kadar uzanan bir krizin ve milyarlarca dolarla ifade edilen bir ulusal zararın yaşanması söz 
konusu olmayacaktı. Yapılan bir dizi “hatayı” somutlamak gerekirse;

1) Yukarıda özetlenen doğal gaz arz sistemindeki en önemli unsurlardan biri olan doğal gaz 
depo kapasitemiz, 2021 yılında 60 milyar metreküpü geçen gaz tüketimimize oranla (%7), son 
derece düşük ve yetersiz bir toplam hacimde (4,2 milyar metreküp) kalmıştır. Bu yetmezmiş 
gibi, kurak geçen 2021 yaz döneminde, hidroelektrik santralların elektrik üretimine katkısı 
sınırlı kalınca, doğal gaz santralları bir önceki yıla oranla çok daha yüksek oranda devreye 
alınmış ve gaz talebi de artmıştır. Elektrik üretiminde doğal gaz santrallarının payı %23 oranında 
kalırken, 2021’de bu oran %33 olmuştur.  Buna paralel olarak ta 2021 doğal gaz tüketimi 60 
milyar metreküplük seviyeye ulaşmış ve 2020’ye göre (48 milyar metreküp) yaklaşık 12 milyar 
metreküp artış göstermiştir. 

Mevcut doğal gaz arz sistemi, liyakatle yönetilmesi halinde, ülkemize günde 300 milyon 
metreküpe yakın gaz sağlama kapasitesine sahiptir. Yaz döneminde hidroelektrik santralların 
katkısı azaldığında, elektrik arz açığı doğal gaz santralları ile kapatılmaya çalışılmıştır. Küresel 
piyasalarda gaz talebi aşırı yükseldiğinden, spot piyasadan gaz almak yerine, depolara (daha 
önceden nispeten ucuz gazla doldurulan) yüklenilmiş ve Ocak 2022’ye depolar büyük oranda 
boşaltılmış konumda3 girilmiştir. Böylece gaz arzı sistem güvenliğinin en önemli sağlayıcısı 
olan ve zaten dolu olsa bile arz artışını karşılamada yetersiz durumdaki depolar, arz güvenliğini 
sağlamada adeta etkisiz eleman olarak kalmışlardır. Bir diğer ifade ile kriz, sadece İran gazının 
kesilmesine bağlı gelişmemiş, ehliyetsizlik asıl neden olarak ortaya çıkmıştır.

2) Doğal gaz arz güvenliğinin diğer önemli unsuru, (%99 oranında dışa bağımlı olduğumuz 
için) doğal gaz anlaşmalarımızın, mevcut ve kısa-orta-uzun erimli gaz talebimizi, ülke ve 
toplum yararına en uygun koşullarla ve zamanında karşılayacak biçimde emre amade olması 
gereğidir. Buna karşın Azerbaycan’dan BTE boru hattı ile alınabilecek günlük toplam miktar 
19,1 milyon metreküp iken, 2021’de süresi biten bu anlaşma, spot olarak ve çok sınırlı bir 
miktar üzerinden (7 milyon metreküp/gün) yenilenmiştir. Böylece 2022 Ocak ayına, günlük 
12 milyon metreküplük eksik alım kapasitesiyle girildi. Dolayısıyla arz tarafında, İran gazının 
kesilmesine ek olarak, günde 12 milyon metreküplük bir eksiklik, ülkemizdeki enerji yönetimi 
eliyle yaratılmış oldu. Ayrıca, mevcut anlaşma ile TürkAkım’dan (Rusya) günde 46,9 milyon 
metreküp gaz alınabilecekken, 2022 yılına günde 32 milyon metreküp alınarak girildi. Bu alım 
anlaşmasının ağırlıklı bölümü, BOTAŞ’tan alınıp, bazı özel şirketlere devredilmiş olduğundan ve 
bu şirketlerden bir bölümü de Rusya tarafına (Gazprom), alınan gazın bedelini ödemediğinden4, 

3Toplam kapasite 4,2 milyar metreküp iken, bu tarihte iki depoda toplam 1,7 milyar metreküp gaz vardı.
4Devredilen kontratların BOTAŞ tarafından geri alınması ile bu “hata” en kısa sürede giderilebilecekken, yeniden bir başka özel 
bir şirkete devredildiği anlaşılmaktadır.
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karşı taraf günde 15 milyon metreküplük bir kesintiyle gaz temin etti. Böylelikle, enerji 
yönetiminin beceriksizliği sonucunda, İran kaynaklı günlük 28 milyon metreküplük kesintiye 
ilave olarak; (12 + 15) 27 milyon metreküplük bir arz eksikliği ile girilmiştir. Ocak 2022’de yaşanan 
ve önce doğal gaz alt sektörümüzü ve ardından da (doğal gazın, 2021 yılı elektrik üretiminin, 
%33’ünü sağladığı düşünülürse) elektrik alt sektörümüzü vuran kesintiler, bu hatalar zinciri 
sonucunda oluşmuş ve ülkemizi milyarlarca dolarlık zarara sokmuştur.

3) Ehliyetsiz yönetimin yarattığı zararlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Doğal gaz arz sisteminin 
ayrıntılarında görüldüğü gibi; boru hatları ile ya da LNG olarak alınan ve uzun erimli 
anlaşmalarla fiyatı belirlenmiş kontratlar, 2021 yılı sonlarına kadar petrol ürünü fiyatlarına bağlı 
formüllere göre biçimlendirilmişti. Bunların dışında, önemli miktarda da (kaynak çeşitlendirme 
amacıyla) spot piyasadan gaz alımı yapılıyordu. 2021’e kadar spot piyasa fiyatları, küresel gaz 
piyasalarında gaz arzı fazlalığına bağlı olarak, oldukça düşük bir seyir izliyordu. Ancak, 2020’deki 
ilk şokun ve “kapanmanın” ardından, 2021’de hızlı bir “açılım” yaşandı ve buna bağlı olarak, tüm 
enerji kaynaklarına olan talep hızla arttı. Spot gaz piyasasında fiyatlar, 2020’ye göre 10 katından 
fazla artış gösterdi. Bu durumda da Türkiye’nin ödeme dengelerinde, doğru planlama ve 
zamanlama yapılamadığı için, spot alımların son yıllarda toplam alımlarda ciddi oranda artan 
miktarı, doğal gaz faturamızı da olağanüstü şişirdi. Buna ilave olarak, TürkAkım Anlaşması’nda 
2021 sonlarına kadar petrol ürünlerine endeksli formülün, spot piyasa fiyatlarının tavan 
yaptığı dönemde ağırlıklı olarak spot piyasa fiyatını içeren yeni formüle dönüşmesiyle, (spot 
piyasaların mevcut seyri sürdükçe) ödeme miktarlarımızın daha da artacağı bir ortam yaratıldı. 
2020’de 48 milyar metreküp olan Türkiye’nin doğal gaz tüketimi, 2021’de 60 milyar metreküpe 
yükseldi. Bunun da önemli bölümü spot piyasadan (çok yüksek bedelle) temin edildi. 2022 
yılı öngörülerine göre, boşalan doğal gaz depolarını doldurabilmek ve 62-63 milyar metreküp 
civarında olması beklenen talebi karşılayabilmek için, spot piyasadan alımlarımızın 18,5 milyar 
metreküp düzeyinde olacağı (önceki yıllardaki miktarların çok üzerinde) hesaplanmaktadır. Bu 
da BOTAŞ’ın ve dolayısıyla ülkemizin enerji ithalat faturasını iyice arttıracaktır. 

Enerji Güvenliği ve Fiyatlar

Enerji güvenliği kavramının, bir diğer önemli köşe taşı enerji fiyatlarının “ödenebilir” olmasıdır. 
Enerji talebini karşılayacak enerji kaynakları arzının yetersiz kalması ne denli kritikse, arzın 
toplumun alım gücü karşısında ödenebilir olmaması da en az arz yetersizliği kadar kritik ve 
yaşamsaldır. Birincil enerji tüketiminde %83,2, elektrik üretiminde gibi çok yüksek payı olan 
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fosil yakıtlarda dışa bağımlılığımız, enerji fiyatlarını ödenemez hale getiren en önemli nedenler 
arasındadır. Elektrik üretiminde de ithal kaynakların payı yaklaşık %50’dir. Enerji dış alımları 
dolar bazında yapıldığından, bir yandan artan petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları, diğer 
yandan ehliyetsiz ekonomik yönetim sonucunda doların TL karşısındaki “önlenemez” yükselişi, 
toplumun en geniş kesimleri açısından, doğal gaz, benzin ve elektrik faturalarını ödenemez 
hale getirmiştir. Bir fikir vermesi bakımından; Ocak 2010 – Mart 2022 döneminde konut 
elektriğinde %361 oranında tarife artışı yapılmıştır.

Nisan 2022 itibarı ile “Ankara’da Hane Halkı Aylık Ortalama Elektrik, Doğalgaz ve Su 
Harcamaları” toplamı 731 TL’ye yükselmiştir. Telefon ve internet faturaları ile birlikte bir ailenin 
aylık faturası 1,042 TL olarak hesaplanmaktadır.

Benzin fiyatları da benzer biçimde inanılmaz oranda yükselmiş, kitle ulaşımı açısından da 
“sınıfta kalınan” bir ortamda, toplumun önüne bir de ulaşım sorunu çıkarılmıştır.
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Yüksek enerji ve elektrik fiyatları bir yandan bu kaynakların girdi olduğu tüm sektörlerde, ürün 
fiyatlarını çok yüksek oranda arttırmakta, enflasyon adeta patlamakta ve halkın beli daha da 
bükülmektedir. TÜİK’in enflasyon rakamı açıklamaları ise tam bir “mızrak çuvala sığmıyor” 
örneği olarak karşımızdadır. İktidarın kelime oyunları ile algı yaratma çabaları, bilimsel veriler 
karşısında iflas etse de toplumun geniş kesimleri, güdülü medyanın etkisi altında ya da 
tamamen habersiz kalmaktadır. “Avrupa’da enerji fiyatları (avro bazında kıyaslama yaparak) 
bizden çok daha yüksek; en ucuz biziz” türü büyüklere masallarla sürdürülen “cilalı imaj” 
devrinin sona erdirilebilmesinin yollarını bulmak da bizlere düşmektedir.

Enerji Güvenliğimiz Var mı?

Girişte sıraladığımız “enerji güvenliği” temel parametreleri açısından bu soruyu yanıtlamak 
gerekirse;

Ülkemizde enerji: 

• Yeterli mi?  Değil (Kaynak var, kurulu güç var, insan gücü var; ehil yönetim yok) 

●• Ödenebilir mi?  Değil (Pahalı; satın alma gücümüz yok)
●
• Güvenilir mi? Değil (Sistem yönetilemiyor, dışa bağımlılık artıyor),

●• Zamanında emre amade mi? Değil (Zamanında yapılmayan ya da eksik yatırımlar, hatalı 
ve eksik sözleşmeler, kaliteli ve zamanında arzı engelliyor; gaz ve elektrikler sorumsuzca 
kesilebiliyor ama hesap verilmiyor)
●
• Temiz ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan üretiliyor mu?  Hayır (Ekosistem tahrip ediliyor; az 
sayıda ülkeye ve fosil kaynaklara aşırı bağımlıyız)
●
• Olabildiğince yerli kaynaklardan temin ediliyor mu? Hayır (Yerli kaynaklar âtıl, bağımlılık 
artıyor, enerji faturası sırtımızda kambur)
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●• Kesintisiz ve kaliteli arz var mı? Yok (Kesintiler olağanlaştı, ekonomik ve manevi zarar)

Sonuç olarak; ülkemizde enerji güvenliğimiz yok. Yönetim sorunu ve krizi var!  

Sonsöz Yerine: Enerji Güvenliğini Sağlamak İçin Ne Yapılmalı?

Enerji sektöründe ve enerji güvenliğindeki temel sorunların başında, dışa bağımlılık 
gelmektedir. Oysa Türkiye’de, daha bağımsız ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin oluşumu 
için gerekli olan yerli ve özellikle yenilenebilir kaynak potansiyeli açısından yetersizlik söz 
konusu değildir. 2021’de 330 milyar kilovat-saat elektriğin tüketildiği ülkemizde, bu miktarın 
birkaç kat fazlasını sağlayabilecek yenilenebilir kaynak, âtıl bekletilmektedir. Kaynaklarımız 
değil, yönetenler yetersiz, politikalar ise temelden hatalıdır. Yerli kaynak potansiyelimizi 
kullanılabilir enerjiye dönüştürecek diğer temel unsurlardan bir diğeri de yerli, nitelikli, 
birikimli insan gücümüzdür. Türkiye bu konuda da dünya standartlarında birikime sahiptir. Bu 
alandaki temel sorun; bu potansiyelin, liyakatsiz, niteliksiz, bilgisiz kadroları kamu kurumlarına 
yerleştirmek uğruna, yetkin ve deneyimli insan gücümüzün, çeşitli zorlamalarla tasfiye edilerek, 
devre dışı bırakılmış olması sorunudur. Bu potansiyelin yeniden etkin hale getirilmesiyle, 
kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı kısa sürede sağlanabilir.

Enerji sektörü, ulusal çıkarlarımız ve kamu yararı temelinde yönetilmesi gereken, STRATEJİK 
bir sektördür. Bu sektördeki özelleştirmeler, enerji fiyatlarının hızla yükselmesine, plansızlığa, 
gereksiz yatırımlara ve ulusal kaynakların gereksiz israfına neden olmuştur. Sektördeki 
özelleştirmeler, birikimli ve deneyimli yerli uzmanların devre dışı kalmasına; faaliyetlerin, 
ağırlıklı olarak ‘‘hizmet alımı’’ yoluyla sürdürülmesine yol açmıştır. Bu stratejik sektör temel 
olarak, yetkin ve deneyimli yerli uzmanlarla; planlı ekonomi çerçevesinde yürütülmelidir. Enerji 
politikalarımızın; ekonomi, güvenlik, uluslararası ilişkiler, sanayi, çevre, tarım, ulaştırma ve 
eğitim politikalarıyla bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi, öncelikli hedeflerimiz 
olmalıdır. 
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Kısa vadede, mevcut doğal gaz alım-satım anlaşmaları gözden geçirilerek, anlaşma 
içeriğindeki maddelerde (fiyat formülleri, minimum satın alma miktar garantileri, al ya da öde 
koşulları, satın alınan gazın gerektiğinde üçüncü tarafa satılabilme koşulları, vb.), ülkemizin 
yararını gözeten iyileştirmeler yapılabilmesi için, muhataplarımızla yeni anlaşmaların 
imzalanması yolları aranmalıdır. Bunun yapılabilmesi için, başta dış politik ilişkilerimiz, ülkemizin 
ekonomik durumu ve iktidarın yarattığı zaaflar, ne yazık ki müzakere gücümüzü azaltan 
unsurlar olarak önümüzdeki engellerdir. Sektörümüzün ve ülkemizin temel sorunlarının 
başında gelen özelleştirmeler (ya da talan), fiyatların aşırı seyrinin temel nedenleri arasındadır. 
Kamu kaynaklarının devrindeki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve hukuksuzluklar birer birer ortaya 
konularak, sektördeki tüm kamu varlıkları yasal yollarla yeniden kamuya devralınmalıdır. Bunun 
dışındaki hallerde de kamulaştırmaya gidilmelidir. 

Enerji politikası, diğer birçok sektör politikası ile olduğu gibi, dış politika ile de bütünleşik 
biçimde planlanmalıdır. Dış politikadaki yanlış tercihlerdeki (‘Müslüman Kardeşler’ eksenli 
politika) ısrar, enerjideki bağımlılıkla birleşerek, aleyhimizde çarpan etkisi oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, dış politikamız, bölgesel ve küresel aktörlerle, ülke ve kamu yararını temel alacak, 
karşılıklı yarar çerçevesinde yeniden biçimlendirilmelidir. Diğer yandan, enerjide dışa bağımlılığı 
azaltabilmek için; fosil yakıtlar ağırlıklı bir enerji karışımından, yenilenebilir ve yerli kaynaklar 
ağırlıklı bir karışıma dönüşüm yapılmalıdır. “Tüketimde Çin’i bile geride bıraktık” gibi kof ve 
anlamsız bir böbürlenmeden, talep tarafı yönetimi temelindeki akılcı politikalara dönülmelidir. 
Enerjinin, üretiminden tüketimine kadar olan zincirde, daha verimli kullanılması (konutlar, 
ulaştırma, sanayi, santrallar, daha az enerji yoğun sektörler) halinde, %25 daha az enerji 
harcayarak, aynı ekonomik büyüme sağlanabilir.

Eğitim, bağımsız ve sürdürülebilir bir gelecek için bir diğer taşıyıcı sütundur. Tahrip edilen 
eğitim sistemi, tepeden tırnağa yenilenip, yeniden çağdaş bir eğitim sistemi kurulmalıdır. 
Üniversiteler yeniden özerkliğe kavuşmalı ve YÖK kaldırılmalıdır. Enerji eğitimi de dünyadaki 
gelişmeler, yeni enerji sisteminin temel parametreleri ve ülkemizin özgün koşulları dikkate 
alınarak, yeniden düzenlenmelidir. Üniversitelerin yerbilimleri ve enerji ile ilgili bölümlerinin 
ders programları, çağ ve ülke gerçeklerine göre yeniden düzenlenmelidir. Yeterli akademik 
kadrosu olmayan üniversite ve bölümler açılmamalı; mevcut/yetersiz olanlar kapatılmalıdır.

Enerji sektörü, ‘‘çok disiplinli’’ eğitim altyapısı gerektirir. Sadece özgün teknik konular değil; 
enerji politikası, uluslararası ilişkiler, ekosistem, enerji hukuku, finansman, planlama, enerji 
yönetimi, enerji senaryoları, vb.; hatta kimi ülkelerde olduğu gibi sosyoloji, felsefe gibi derslerin 
de müfredata alınması sağlanmalıdır. (Örnek: Sürdürülebilirlik Mühendisliği - University of 
Arizona). Geleceğin teknolojileri ve geleceğin potansiyel enerji kaynakları da bu müfredatta 
yerlerini almalıdır. 

Enerji ihtiyacının karşılanmasında, ekosistemi tehdit eden kaynaklar yerine; mümkün olan 
en temiz teknoloji ve politikalarla, yenilenebilir kaynakların yer alması temin edilmelidir. 
Üretilen elektriğin yanı sıra açığa çıkan ısının da etkin kullanılması için, ko-jenerasyon ve 
tri-jenerasyonun teşvik edilmesi, diğer köşe taşlarıdır. Bir diğer önemli husus, yenilenebilir 
kaynakların da ekosisteme (fosil yakıtlar kadar değilse de) olumsuz etkilerinin varlığıdır. Üretim 
yöntemi ve kullanılacak enerji kaynağı ne denli ‘‘çevre dostu’’ olursa olsun, elektrik üretme 
gerekçesi; santral çevresinde yaşayan insanların istekleri dışında onların yaşamsal haklarının 
sınırlanmasını, ortadan kaldırılmasını haklı kılamaz. Yöre halkının mutabakatı alınırken, elde 
edilecek üretimin, yöre insanına doğrudan katkısını sağlayacak yaklaşımların öne çıkarılması 
gereklidir. ‘‘ÇED’e gerek yoktur’’ türü uygulamalara son verilmeli; ÇED’in yanı sıra, toplumsal 
etki ve turizm etki değerlendirmesi (TED) gibi kapsamlı çalışmalar sonrasında nihai yatırım 
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kararı verilmelidir. Enerji, sanayi, altyapı, vb. tüm projelerin, yapım ve işletme aşamaları sürekli 
denetlenmeli, çevresel ve toplumsal etki değerlendirmesinde belirtilen ve böylece taahhüt 
edilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği denetlenmeli ve gerektiğinde, yaptırım 
uygulanmalıdır.

Gerek enerji kaynaklarının ve ürünlerinin (doğal gaz, petrol ürünleri, vb.) depolanması ve 
gerekse elektriğin depolanması konuları, enerji güvenliği sorunlarıdır. Doğal gaz depolama 
kapasitemiz, tüketim miktarımız dikkate alındığında, hala çok yetersizdir (tüketimin %7’si). 
Ülkemizin çeşitli bölgelerinde varlığı bilinen tuz domları, sadece doğal gaz değil, petrol 
ürünlerinin depolanması konusunda çok önemli bir potansiyel sunmaktadır. Tuz Gölü’nde 
20 yıla yakın sürede sadece bir milyar metreküplük bir kapasitenin devreye alınabilmiş 
olması, ehliyetsizliğin yanı sıra, ihalelerin yolsuzluklar nedeniyle, iki kez iptal edilmesinden de 
kaynaklanmıştır. Sektörün kamu eliyle, kamu yararı doğrultusunda yönetilmesi sağlandığında, 
depolama konusunun da profesyonelce ve arz güvenliğini sağlayacak biçimde yürütülmesi 
mümkün olacaktır. Petrol ve doğal gaz depolama kapasitemizin hızla arttırılması, mevcut 
depoların özellikle kış aylarına girerken, tamamen dolu olmalarının sağlanması zorunlu hale 
getirilmelidir. Bakanlık bünyesinde, elektrik depolanması konusunda gerek mevcut potansiyeli 
değerlendirecek ve gerekse AR-GE çalışmaları yapacak, ayrı bir birim oluşturulmasında yarar 
vardır.

Dünya, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olacağı; enerji verimliliği, 
sürdürülebilirlik, talep tarafı yönetimi gibi kavramlara dayalı bir geleceğe yol almaktadır. Bu 
dönüşüm, bir geçiş süreci içerecektir. Geçiş sürecinde; salımlarının önlenmesi, fosil yakıtlarda 
karbon tutma ve kullanma teknolojileri, gaz hidratlar, kojen ve trijen uygulamalar, her sektörde 
verimliliğin arttırılması, daha az enerji yoğun sektörlere ağırlık gibi alt başlıklar öne çıkmaktadır. 
Bu süreç, akıl ve bilimin ışığında, ehliyetle, ulusal ve kamusal bir duyarlılıkla yönetilmelidir.

Uzun vadede ise ‘‘temiz enerjiye’’ dönüşümün kazananlarını; teknolojik yenilikler (inovasyon) ve 
ucuz sermaye belirleyecektir. Bunların her ikisine de sahip devletler (aktörler), 4 temel biçimde 
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belirleyici olacaklardır: 1) Temiz enerji için küresel standartları belirleme gücü, 2) Temiz 
enerji arz zincirini kontrol gücü, 3) Yeni teknolojilerin gereksinim duyduğu ekipmanı düşük 
maliyetle üretebilme gücü, 4) Düşük karbonlu yakıtları üretme ve ihraç kapasitesi (hidrojen ve 
amonyak gibi). Her ikisine de sahip olamayan devletler ise mavi ithalatçı ülkeler olarak kırılgan 
konumda kalacaklardır. 

Gelişmekte olan teknolojiler ve alternatif kaynaklar konusu, politikamızın bir diğer 
sütunu olarak planlanmalıdır: Depolama teknolojileri (Li-ion bataryalar, pompaj depolamalı 
hidroelektrik, basınçlı hava ile enerji depolama, volan – flywheel, ısıl enerji depolama, süper 
kapasitörler, süper iletken manyetik enerji depolama, NaS/sodyum sülfür bataryalar, redoks 
bataryalar…), bor ürünleri (Borofen), hidrojen (griden, yeşile), amonyum, vb … alanlara yönelik AR-
GE ve eğitim faaliyetleri, yeni sisteme dönüşümün yapı taşlarıdır.
Bu sürecin dinamiklerini doğru kavrayan; eğitimden kurumsal yapılanmaya, böylesi bir 
geleceğe göre biçimlendirilen yeni bir enerji politikası oluşturulmalıdır. Sadece stratejik 
kaynaklara sahip olmanın değil; bunların işlenmesinin, teknolojilerinin geliştirilmesinin, 
depolanmasının ve ticaretinin bütünleşik biçimde planlanması ve uygulanması, geleceğin 
‘‘kazananlarını’’ belirleyecektir. Yeni ve yenilenebilir kaynakların egemen olacağı yeni dünya 
düzeninin yeni jeopolitiğini doğru okuyarak, fosil yakıtlardan yeni ve yenilenebilir kaynaklara 
geçişin gerektirdiği adımlar, gecikmeksizin atılmalıdır.

Dünya yepyeni bir enerji sistemine doğru hızla ilerlerken ve başta Çin olmak üzere, 
ABD, Rusya, AB gerek yeni dönemin dayattığı kaynaklara sahip olma ve gerekse bunların 
işlenmesinin, teknolojik atılımların, depolama ve ticaretinin kritik noktalarında (çoktandır) 
yerlerini alırken, iç cephesini tahkim edememiş Türkiye, bu baş döndürücü sürecin şaşkın bir 
seyircisi olmaya mahkumdur5.

Ancak vurgulamaya çalıştığımız gibi, enerji kaynakları ve beşerî kaynaklar açısından potansiyeli 
yüksek bir ülke olan Türkiye, daha bağımsız, daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini 
mutlaka sağlayacaktır.

5  “Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün milletin oluşturduğu cephedir. Dış cephe, ordunun düşman karşısındaki silâhlı 
cephesidir.Bu cephe mağlûp olabilir; fakat hiçbir zaman bir memleketi yok edemez. Memleketi temelinden yıkan iç 
cephenin çökmesidir.” Mustafa Kemal Atatürk
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PROF. DR. OĞUZ OYAN İLE TARIM 
VE GIDA POLİTİKALARI ÜZERİNE

“Gıda güvenliği” nedir? “Gıda egemenliği” 
kavramından farkı nedir?

Gıda güvenliğinin birinci anlamı, belirli 
bir ülkenin belirli bir zaman dilimi içinde 
nüfusu için erişilebilir fiyatlarda yeterli gıdayı 
sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. 
Bu, belirli bir ülke açısından yeterli gıdayı 
üretebilme kapasitesini değil iç ve dış 
alımla nüfusun/ekonominin ihtiyaçlarına 
uyarlanan bir satın alma/tedarik kapasitesini 
ifade etmektedir. Bir hanehalkı açısından 
bakıldığında da uygun fiyattan besleyici 
gıdaya yeter miktarda erişebilme imkânını 
kapsamaktadır. 

“Gıda güvenliği”nin bu birinci anlamı, tarımda 
bağımlılık ilişkilerini kırmayı hedeflemiş 
ülkeler açısından yetersizdir. Tarımsal üretim 
için yeterli kaynaklara (toprak ve işgücüne) 

sahip, tarım ile diğer sektörler arasındaki 
karşılıklı bağımlılık oranları (girdi-çıktı ilişkileri) 
yeterince yüksek olan ülkelerde, örneğin 
Türkiye boyut ve karmaşıklığındaki bir ülkede, 
bağımsızlık bilinci de yeterince gelişkinse, 
“gıda güvenliği” yerine “gıda egemenliği” 
kavramının benimsenmesi kendini 
dayatacaktır.  “Gıda egemenliği” kavramı, 
halkların kendi doğal çevrelerine ekolojik, 
sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan uyum 
sağlayacak şekilde, kendi tarım, hayvancılık, 
balıkçılık, işgücü, gıda ve arazi politikalarını 
bağımsız olarak belirleyebilmelerini içeren 
bir kavramdır. Her durumda, gerçek bir gıda 
egemenliği için kapitalist sistemin ve tekelci 
şirketlerinin kâr amaçlı dürtülerine uluslararası 
ve ulusal düzlemlerde kamusal müdahalelerin 
yapılması gerekir. Bu, kapitalizme ve onun 
uzantısı emperyalizme sınır konulması 
anlamına gelir. Türkiye gibi çevre ülkelerinde 

SÖYLEŞİ
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olan şey ise bunun tam tersidir; kuralları 
emperyalizmin uluslararası kurumları ve ulus-
ötesi dev şirketler koymaktadır. Dolayısıyla, 
IMF/DB programlarının sert yapısal 
dönüştürme programlarının uygulandığı 
Türkiye, 2000’li yıllarda gıda egemenliğini 
en fazla yitiren ülkelerin ilk sıralarında yer 
almaktadır.

Gıda güvenliğinin ikinci anlamı, gıdaların 
insan sağlığı bakımından üretim, taşıma, 
işleme ve saklama (kimyasallarla raf ömrünü 
uzatma) koşullarının denetimini yapmak 
ve hijyenik olmasını sağlamak anlamında 
gıda güvenliğidir. Sağlıklı gıda maddeleri 
üretimi ve tüketimini denetlemek için sistemli 
kamu müdahaleleri ve kişisel çıkarların 
esnetemediği katı kurallar (gıda kodeksi 
yönetmeliği, gıdaların üretimi, tüketimi ve 
denetlenmesine dair yönetmelik, vs. gibi 
ciddi bir gıda mevzuatı) gerekir. Konu, kişisel 
çıkarların değil kamusal alanın konusudur. 
Ancak gıda denetimlerinin ağırlıklı olarak 
tarımsal ürünlerin işlenme ve saklanma 
koşullarına yani gıda sanayii aşamasına 
yönelik olduğu dikkate alınırsa, toksik tarımsal 
ilaçların (pestisitlerin) ve diğer kimyasalların, 
genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) 
bolca kullanıldığı üretim aşamasının önemli 
ölçüde denetim dışında kaldığı anlaşılır. 
Burada da tekrar tarımsal girdilerde ulus-ötesi 
kimya ve tohum şirketlerinin tahakkümüne 
ve bağımsız tarım politikalarının araçlarından 
mahrum bırakılma hikâyesine dönmüş oluruz. 
Türkiye’de tarımsal KİT’lerin tasfiye edildiği, 
“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın” 
“Tarım ve Orman Bakanlığı”na dönüştürülerek 
“Gıda” alanının önemsizleştirildiği, il-ilçe 
tarım müdürlüklerinin işlevsizleştirildikleri 
bir ortamda kamusal denetimin etkinliği de 
genelde sorunludur. (Bkz. “Tarıma Saldırı ve 
Gıda Güvenliği”, soL Gazete, 10.08.2013).

Çok yakın zamana kadar iddialı bir tarım 
ülkesi olan Türkiye nasıl oldu da birçok 
tarımsal ürünü dışarıdan alır duruma geldi? 
Neden yeterince üretemiyoruz? Niçin gıda 
egemenliğini sağlayamıyoruz?

Türkiye henüz 2000‘ler öncesinde tarımsal 

ürünler dış ticaretinde net ihracatçı bir 
ülke konumundaydı. Belki 1980 öncesinde 
olduğu kadar ihracatının önemli bir bölümü 
artık tarımsal ürünlerden oluşmuyordu ama 
toplamda tarımsal ürünler ihracatı tarımsal 
ürünler ithalatını hâlâ kolayca aşmaktaydı. 
Oysa IMF/AKP dönemini başlatan 2000-
2002 yıllarından sonra, bu dönemin bütünü 
bakımından Türkiye’nin tarımsal ürünler dış 
ticareti net ithalatçı bir konuma gerilemiştir. 
2018 sonrasında tarımsal ürün ihracatının 
tarımsal ürün ithalatını karşılama oranı 
ortalama yüzde 65’lere gerilemiştir. (“2022 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”, 
s.150).  Türkiye ancak işlenmiş gıda ürünleri 
yani gıda sanayii ürünleri de eklendiğinde 
net ihracatçı konuma gelebilmektedir ama 
burada artık tarımsal ürün kategorisinin dışına 
çıkılmaktadır. (Bkz: O. Oyan, “Tarımda Ektiğini 
Biçersin”, Birgün Pazar, 03.04.2022).

Bu tabloyu oluşturan ana etken Türkiye’nin 
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren IMF/
DB’nın programının cenderesine sokulmuş 
bulunmasıdır. “Tarımda Reform Uygulama 
Projesi” (TRUP) denilen ve DB gözetiminde 
uygulanan program, Türkiye’nin tarımsal 
potansiyellerini köreltmiş, önemli bir tarımsal 
nüfusun ve tarımsal arazinin üretim dışı 
kalmasına yol açmış, tarımsal desteklemenin 
asgariye indirilmesini dayatarak üreticiyi 
kendi kaderine terketmiş, tarıma girdi ve 
destek sağlayan KİT’leri özelleştirerek/tasfiye 
ederek ve Tarım Satış Kooperatif Birliklerini 
(TSKB) küçültüp işlevsizleştirerek çiftçiyi ve 
tarımı sahipsiz bırakmıştır. AKP iktidarları bu 
programın en sadık uygulayıcısı olmuş ve 
tarım bakanları çiftçiden ziyade uluslararası 
tekellerin sözcüsü gibi davranmıştır.
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Bütün bu olumsuz koşullara rağmen hâlâ 
çiftçilikle/hayvancılıkla uğraşan küçük 
üreticilerin var olmaya devam etmeleri bir 
büyük nimet olarak değerlendirilebilir. Ancak 
bu durum artık kalıcı bir nitelik taşımamakta, 
Türkiye’de bu koşullarda üreticilik yapmaya 
devam etmek artık rasyonel bir davranış 
olarak kodlanamamaktadır. 

Gerçi Türkiye uluslararası mali emperyalizm 
tarafından aşırıya kaçan bir hız ve kapsamda 
bir laboratuvar deneği olarak kullanılmıştır 
ama çevre ülkeleri bakımından bu tablo 
üç aşağı beş yukarı geçerli olmuştur. Bu 
durumda olayı 1990’lardan itibaren “Üçüncü 
Gıda Rejimi”nin (ÜGR) kurumsal pekişmesi 
döneminden başlatmak daha doğru olabilir.

“Üçüncü Gıda Rejimi” ve DTÖ Tarım Anlaşması 
ile kastedilen tam olarak nedir ve bunun 
Türkiye’ye yansımaları nasıl olmuştur? 

Güçlü iç destekler ve korumacı politikalar 
(ithalat kısıtlamaları) üzerinden tarımı, 
çiftçiyi, kırsal kalkınmayı ve dolayısıyla gıda 
sanayii ile doğrudan doğruya sanayileşmeyi 
desteklemeyi içeren İkinci Gıda Rejimi, 
II. Dünya Savaşı sonrasından 1970’lerin 
ortalarına kadar sürdürülmüştü. Gelişmiş 
ülkeler bu politikaları geniş kapsamlı 
olarak uygulayabildiler. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun (sonradan AB’nin) ortak 
tarım politikaları bunun en bilinen örneğini 
oluşturdu. Bu süreçte gelişmiş ülkelerde 
tarım sanayileşirken, çevre ülkelerde genelde 
bağımlılıklara ve gıda egemenliğinden 
kopuşlara yol açıldı. 

Ama çevre ülkelerinde asıl büyük tahribat, 
1980’li yıllar sonrasında neoliberalizmin 
hakimiyetinde şekillenen daha da 
uluslararasılaşmış ve ulus-ötesi şirketlerin 
(UÖŞ) denetimine girmiş, küresel gıda-girdi 
tedarik zincirlerinin bir parçası haline gelmiş, 
daha dayatmacı ÜGR döneminde oluştu. ÜGR, 
dev girdi ve ürün tekellerinin, hipermarket 
zincirlerinin baş rolde olduğu, tarımsal 
ürünlerin kalite ve standartlarının merkezi 
ülkelerce ve bunların UÖŞ’lerince belirlendiği, 
sertifikalı tohum ve GDO’lu ürünlerin, 

kimyasal girdilerin üretim ve dağıtımının 
merkezileştirildiği, yeni bir işbölümü ve yeni 
bir kurumsal mimarinin inşası üzerinden 
dünya tarımının emperyalizmin kontrolüne 
verildiği yeni düzenin adıydı. Yeni düzen, 
GATT’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) 
dönüştürüldüğü (1995), 1994 Uruguay 
Round’un tarıma ilişkin uluslararası bağlayıcı 
resmî belgesi olan Tarım Anlaşması’nın da 
DTÖ gözetiminde 1995 yılında oluşturulduğu 
yeni bir kurumsallaşma dönemiydi. 

1995 Tarım Anlaşması üç alanda liberalizasyon 
önermekteydi: Ülkeler tarımsal ürün 
ithalatında korumayı kaldırmalı (pazara giriş 
serbestisi); tarımsal ürün ihracatına dönük 
teşvik ve sübvansiyonlar son bulmalı ve en 
önemlisi de tarıma dönük iç destekler tasfiye 
edilmeliydi. Bütün bunlar, ülke gruplarına 
göre farklı takvimlere bağlı olarak uyulması 
zorunlu süreçler olarak tanımlanmaktaydı. 
Gelişmiş ülkeler uzun süredir uyguladıkları 
güçlü destekleme ve koruma politikaları 
nedeniyle maddi altyapılarını bu tür kısıtlara 
hazır duruma getirmişlerdi. Kaldı ki, tarımsal 
ürün fazlaları nedeniyle, çevre ülkelerinde 
dış ticarette korunma oranlarının aşağıya 
çekilmesinden en fazla yarar sağlayacak 
durumdaydılar.

Dünya Ticaret Örgütü ve arkasındaki büyük 
güçler, 1995’ten 2007’de patlak veren büyük 
finansal krize kadar sürdürdükleri müzakere 
süreçlerinde tarımın “küreselleşmesini” 
yani emperyalist merkezin çıkarlarıyla 
uyumlaştırılmasını tam olarak sağlayamadılar. 
Gelişmiş ülkeler kendileri dışındaki üçüncü 
dünyaya karşı çifte standartlı ve ulusmerkezci 
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(veya AB entegrasyonu merkezli) politikalar 
dayatırken, kısmen kendi aralarında da 
rekabet ve çekişme halindeydiler (ABD-
AB tarım çekişmeleri ünlüdür); gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkeler bloklarının, kendi 
aralarında bazı çıkar çelişmelerine rağmen, 
gelişmiş ülkeler bloğunun kendilerine 
dayattığı politikalara karşı aralarında çeşitli 
ittifaklar kurarak direnmeleri, Seattle’da 
olduğu gibi güçlü halk/çiftçi tepkileri, DTÖ 
görüşmelerini çıkmaza sürüklemişti.

Ancak kapitalizmin merkezindeki ülkeler bu 
başarısızlığı kabullenmediler. Çevre ülkelerin 
tarım piyasalarını liberalleştirme baskılarını 
üç farklı yoldan sürdürdüler: (i) ikili ve çoklu 
serbest ticaret anlaşmalarıyla; (ii) IMF/DB 
programlarının uygulanması aracılığıyla; (iii) 
Daha sıkı ekonomik entegrasyonlara üye 
kabul edilen çevre ülkelerin bağımsız tarım 
politikalarına son verilmesiyle. (Bunun en 
bilinen örneği, 15 üyeli AB’nin 27 üyeli bir 
yapıya geçerken kendi Ortak Tarım Politikasını 
da tedricen rafa kaldırma fırsatını bulmasıydı). 
Bu yeni süreçler, 1999’da imzalanan ve Post-
Washington Uzlaşısı denilen “Yeni Uluslararası 
Finansal Mimari” ile de desteklenecektir. Bu 
çerçevede, devlet ile piyasanın birbirinin karşıtı 
değil tamamlayıcısı olduğu, dolayısıyla piyasa 
aktörleri (sermaye) ile kamu yönetimi arasında 
“yönetişim” (ortaklaşa yönetim) anlayışının 
egemen kılınması gerektiği; daha fazla yapısal 
reforma ve serbestleştirmenin sürdürülmesine 
ihtiyaç olduğu ama DTÖ anlaşmalarına da 
uyulması gerektiği; kurumların ulusal siyasi 
kararlardan bağımsız kılınması gerektiği 
(yani bağımsız veya özerk kurum ve 
kurullar aracılığıyla emperyalizmin merkezi 
kurumlarına daha bağımlı kılınması gerektiği) 
gibi yeni düzenlemeler (reregülasyonlar) 
ortaya çıkacaktır. 

DTÖ Tarım Anlaşması’nda, iç destekleri 
tarımsal hasılanın yüzde 10’unu aşmayan 
ülkeler -ki bunların büyük bölümü çevre 
ülkelerinden oluşuyordu- “de minimis” 
kapsamında kabul edilerek iç destek 
indirimleri zorunluluğu dışında tutulmuştu. 
Türkiye, bu kapsama alınmayı başarmış 
olmakla birlikte, 1996 sonrasında AB ile 
Gümrük Birliği ve 1 Ocak 2000’den itibaren 

IMF ve DB gözetiminde uygulamaya 
koyduğu istikrar programı sürecinde bu 
kazanımından geri adım atmaya kolayca ikna 
edilecektir. Türkiye, 2000 yılında başlayan 
IMF programıyla bu yeni “Uzlaşı”nın öncü 
uygulama örneklerinden birini oluşturacak, 
tarım da DB gözetimindeki yeni yapısal 
düzenlemenin (Tarımda Reform Uygulama 
Projesi’nin-TRUP) merkezinde olacaktır.

Bu konuyu bitirmeden, üçüncü gıda rejimi 
sürecinde son otuz yıldır birçok ülkede 
tarımsal üretimin gerilemesi ve ithal 
bağımlılığının artmasının, dünyada gıda krizini 
tetikleyen en önemli etkenlerin başında yer 
aldığına değinmeden de geçmemek gerekir. 
Bu arada, gıda krizinin de etkisiyle dünyada 
gıda fiyatlarının artış eğilimini çiftçilerin lehine 
bir gelişme olarak görme kolaycılığına da 
kapılmamak gerekir; çiftçilerin çok büyük 
bölümü artık polikültür yapmamaktadır; 
dolayısıyla kendi geçimlik üretimini temin 
edememekte, kendisi de tarımsal ürünler 
tüketicisi durumunda bulunmaktadır. Bu 
nedenle tarım/gıda ürünleri fiyatları artışı 
genelde çiftçinin aleyhine çalışır. Kendi 
ürettiği üründeki fiyat artışları da zaten üretim 
aşamasından ziyade dağıtım/pazarlama 
aşamasında aracı tüccarlar ve  dev marketler 
tarafından belirlenmekte, üreticinin eline 
geçen fiyatlar bunun çok altında kalmaktadır.

IMF/DB’nın Türkiye’deki 2000 Yılı Programını 
ve TRUP projesini biraz daha ayrıntılandırmak 
sanki farz olmadı mı?

2000’lerdeki dönüşümün hazırlıkları 
1990’lı yıllarda yapıldı. En önemlisi de IMF 
gözetiminde yapılan VII. Plan (1996-2000) 
oldu. Bu Plan, tarımsal desteklerin kamu 
maliyesi üzerinde büyük yüklere neden 
olduğunu, üstelik piyasaya müdahaleleri 
içeren fiyat ve girdi desteklerinin piyasa 
kararlarını çarpıttığını vurguluyor, bunların 
yerine bir Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 
öneriyordu. Bu yöndeki köklü dönüşümlere 
geçiş ise 9 Aralık 1999 tarihli Niyet Mektubu 
ile yapılıyordu. 1 Ocak 2000’den itibaren 
yürürlüğe sokulacak IMF/DB programı, gene 
IMF gözetimindeki VIII. Plan (2001-2005) ile de 
desteklenecekti. 
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Dönüşümün ana ekseninde şunlar yer 
alıyordu: 

(i) Tarımsal desteklerin miktarı köklü bir 
biçimde daraltılacaktı; 2006 yılında çıkarılan 
Tarım Kanunu ile bu desteklerin GSYH’nın 
%1’inden az olmamasına hükmedilmişti. (Ama 
bu asgari oran ilk yıldan itibaren bir azami 
oran olarak uygulanacak ve uzun dönemli 
ortalaması binde 5’in altında tutulacaktır. Son 
üç yılda ise binde 3 oranına kadar gerilemiştir). 
Programın temel çıpası halen bu kısıtlamadır.

(ii) Girdi ve ürün fiyatlarına müdahale eden 
destek biçimleri uygulamadan kaldırılacaktı; 

(iii) Girdi üreten TÜGSAŞ, İGSAŞ, TİGEM, 
Yem Fabrikaları gibi tarımsal KİT’ler hızla 
özelleştirilecek veya tasfiye edilecekti; 
ürün piyasasında çiftçi lehine fiyat istikrarı 
sağlayan TEKEL, Şeker Fabrikaları, TMO gibi 
KİT’ler de özelleştirilecek veya faaliyetleri 
sınırlandırılacaktı;

(iv) Kooperatif ortakları lehine ürün ve girdi 
fiyatlarına müdahale eden Tarım Satış 
Kooperatif Birlikleri-TSKB’ler de sınai ve 
finansal (Tarişbank) faaliyetlerinden çekilecek, 
devletin finansal destekleri dışına çıkarılarak 
ürün alım işlevleri de daraltılacaktı; 

(v) Bütün bu tahribatları bir geçiş dönemi 
boyunca katlanılabilir kılmak üzere üreticiye 
üretiminden bağımsız olarak ödenecek DGD 
sistemi getirilecekti.

Bu program 57. Hükümet döneminde 
başlatılmıştı, ama programın en sadık ve en 
uzun süreli uygulayıcısı AKP hükümetleri 
olacaktır. DB’nın TRUP adını verdiği program, 

Türkiye’de hiçbir ülkede uygulanmamış 
radikallikte ve hızda sahneye konulmaktaydı. 
2000’de ilk pilot projeleri uygulanan DGD 
sisteminin toplam tarımsal destekler içindeki 
payı henüz 2002’de yüzde 79’a, 2003’te 
yüzde 83’e çıkabilmişti. Türkiye, uluslararası 
finans kuruluşları elinde bir deneme tahtasına 
dönüştürülmüştü. Üstelik DGD 2001-2007 
arasında sadece 7 yıl yürürlükte kalacak 
(ödemeler bir yıl gecikmeli olduğu için tam 
olarak 2008’de bitecek) ve topu topu 13 milyar 
TL’lik bir destek bütçesi kullanacaktı. Bu 
bütçenin kaynağı da T.C. Hazinesinden başkası 
olmayacaktı.

TRUP, bir dizi yalan-yanlış gerekçe üzerine 
inşa edilmişti. Bunlardan en önemlisi, 
2000 öncesinde tarımsal destek yükünün 
aşırı olduğuna ilişkin abartılı ve gerçek dışı 
iddialardı.  İkincisi, program, hiçbir resmi kanıt 
sunmaksızın, mevcut sistemde destekleme 
paralarının hedefe ulaşamadığı, sistemde 
sızıntılar olduğu “kanıları” üzerine inşa 
edilmişti. Dolayısıyla bir kanıt icat edilmeliydi. 
Uydurulan masal, 1994’te Ziraat Bankası’ndan 
pamuk primi ödemeleri için 315 milyon dolar 
borçlanan Hazine’nin bu borcunu takla attırılan 
faizlerle 1998 yılında 18 milyar dolara çıkarmış 
olmasıydı. Üçüncü yalan üretimi, mevcut 
desteklemenin sadece zengin çiftçilere 
yarar sağladığıydı. Oysa bunun tam da DGD 
uygulamaları buna yol açacaktı: DGD sistemi, 
mülkiyet esaslı ve dönüme göre sabit miktarlı 
uygulandığından, iddianın aksine, en yoksul 
köylülere daha az ulaşmaktaydı. Bunu henüz 
işin başında, Mart 2004 tarihli raporuyla DB 
bile saptıyor ve DGD sisteminin tarımda 
eşitsizlikleri arttırdığını kabulleniyordu. (Bu 
konularda daha fazla bilgi için bkz.: O. Oyan, 
“Tarım’da IMF Gözetiminde 2000’li Yıllar”, 
Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim: İzzettin 
Önder’e Armağan içinde, SAV, 2011, s.60-88).

Peki bu uygulamaların sonuçları ne oldu?

Kısaca şu sonuçları sıralayabiliriz: Birincisi, 
tarımsal destekler aşırı sınırlandırılınca, 
desteksiz kalan çiftçi bunu bankalara ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri’ne aşırı ölçüde 
borçlanarak ikame etmeye çalıştı. Örneğin 
2004’te 3 milyar liralık toplam tarımsal 
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desteğe karşılık 5,3 milyar TL’lik tarımsal kredi 
kullanılmaktaydı. Bu miktarlar birbirine yakındı. 
2018’de ise 14,5 milyar TL destek bütçesine 
karşılık 101,3 milyar TL kredi kullanılmıştı! 
2022’ye gelindiğinde durumun çok daha 
vahim olduğu görülmektedir: CHP Tarım 
Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal 
5 Mayıs tarihli basın açıklamasında, BDDK 
verilerine göre 2022 başında 166 milyar lira 
(ki 109 milyar lirası Ziraat Bankası’na ait) olan 
çiftçi borçlarının Nisan ayında 185 milyar 
liraya yükseldiğini kaydetmektedir ki, 2022 
Bütçesine konulan tarımsal destek ödeneğinin 
25,8 milyar lira olduğu bilinirse piyasa 
üzerinden telafi mekanizmasının acımasız 
çarklarının nasıl işlediği daha iyi anlaşılabilir. 
İpotekli kredilerle borçlanmanın yaygın 
sonuçları olarak da mülksüzleşme, traktör 
gibi tarımsal üretim araçlarına el konulması ve 
giderek çiftçilikten uzaklaşma olarak ortaya 
çıkmaktadır. Borçlarını ödeyemediği için hapis 
cezalarına mahkûm edilenler de giderek 
çoğalırken bazı bankaların tarımsal arazi 
varlıkları da durmadan büyümektedir.

İkincisi, başlangıçta DGD’nin de etkisiyle 
ama daha genel olarak tarımda altyapı 
yatırımlarının yetersizliği, desteklemelerden 
mahrumiyet, tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi, 
alıcı/girdi piyasasında ve satıcı/ürün 
piyasasında az sayıda firmanın hakimiyetinin 
oluşması ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinin 
düşüklüğü ve istikrarsızlığı gibi nedenlerle 
tarımda ekili alanlarda 3,5 milyon hektara 
ulaşan bir daralma yaşanmıştır. Buna, piyasa 
sömürüsüne direnme gücü azalan çiftçilerin 
sayısında da 3 milyonu aşkın bir azalma eşlik 
etmiştir. 

Üçüncüsü, tarımsal ürünler dış ticareti 

bakımından tarım sektörü son 20 yılın toplu 
sonucuna göre net ithalatçı bir sektöre 
dönüştürülmüştür. Bu sonuç, Türkiye tarımını 
gelişmiş ülkelerin üretim fazlalarının alıcısı/
bağımlısı durumuna düşürmek isteyen Batı 
ülkelerinin ve onların temsilciliğini yapan 
uluslararası finans kuruluşlarının amaçlarıyla 
uyumludur. Tarımsal girdilerde zaten 
dışa bağımlı olan sektörde bu bağımlılık, 
özelleştirmeler sonrasında, çok daha vurgulu 
biçimler almıştır.

Dördüncüsü, çiftçinin girdi kullanımının 
düştüğü, sulama başta olmak üzere tarıma 
dönük altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığı, 
gerileyen desteklemeler nedeniyle çiftçinin 
eline geçen fiyatların maliyetlerinin altında 
kaldığı koşullarda tarımsal üretim ve 
verimlilikte istikrarlı artışlar sağlanamamıştır. 
Önemli tarımsal girdiler arasında olan elektrik 
ve su fiyatlarında bu dönemdeki yüksek 
artışlar da maliyet baskılarını yükseltmiştir. 
Böylece nüfus-tarımsal üretim arasındaki 
hassas denge iyice bozulmuş, Türkiye’nin 
nüfusu 1980 yılına kıyasla ikiye katlanmasına 
karşın tahıl üretimi adeta yerinde saymıştır. 
Örneğin stratejik bir ürün olan buğdayda 
üretim 1988 sonrasında yaklaşık 20 milyon 
ton ortalamasını aşamamış; hatta 2021’in 
olumsuz koşullarında 17,7 milyon tona 
yani 1984 düzeyine gerileyebilmiştir; 
dolayısıyla şiddetli üretim dalgalanmaları 
dahi giderilememiştir. Nüfustaki artışa 2011 
sonrasında milyonlarca sığınmacı eklenir 
(yıllık on milyonlara varan turist sayısını 
ihmal etsek bile) ve işlenmiş tarımsal 
ürünler (un, makarna, vs.) ihracatı artarken, 
tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar, hayvancılık 
ürünlerinde ciddi üretim artışları olmaması 
arz açıklarını büyütmüştür. Buğdayda nüfus 
başına üretim 1980’lerin sonlarında 400 kg 
düzeyindeyken, sığınmacılar dahil edildiğinde 
2021’de 200 kg’ın altına gerilemiştir. 
Böylece stratejik ürünlerde ithal bağımlılığı 
artmış, gıda egemenliğinde ciddi kayıplar 
meydana gelmiştir. Dünyada tarım ürünleri 
fiyatlarındaki artış eğilimi Kovid-19 pandemisi 
koşullarında daha da pekişirken son olarak 
Ukrayna savaşıyla iyice zirveye çıkmıştır. Fiyat 
artışlarına ihracat yasakları da eklenince, gıda 
güvenliğinin değil de gıda egemenliğinin 
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daha stratejik bir pozisyon olduğu daha iyi 
anlaşılmaktadır.

Beşincisi, DB gözetiminde TRUP çerçevesinde 
TSKB’ler için hazırlanan Tarım Satış Kooperatif 
ve Birlikleri Kanunu (4572 sayılı 16 Haziran 
2000 tarihli Kanun) örneğinden başlamak 
üzere, çiftçi kooperatiflerinin kamu mali 
desteklerinden yoksun bırakılması yoluyla 
tarımda kooperatif örgütlenmenin önü 
Türkiye’ye program dayatan dış kuruluşlarca 
kesilmiştir. Kuşkusuz iç siyaseti belirleyen 
yerli egemen çevrelerin çabaları da aynı 
yönde olmuş ve örgütsüz kalan çiftçi eskiden 
olduğundan daha fazla piyasasının insafına 
terkedilmiştir. Kooperatif dışı çiftçi örgütleri de, 
ZMO hariç, AKP öncesini aratır bir suskunluğa 
gömülmüştür. 

Altıncısı, tarımın GSYH ve toplam istihdam 
içindeki payı hızla azalmıştır. Tarımın GSYH 
içindeki payı %11’lerden 2020’de %6,7’ye 
gerilemiş (2021’de tarımsal katma değerin 
gerilemesine bağlı olarak %4,6’yı görmüştür); 
toplam istihdam içinde tarımın payı ise 
2000’de %36’dan 2020’de %17,6’ya kadar 
düşmüştür.  Bu süreçte çiftçi de gelir dağılımı 
bozulmalarından olumsuz şekilde etkilenmiş; 
sosyal güvenlik sisteminin tam koruması altına 
girememiş; kırsal yaşam koşullarında ve refah 
düzeyinde istikrarlı bir ilerleme görememiş, 
en önemlisi de akım gelirlerinde istikrarı 
yakalayamamıştır. Bu koşullarda tarımda aile 
ekonomilerinin kendini yeniden üretmesi 
güçleşmiş, tarımdan kopuşlar hızlanmış, 
özellikle de gençleri tarımda tutmak önemli 
ölçüde olanaksızlaşmıştır. Büyükşehirlerde 
köylerin mahalleye dönüştürülerek tüzel 
kişiliklerinin ve taşınmaz varlıklarının 
ellerinden alınması, meraların gaspedilmesi 
sürecinin yasal dayanaklara da kavuşturularak 
hızlandırılması, köylerin okulsuzlaştırılması ve 
giderek boşalması, tarımın insansızlaştırılması 
gibi gelişmeler bu IMF’li büyük altüst sürecine 
eşlik etmiştir. Buna, AKP iktidarın ne ürün 
temelinde ne çiftçi özelinde ne de tarımın 
genelinde uzun vadeli ve iç/dış sermayeden 
bağımsız bir politika ekseninin hiç oluşmamış 
olması gibi çok olumsuz bir iç siyasi koşul da 
eklenmiştir. 

Türkiye’de tarım ve gıda sorunları nasıl 
çözülür?

Öncelikle ekonominin ve tarımın bağımsızlığını 
birinci meselesi yapacak bir siyasi iktidar 
değişiminin şart olduğu çok açıktır. Eğer bu 
koşul sağlanırsa şu hedefler gözetilebilir:

(i) IMF/DB’nın Türkiye’de tarım politikalarını 
kıskaca alan temel çıpası, tarımsal desteklerin 
nicelik olarak sınırlandırılması ile bunların 
tarımda fiyat oluşumuna etki etmeyen alan 
bazlı destek türlerine kaydırılmasıdır. Nicel 
kısıtı aşmak için yapılması gereken, tarımsal 
desteklerin tarımsal katma değerin en az 
üçte biri düzeyine yükseltilmesi ve bunun 
esnetilemeyecek tarzda kesin bir yasal tanıma 
bağlanmasıdır. Somutlarsak, 2021 yılında 
tarımsal katma değer 330 milyar TL’dir. Bunun 
üçte biri 110 milyar TL eder. Oysa mevcut 
uygulamada 2021 yılı destek bütçesi 23 milyar 
TL yani tarımsal katma değerin ancak %7’sidir. 
Demek ki 2021 için destekler bunun yaklaşık 5 
katı olmalıydı ki anlamlı bir destek düzeyinden 
bahsedilebiliyor olsun. (Gelişmiş ülkelerde 
tarımsal destekler tarımsal katma değerin 
½’si düzeyinden aşağıya düşmez). Eğer bu 
yapılabilir ve arz açığı olan ürünlere özel bir 
destek verilirse, hem tarımsal ürünlerde ithal 
bağımlılığı azalır hem de üretim darboğazları 
aşılır.

(ii) Desteklemenin yapılış biçimine müdahale 
eden tüm DTÖ, IMF, DB ve dolaylı AB 
kısıtlarının reddedilmesi gerekecektir. AB’nin 
onyıllar boyunca uyguladığı “fark ödeme 
sistemi”nin bugün “tarımda piyasalaştırma” 
dayatmasıyla Türkiye için yasaklanması kabul 
edilemez. 2006 tarihli Tarım Kanunu’nda 
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yer alan bu sistem 16 yıldır uygulamaya 
geçirilememiştir. Bu sisteme derhal 
geçilmelidir. Hedef fiyat (üretici emeğinin 
ücret karşılığı dahil maliyet + kâr) ile piyasa 
fiyatı arasındaki fark, devletçe üreticiye 
ödenmelidir. Böylece çiftçi üretici faaliyete 
girdiğinde hiçbir zaman zarar etmeyeceğini 
bilerek davranabilecektir. Böyle bir güvence, 
çiftçi çocuklarının da tarımda tutulabilmesinin 
teminatı olabilecektir. Kuşkusuz buna 
çiftçinin elindeki ürünün pazarlanması için 
uygun koşulların (destekleme kurumlarının) 
yaratılması da eşlik etmelidir. Gereksiz arz 
fazlalarını önlemek üzere üretiminin bölge/
havza/il/ilçe temelinde yönlendirilmesi 
politikaları da elbette devrede olmalıdır.

(iii) Tarımdaki çözülmeyi durdurmak için 2000 
sonrasının neoliberal politikalarıyla bir bütün 
olarak hesaplaşmak şarttır. Tarımı, küresel 
meta zincirinin bir halkası olmaktan çıkarmak; 
üreticileri ulusötesi şirketlerin girdi bağımlısı 
olmaktan kurtarmak; ülkenin yerel tohumlarını 
yok olmaya iten Tohum Kanununu yeniden 
yazmak; gübre, ilaç, tohum, yem gibi girdilerin 
büyük ölçekli üretiminde uzmanlaşmış KİT’leri 
yeniden oluşturmak veya özelleştirilenleri 
devletleştirmek; ürün destekleme görevi 
verilen kurumsal yapıları yeniden kurmak/
düzenlemek; tarıma mali destek sağlayacak 
finansal kurumları oluşturmak; tarıma dönük 
sulama gibi altyapı yatırımlarını düzenleyen 
kuruluşların faaliyetlerini düzenlemeye 
öncelik vermek  ve benzeri politikaları yetkin 
bir kalkınma planlaması anlayışıyla ele almak 
zorunludur.

(iv) Tarımsal üreticinin üretim, satış ve 
kredi kooperatiflerinde bir araya gelmesini 
sağlamak; bu kooperatiflerin ve birliklerinin 
devlet desteğini almakla birlikte devletin 
güdümünde olmayan bir anlayışla 
yönetilmelerini güvenceye almak; tarımsal 
kooperatifçiliğin etkin ve kararlı bir finansal 
desteğe sahip olabilmesi bakımından 
T.C. Ziraat Bankası’nın bir “kooperatifler 
bankası”na dönüştürülmesini gerçekleştirmek 
gerekecektir. Devletin de eskiden Devlet 
Üretme Çiftlikleri uygulamasında olduğu gibi 
gerektiğinde doğrudan üretici faaliyetlere 
girişmesi planlanabilmelidir.

(v) Toplum ve çevre sağlığının hiçbir 
kişisel kâr amacına feda edilemeyeceği 
bir gıda güvenliği sistemini kurmak; iklim 
parametrelerini de olumsuz etkileyen 
endüstriyelleşmiş bir gıda üretim-dağıtım-
tüketim zincirinin dışına çıkabilecek kamusal 
modellerin kurulmasına ön ayak olmak; 
endüstriyel tarımın alternatifi olarak girdilerini 
büyük ölçüde kendi işletmesinden sağlayan 
ve tarım kimyasalları yerine biyogübre ve 
biyopestisitler kullanan bir agroekolojik tarıma 
geçişi planlamak; bu yöndeki girişimleri 
destekleme sistemi içinde avantajlı kılmak; bu 
yeni gelişmelerle uyumlu olacak şekilde Tarım 
Bakanlığı’nın merkez/il/ilçe örgütlenmesini 
ve denetim mekanizmalarını yeniden 
düzenlemek gerekli olacaktır.

Görüldüğü üzere, önerilen başlıklar mevcut 
sisteme toplu bir meydan okuma anlamına 
da gelmektedir. Böyle bir meydan okuma, 
karşısında sadece yerli sermayeyi veya 
Türkiye’de faaliyet gösteren ulus-ötesi 
şirketleri, içerdeki işbirlikçi siyaset esnafını 
hedef almayacak, dünyaya “ortak” tarım 
politikaları dayatan DTÖ, IMF, DB, OECD, 
AB gibi küresel ölçekte belirleyiciliği olan 
uluslararası kuruluşları, ekonomik/siyasi 
entegrasyonları ve emperyalist bloğu da 
tedirgin edecektir. Bu aslında ekonomik 
emperyalizme meydan okumakla eşdeğerdir. 
Dolayısıyla bunun arkasında çok güçlü bir 
siyasal destek olmak zorundadır. Bu siyasal 
destek de ancak işçi ve köylü kesimlerinin 
bu davaya kazanılmasıyla sağlam bir zemine 
oturabilecektir.
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ELEKTRİK PİYASASI NEDEN 
DEVLETLEŞTİRİLMELİ?
SUAT ÖZEREN

Neoliberal politikaların sermaye 
birikim sürecine yönelik en önemli 
düzenlemelerinden biri özelleştirme. 
Kapitalizmin temel sektörlerindeki kâr 
oranlarının düşmesinin de etkisiyle sermaye 
sınıfı özelleştirme ile kamunun mal ve 
hizmet sektörlerindeki alanlarına da yöneldi. 
Özelleştirme ile sermaye sınıfı toplumsal 
mülkiyet alanlarını sahiplenerek geniş halk 
kesimlerini mülksüzleştirdi. Neoliberal 
politikalar kapsamında yapılan özelleştirmeler 
sonucunda eğitim, sağlık gibi kamusal 
hizmetlerin yanısıra üretken kamu işletmeleri 
de sermaye sınıfı tarafından yağmalandı. Bu 
süreçte, elektrik sektörü de 1980’li yıllardan 
itibaren özel kesime açıldı, 2000’li yıllardan 
sonra ise özelleştirilerek piyasalaştırıldı, 
böylece elektrik kamusal mal özelliğini 
yitirerek metalaştı.

Elektriğin Piyasalaştırılması

Neoliberal ortodoks söylem özelleştirme ile 
rekabetçi piyasaların oluşacağını, serbest 
piyasada oluşan arz talep dengesine göre 
belirlenecek fiyatların üretim ve yatırım 
düzeyini belirleyeceğini, böylece ekonomide 
kaynak kullanımında etkinliğin sağlanacağını 
savunur. Tam rekabet koşullarının olmadığı 
günümüz tekelci piyasalarda kaynak 
kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi 
tam bir fantezi, hayat hiçbir şekilde bunu 
doğrulamıyor.

Özelleştirmeler ekonomik nedenler ile 
değil sermaye sınıfı lehine ideolojik tercihler 
doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Elektrik 
piyasası özelleştirildikten sonra özel sektörün 
yatırım ve üretim sürecinde kaynakları etkin 



DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 05 | 34

kullanamadığının en güzel örneklerinden biri 
Türkiye; son yirmi yılda elektrik talebinin iki 
katından fazla üretim kapasitesinin oluştuğu 
görülüyor.

DPT kamu yatırımlarında kaynak kullanımında 
etkinliği sağlama görevini (kapitalist bir 
ekonomide ve diğer çok sayıdaki kısıt altında) 
yürütmeye çalışmıştır. Özelleştirmenin 
başladığı 2000’li yıllara kadar elektrik 
sektöründe yatırım-iletim-dağıtım bütünlüğü 
içinde kıt kaynaklarla kamu yatırımları 
gerçekleştirilmiştir. Yıllık ve Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında elektriğe ilişkin yatırım ve üretim 
hedeflerindeki yüksek gerçekleşme oranları, 
DPT’deki biz planlamacıların her zaman önem 
verdiği bir durum olmuştur.

Bilindiği üzere, temel altyapı sektörlerinde 
yatırım miktarları genellikle büyük, bu 
yatırımların geri dönüş süreleri uzun ve kâr 
marjları düşüktür. Bu nedenle kapitalist 
ülkelerde bu yatırımlar genellikle kamu kesimi 
tarafından yapılmış, özel kesim neoliberal 
sermaye birikim sürecine kadar bu alandan 
uzak kalmıştır. Ülkemizde de temel altyapı 
sektörlerinden olan elektrik sektöründeki 
yatırımların çok büyük kısmı 1980’li yıllara 
kadar kamu tarafından gerçekleştirilmiştir. 
1980-2000 döneminde melez bir yöntemle; 
Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri, 
otoprodüktörler ve Yap-İşlet modelleri 
ile elektrik sektörü özel kesime açılmıştır. 
2000’li yıllardan itibaren Dünya Bankasının 
kamu yönetimine yönelik neoliberal 
politika önerileri doğrultusunda elektriğin 
piyasalaştırılma süreci derinleştirilerek, 
elektrik metalaştırılmıştır. Bu politikaların 
bir parçası olarak bu dönemde kamunun 
müdahalelerinin niteliği değişmiş; daha 
doğrudan sermaye lehine politikalara, 
uygulamalara ve düzenlemelere yönelinmiştir. 
Bu kapsamda, piyasalaştırılan elektrik 
piyasasının düzenlenmesine ve yönetilmesine 
yönelik olarak da Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) kurulmuştur.  

Elektrik sektörünün verimli çalışabilmesi 
için üretim-iletim-dağıtım faaliyetleri dikey 
bütünleşik yapı içerisinde örgütlenmesi 
gerekir, ancak sektör özelleştirilme 

sürecinde üretim ve dağıtım sistemleri olarak 
bölünerek dikey bütünleşik yapısı bozulmuş, 
iletim kısmı ise bugünlerde özelleştirilme 
kapsamına alınmıştır. Son yirmi yıldaki 
özelleştirme döneminde elektrik üretiminde 
özel şirketlerin payı yüzde 20’lerden yüzde 
80’lere ulaşmış, elektrik dağıtımı ise yine az 
sayıdaki özel şirketlere devredilerek, sektör 
piyasalaştırılmıştır. Bugün, Sabancı, Limak, 
Cengiz, Kolin, Enka gibi birkaç büyük özel 
tekelci sermaye grubu, elektrik üretiminin 
yanı sıra dağıtımının da büyük kısmını kontrol 
etmektedir.

Piyasa ekonomilerinin kâr odaklı, kısa vadeli 
bakış açısını ve irrasyonel işleyişinin tüm 
özelliklerini elektrik sektörünün piyasalaşma 
sürecinde gözlemek mümkündür. Elektrik 
üretim miktarı bu dönemde devletin çeşitli 
destek ve sübvansiyonlarının da katkısıyla 
hızla artarak elektrik talebinin iki katına 
ulaşmıştır. Yaklaşık 100 bin MW kurulu 
kapasitenin üstüne halen 20 bin MW’lık santral 
yapımı sürmekte. Elektrikte arz güvenliği 
açısından yüzde 15-20’lik yedek kapasite 
dünyada kabul gören oranlar olmasına karşın, 
bu denli âtıl kapasite özel şirketlerin, serbest 
piyasa ekonomisinin kaynak kullanımında 
etkinliği sağlayacağı savının ne kadar geçersiz 
olduğunu, ekonomik kaynakları nasıl israf 
ettiğini gösteriyor.
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AKP’nin ilk on yılında yurtdışından döviz 
cinsinden borçlanmanın kolay ve ucuz olması, 
bu sektördeki özel şirketleri ağırlıklı olarak 
dış borçlanma ile elektrik santral yapımına 
yöneltmiştir. Ucuz yatırım olanaklarının 
yanısıra abartılı talep tahminleri ve plansız 
yatırımlar ihtiyacın çok üzerinde kurulu gücün 
ve üretim kapasitesinin oluşmasına neden 
olmuştur.

Kaynak kullanımındaki etkinliğin 
sağlanamamasının yol açtığı toplumsal 
maliyetin yanısıra oluşan âtıl üretim kapasitesi 
için yapılan yatırımların neden olduğu 
sabit ve finansal maliyet artışları elektrik 
fiyatlarını arttırmakta, pahalı elektrik geniş 
halk kesimlerinin yaşamlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir.

AKP döneminde reel kesimdeki özel firmaların 
dış borçlanması yıllar içinde büyük artış 
gösterdi. Daha çok AKP’nin gözde sektörleri 
inşaat, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet 
gösteren bu firmaların döviz fiyatlarının 
artmaya başladığı 2016 yılından, özellikle 2018 
ekonomik krizinden sonra döviz borçlarını 
ödemekte ciddi sıkıntılar yaşadığı görüldü. 
AKP her zaman olduğu gibi burada da 
kamu kaynaklarını sermaye sınıfını lehine 
kullandırmış, bu dönemde yaklaşık 60 milyar 
dolarlık yeniden yapılandırma ile firmaların 
kur riskini kamu üstüne almıştır. Bu süreçte 
elektrik sektöründeki firmaların 10 milyar 
dolarlık sorunlu kredileri yapılandırılmıştır, 
sektörün bankalara halen yaklaşık 47 milyar 
dolarlık kredi borcu bulunmaktadır.1 

Benzer durum elektrik dağıtım firmaları içinde 
geçerlidir; elektrik dağıtımı özelleştirilirken 
(bu süreçte yolsuzluk, kayırma, düşük bedel 
ile özelleştirme gibi çok sayıda usulsüzlük 
yaşanmıştır), özelleştirme bedellerinin 
ödenmesinde gelirler TL iken firmaların döviz 
cinsinden borçlanmalarına izin verilmiştir. 
Elektrik dağıtımın özelleştirme sonuçları 
da tam bir başarısızlıktır; elektrik dağıtımı 
ve perakende satışı rekabete açılamamış 
tekelci bir piyasa oluşmuş, ihtiyaç duyulan 
altyapı yatırımları yapılmamış, elektrik 
güvenli ve kaliteli olarak kullanıcılara yeterli 

ölçüde sunulamamış, özel dağıtım şirketleri 
işlevlerini yeterli ve gereken düzeyde 

gerçekleştirememiştir.
Bugün mevcut durumda elektrik üretim 
ve dağıtım firmaları teşvik, sübvansiyon, 
ertelemeler, aflar, borçların yeniden 
yapılandırılması ile devlet tarafından ayakta 
tutuluyor, özel şirketlerin faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri ancak kamu destekleri 
sayesinde sağlanabiliyor, sermayeye yapılan 
bu transferler kamunun üzerinde büyük bir 
yük oluşturuyor.

Büyük meblağlardaki toplumsal kaynağın 
özel firmalara peşkeş çekilmesinin yanısıra 
özelleştirme sürecinin yatırım, üretim 
süreçlerine yönelik politikaların sonuçları 
bize elektrik piyasasının verimsiz ve yüksek 
maliyetler ile çalıştığını gösteriyor.

Elektrik Piyasasında Fiyatların Oluşumu

2001 yılında elektrik sektörü özelleştirilirken 
devletin elektrik piyasasına müdahale 
etmediği, rekabetçi serbest piyasa 
ekonomisi kurallarının geçerli olduğu bir 
durumda piyasanın en ucuz elektrik fiyatını 
ve güvenilir arz miktarını kendiliğinden 
oluşturacağı argümanı savunulmaktaydı. 
Ancak sektörün yapısal özelliğinden dolayı 
fiyatların oluşumunu etkileyen çok sayıda 

1Türkyılmaz, Oğuz ve Orhan Aytaç (2020). “Sonuç: Bazı Saptamalar ve Aykırı Öneriler”. Türkiye’nin Enerji      Görünümü, TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası, s. 456.
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faktör bulunmaktadır. Elektriğin doğal gaz, 
kömür (yerli-ithal), hidrolik, rüzgâr, güneş 
gibi farklı birincil kaynaklar kullanılarak 
üretilmesi, bunların temin edilmesinin ve 
maliyetlerinin farklılıklar göstermesi, doğal 
tekel konumundaki elektrik sektöründe birden 
fazla ekonomik aktörün bulunması sonucunda 
üretim-iletim-dağıtımdan oluşan dikey 
bütünleşik yapının bozulmasının yarattığı 
sorunların varlığı nedenleriyle, bugünkü bu 
yapısıyla elektrik serbest piyasa ekonomisi 
yapısı içinde teknik olarak verimli bir biçimde 
yönetilemez.

Uygulamaya bakıldığında da devletin fiyatlara 
sürekli müdahale ettiği, tekelci yapı nedeniyle 
fiyatların serbestçe belirlenmediği, özel 
firmaların sürekli devletten fiyat desteği, 
ihtiyacı içinde olduğu görülmektedir. “Az 
sayıda şirketin çıkarına olan alım garantili 
yüksek fiyatlarla yerli kömür santrallerine 
tanınan alım garantisi, yerli kömür, ithal kömür 
ve doğal gaz santralleri için oluşturulan 
kapasite mekanizması adı altında ilave 
ödemeler yapılması gibi bedeli milyarlara 
varan uygulamaların yanısıra, amaçlarının 
çok dışına çıkmış olan ve yatırımcılara kâr 
garantisi sağlayan YEKDEM-Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
vb. uygulamalar elektrik maliyetlerinin ve 
fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.”2  
Bu durum özelleştirilen elektrik sektöründe 
fiyatların piyasa mekanizması içinde 
oluşmadığını, ancak devlet desteklerinin 
katkısıyla üretimin gerçekleştirilebildiğini 
göstermektedir. Bu türden devlet destekleri 
ile halkın cebinden, vergilerinden sermayeye 

önemli miktarda kaynak aktarılmaktadır.

Elektrik iletimi ve dağıtımı geleneksel olarak 
“doğal tekel” olarak adlandırılmaktadır. “Doğal 
tekel, bir hizmetin birden çok üretici tarafından 
yapılmasının fiziki veya ekonomik olarak 
olanaklı olmadığı, tek üretici tarafından daha 
az bir maddi ve toplumsal maliyetle hizmetin 
verilebildiği durumları anlatır.” 3

Daha önce belirtildiği üzere elektrik enerjisi 
doğrudan doğaya bağlı doğal gaz, kömür, 
hidrolik, rüzgâr, güneş gibi farklı birincil 
kaynakların dönüştürülmesiyle üretilmektedir, 
dolayısıyla bu kaynaklardan üretilen elektriğin 
maliyetleri de farklıdır, bu durum elektrik 
fiyatının belirlenmesinde önem taşır. Elektrik 
sektörü kamu tekeli altındayken ve kamu 
hizmeti niteliğindeyken elektrik fiyatı genel 
bir kural olarak, en ucuzdan en pahalıya 
göre sıralanıp (verimli ve verimsiz santrallerin 
maliyetlerinin yansıması olarak), bu fiyatların 
ortalaması fiyat olarak belirleniyordu.

Elektrik sektörü piyasalaştıktan sonra 
sektörde birden çok üretici olduğundan, 
yani doğal tekel yapısına aykırı bir durumun 
varlığından dolayı elektrik fiyatının belirlenme 
süreci de değişmiştir. Bugün elektriğin 
piyasalaştırılması ile birlikte elektrik fiyatı 
dengeleme ve uzlaştırma olarak adlandırılan 
borsa sistemi içinde belirlenmektedir. Bu 
sistem EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) 
tarafından yönetilmekte, elektrik satışları 
santrallerin verdiği en düşük fiyattan 
talebin karşılandığı en yüksek fiyata kadar 
sıralanmakta, ilgili saatteki en yüksek fiyat 
elektrik fiyatı olarak kabul edilmekte, bu 
yüksek fiyat daha düşük fiyat bildirmiş 
olan tüm santrallere garanti edilmektedir.4  
Sonuç itibariyle elektriğin piyasalaştırılması 
ile elektrik fiyatı en pahalı, en verimsiz olan 
santrale göre belirlenmektedir. Sektörün 
tekelci piyasa niteliği dikkate alındığında 
santrallerin verdiği fiyatların da yüksek tekelci 
fiyatlardan oluştuğu kuşkusuzdur.

2 Türkyılmaz, Oğuz ve Orhan Aytaç (2020). “Sonuç: Bazı Saptamalar ve Aykırı Öneriler”. Türkiye’nin Enerji  Görünümü, TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası, s. 454.
3 Ulutaş, Mahir (20.2.2022).  “Elektrik Şirketleri Kamulaştırılsın”. BirGün Pazar, Sayı:780.
4 Ulutaş (20.2.2022).  “Elektrik Şirketleri Kamulaştırılsın”.
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Bu durum sektördeki özel tekelci firmalara 
daha fazla toplumsal kaynak aktarımına 
neden olmakta, yüksek fiyatlar geniş halk 
kesimlerinin zorunlu ihtiyacı olan elektriğe 
ulaşmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır.

Elektrikte Devletleştirme Zorunludur

Neoliberalizmin özelleştirmeye yönelik 
iktisadi kabullerinden yola çıkarak 
yaptığımız değerlendirmelerden ortaya 
çıkan sonuçlar kısaca özetlendiğinde, 
elektriğin piyasalaştırılmasının neden 
olduğu çok boyutlu sorunların varlığı bize 
elektriğin devletleştirilmesinin gerekliliğini, 
zorunluluğunu açıkça gösteriyor: 
• Özelleştirme emekçi halkın geçmişte 
biriktirdiği servetlerine, varlıklarına el 
konularak onların mülksüzleştirildiği; tüm 
bunlar elektriğin özelleştirilmesi ile temel bir 
insan hakkı olan elektrik kullanımının kamu 
hizmeti olmaktan çıkarıldığını, elektriğin 
fiyatı halkın ihtiyaçlarına, çıkarlarına göre 
değil piyasanın acımasız kuralları tarafından 
belirlendiğini gösteriyor.

● • Elektriğin piyasalaştırma sürecinde 
ekonomik kaynakların etkin kullanılamadığı, 
kısa vadeli kâr hırsı ile talebin çok üzerinde 
yatırım yapılarak âtıl üretim kapasiteleri 
oluştuğu, bunun üretim maliyetlerini ve 

elektrik fiyatlarını arttırdığı, elektrik sektörünün 
üretim-iletim-dağıtımdan oluşan dikey 
bütünleşik yapısının firmalara kâr, rant yaratma 
kaygısıyla bozulmasının piyasalaşmanın 
irrasyonel işleyişine örnek teşkil ettiği; tüm 
bunlar elektriğin fiyatını arttırdığını, özel 
elektrik firmalarının verimsiz çalıştığını, 
sektörün piyasaya açılmasının yanlışlığını 
gösteriyor.
●
• Özel elektrik şirketlerin faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için teşvik, sübvansiyon 
ertelemeler, aflar gibi çeşitli araçlar ile kamu 
tarafından sürekli desteklendiği, üretim, 
yatırım ve özelleştirme giderleri için yaptıkları 
döviz cinsinden borçlarının bir kısmının kamu 
tarafından yeniden yapılandırıldığı, önemli 
kısmının kur riskinin kamunun üstüne alındığı; 
tüm bunlar kamu kaynaklarının büyük tekelci 
sermaye gruplarına peşkeş çekildiğini, halkın 
parasının heba edildiğini gösteriyor.
●
• Kamunun üretim sürecinde çeşitli alım 
garantileri ve teşvikler ile özel firmaları 
elektrik üretmeleri için kamu kaynaklarından 
desteklediği, ayrıca elektriğin doğal tekel 
olma niteliği nedeniyle elektrik borsasındaki 
en yüksek maliyete göre elektrik fiyatının 
belirleniyor olması elektriğin pahalı olmasına 
neden olduğu; tüm bunlar piyasasının 
özelleştirilmesinin kâr, yağma ve ideolojik 
kaygılarla yapıldığını, toplumun çıkarlarına 
aykırı olduğunu gösteriyor.

Başlangıçta öne sürülen savların tam 
aksine elektriğin piyasalaştırılmasının 
sonuçları büyük bir başarısızlık örneği. 
Elektriğin piyasaya açıldığı yıllardan bu 
yana devlet elektrik şirketlerini sırtına 
almış durumda, bu şirketler halkın sırtında 
kamburdur. Elektrik yüksek maliyetler ile 
üretilmekte, tekelci firmalar tarafından 
halka yüksek fiyatlarla satılmakta, halk 
enerji yoksulluğu yaşamaktadır. Bugün 
elektrikte üretim araçlarının sermayenin 
elinde olmamasının tüm gerekçeleri eksiksiz 
olarak bulunmaktadır. Marksist öngörünün 
tüm çıplaklığıyla gerçekleştiği görülüyor; 
elektrik üretiminin toplumsal niteliği ile üretim 
araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin 
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sonuçları tüm unsurları ile karşımızda duruyor.
Elektrik ticari mal gibi kabul edilemez, elektrik 
kamusal bir maldır, halkın kullanımında 
olan zorunlu olan bir ihtiyaçtır. Üretimi, 
dağıtımı, erişilebilirliği, fiyatı piyasa tarafından 
değil toplum yararı gözetilerek devlet 
tarafından belirlenmelidir, bu nedenle 
özel elektrik üretim ve dağıtım şirketleri 
devletleştirilmelidir. Bu alanda kamucu 
politikaların uygulanması geniş halk 
kesimlerinin yararı için gereklidir. Yaşanan 
sorunları çözmek için sektörün özel tekellerin 
yağmasından kurtarılması, kamusal bir 
alana taşınması zorunludur. Kamu hizmeti 
niteliğindeki sağlık, eğitim gibi elektriğinde 
merkezi planlama perspektifi ile toplumsal 
yarar gözetilerek planlanması ve yönetilmesi 
gerekir

Elektrikte devletleştirme politikasının hayata 
geçirilme talebini bugünkü mevcut kapitalist 
sistemin yapısı içinde “başka çözüm yok” 
veya “gerçekçi olmak” gibi argümanlar ya 
da 2023 seçimleri sonrası yeni iktidarın 
ne yapacağının sınırları temelinde klişe, 
sistem içi ideolojik söylemler kapsamında 
geliştirilecek öneriler, elektrik piyasasındaki 
sorunları kalıcı olarak çözemeyeceği gibi 
mevcut çarpık yapının devamını savunmak 
anlamına gelecektir. Ayrıca, yükümlülüklerden 
çok fazla çekinmemek gerekir, “tiksindirici 
borç”5, “borçların sürdürülebilirliği kuralına 
dayanılarak borçların hafifletilmesi” veya 
yükümlülüklerin tamamını ya da büyük kısmını 
reddetmek gibi dünyada farklı yaklaşımlar ve 
ülke uygulamaları bulunmaktadır.

Kapitalizm ekonomide, toplumsal yaşamda, 
ideolojik söylemde üstesinden gelemediği, 
uzun bir süredir devam eden derin bir krizin 
içinde. Kapitalizmin bugün geldiği noktada 
geniş toplum kesimleri yaşam düzeylerinde 
önemli gerilemeler yaşıyor, çevre kirliliği, 
iklim değişikliği yaşam alanlarını, insanlığın 

geleceğini karartıyor. Bu kapsamda ülkemizde 
de elektrik üretiminde fosil kaynaklara dayalı 
ve yüksek dışa bağımlılık oranına sahip 
mevcut yapının değiştirilerek, yenilenebilir 
kaynakların payının yükseltilmesine 
yönelik politikaların bir an önce kamu eliyle 
planlanması ve etkin olarak uygulanması 
önem taşıyor. Enerji tüketiminde fosil yakıtların 
büyük miktarlarda kullanımı, enerjinin 
ticari meta haline dönüşmesi ile çevrenin, 
nehirlerin, tarım alanlarının, ormanların 
tahrip olması bugünkü barbarlık düzeninin 
oluşmasının önemli nedenlerinden. Barbarlık 
düzenine dönüşen kapitalizmin neden olduğu 
her türden sonucun ortadan kaldırılması için 
toplumsal yararı temel alan kamusal plan, 
programlar ve politikalara günümüzde daha 
çok ihtiyaç bulunuyor.

Yaptığımız değerlendirmeler 
devletleştirmenin yarının değil bugünün 
zorunlu ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Eşitlikçi 
bir düzen kurmak için emekçi sınıflar uzun 
yıllar süren hak ve talep mücadelesi içinde 
olmuşlar, haklarını ve taleplerini ancak sınıf 
eksenli mücadelelerin sonucunda elde 
edebilmişlerdir. Elektriğin devletleştirilmesi 
de emekçi sınıflar için vazgeçilmez, haklı ve 
acil bir taleptir. Eşitlikçi bir düzen için kamu 
hizmetlerinin devletin elinde olması gerekir, 
bu hizmetler devlet eliyle yürütülmelidir. 
Bugün gelinen noktada elektriğin 
devletleştirmesi talebi geniş halk kesimlerinin 
yaşamlarını sürdürebilmelerinin en doğru, en 
akla yatkın biçimi haline gelmiştir.

5 Kozanoğlu, Hayri (3.8.2021). “Türkiye’de Tiksindirici Borç”. BirGün Gazetesi.
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TARIM TEKELLERİ TÜRKİYE 
TARIMINI NASIL ETKİLEDİ?
AHMET SOYSAL

Günümüzde dünyada tarım sektörü insan 
yaşamının sürekliliğini sağlamak için zorunlu 
olan besinleri üretmekle kalmamakta 
ve ekonominin gelişim sürecinde bütün 
ülkelerde kalkınmanın itici gücünü 
oluşturmaktadır. Bu durum özellikle II. Dünya 
Savaşından bu yana çok sayıda ülkenin hem 
stratejik hem ekonomik bir öneme sahip 
olan tarımsal üretim konusunda daha hassas 
ve destekleyici politikalar yürütülmesine 
yol açmıştır. Buna paralel olarak Türkiye’de 
de tarım sektörüne yönelik destekleyici ve 
korumacı politikaların 1980’li yıllara kadar, 
yetersiz de olsa, uygulandığı ve tarım 
kesiminin gelirlerinin düşmesinin bir nebze 
de olsa, önlenerek üretimin devamlılığının 
sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. 1980’li 
yıllardan sonra ise üreticiye dönük koruyucu 
politikalar hızla terk edilerek ülkemiz 
tarımı uluslararası tarım tekellerinin adeta 
kontrolüne terk edilmiştir.

Gatt’dan Günümüze

2. Dünya Savaşı sonrası en başta ABD’nin 

yönlendirmesiyle Japonya ve Batı Avrupa 
ülkeleri gıda maddeleri üretimi başta olmak 
üzere tarıma yöneldiler ve tarımda korumacı 
politikalara ağırlık verdiler. Savaşın neden 
olduğu yıkım ve uygulanan korumacı 
önlemlerin de katkısıyla dünya ticaretinin 
daralması ve tekel kârlarının azalması “ticaretin 
serbestleşmesi” tartışmalarını gündeme taşıdı. 
Bunun sonucunda 1948’de karşılıklı tarife 
indirimlerini de içeren “Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması” (GATT) imzalandı. 
Gümrük tarifelerini düşürerek dış ticarette 
serbestleşmeyi getiren GATT anlaşmasına 
Türkiye 1953 yılında girdi. GATT anlaşmasına 
girilmesi ile birlikte tarımda bu yıllarda 
yavaş da olsa bir dönüşüm ve Türk tarımının 
uluslararası tarım tekellerinin kontrolüne 
bırakılması süreci başladı. 1986 yılında ise yine 
ABD’nin çabası ile 92 ülke “tarım ticaretinde 
daha fazla serbestlik sağlamak, ihracat 
rekabetini sınırlayan tüm engelleri kaldırmak” 
ve GATT’ı daha etkin hale getirmek üzere 
Uruguay’da bir araya geldiler. Toplantılar 
sonucu kesin antlaşma 117 ülkenin katılımıyla 
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Fas’ın Marakeş kentinde imzalandı. Böylece, 
GATT, yerini 1995’te yürürlüğe giren Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşmasına 
bıraktı. Bu anlaşma ile “dış koruma”, “ithalat”, 
“ihracat sübvansiyonlarının azaltılması” ve “iç 
destekler” başlıklarıyla dört yeni kural getirdi. 
Dış korumayla ilgili olarak; dış ticarette kota 
ve fiyatlandırma kalkacak, sadece sabit 
gümrük vergisi tarifeleri geçerli olacaktı. 
1986 yılı baz alınarak, Türkiye gibi “gelişmekte 
olan” ülkelerin, tarımları ve tarım ürünlerini 
korumayı bırakıp gümrük tarifelerini 10 
yıl içinde yüzde 24 oranında azaltmaları 
hedeflenmişti. İthalatla ilgili olarak, tahıl, süt 
ve et ürünleri için bir ülkenin tarım ürünleri 
ithalatı, iç üretimin yüzde 5’inden az ise, 6 yıllık 
dönem sonunda yüzde 5’e yükseltilecekti. 
İhracat sübvansiyonlarının azaltılmasıyla 
ilgili olarak, ihracat sübvansiyonları gelişmiş 
ülkelerde yüzde 26, gelişmekte olan ülkelerde 
ise yüzde 24 oranında düşürülecekti. İç 
desteklerle ilgili olarak, tarımsal üretime 
doğrudan ya da dolaylı biçimde verilen 
destekler azaltılacaktı. Azami destek gelişmiş 
ülkelerde üretim değerinin yüzde 5’ini, 
gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 10’unu 
geçemeyecekti. Bu antlaşmanın uygulanması 
ile birlikte Türk tarımının uluslararası tarım 
tekellerinin kontrolüne bırakılma süreci 
hızlandı.

Gelinen noktada, GATT ve sonrasında onu da 
kapsayarak daha geniş şekilde oluşturulan 
DTÖ Tarım Anlaşması merkez kapitalist 
ülkeleri korurken, çevre kapitalist ülkelerin 
tarım sektörünü çok uluslu tekellerin 
önüne attı. Merkez kapitalist ülkelerin güçlü 

boyutlara ulaşmış üretimleri ve yetiştiricileri 
tarımsal üretim desteklerinde yapılacak 
küçük kesintilerden hemen hemen hiç 
etkilenmediler. Zaten az destek alan çevre 
kapitalist ülkelerin köylüleri ise doğrudan ve 
dolaylı tarımsal destekten yoksun kaldı ve 
tarım tekelleri önünde kaderleriyle baş başa 
bırakıldılar. Antlaşmadan sonra gelişmekte 
olan ülkelerde, gümrük duvarları aşağı 
çekilerek önü açılan ithalatın baskısıyla 
köylüler ürünlerini ucuza satmak zorunda 
kaldılar. Zaman içinde tamamen tarımsal 
üretimden uzaklaştılar. Değer kaybeden 
verimli tarım arazileri büyük tarım tekellerinin 
eline geçti. DTÖ ayrıca tarım kooperatiflerinin 
işlevsel olarak çalışmasını da engelledi. Bu 
nedenle ülkemizde de tarımsal üretim yapan 
köylü destekleme alımlarından mahrum 
kaldığı gibi teknoloji, tohumluk, depolama 
ve pazara ulaştırma gibi konularda da destek 
alamadı ve kaderiyle baş başa bırakıldı. 
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması 
kapsamındaki tarım sektöründeki ekonomik 
kazancın kaymağını uluslararası tarım tekelleri 
ve ihracat şirketleri yerken, çevre kapitalist 
ülkelerin orta ve az topraklı köylüleri ise 
karın tokluğuna çalışmak zorunda bırakıldı. 
Ülkemizde nüfus ve talep artışına karşın yıldan 
yıla tarımsal üretim yapılan alan miktarı azaldı 
(Bkz. Tablo 1). Tarımsal üretime devam edilen 
alanların önemli bir bölümü de büyük tarım 
tekellerinin kontrolüne geçti. 

Tablo 1: Türkiye’de 1990 yılından bu yana 
tarım alanlarının değişimi

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim verileri 2021.
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‘Kırsal kesim nüfusunu düşür, tarıma destekleri 
azalt, özelleştirmelerin önünü aç, üretime 
kota getir, ithalatın önündeki engelleri kaldır’ 
şeklinde özetlenebilecek Dünya Ticaret 
Örgütü Tarım Anlaşması ülkemiz tarımını 
1980’li yıllardan sonra hızla uluslararası 
tarım tekellerinin kontrolüne bıraktı ve 
köylümüz yoksullaştı ve üretimden koptu. 
1999’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 
imzalanan “Stand-by Anlaşması” ve 2001’de 
Dünya Bankası ile imzalanan “Tarım Reformu 
Uygulama Projesi” gibi anlaşmalar da bu 
yıkıcı sonuçların ortaya çıkışını hızlandırmıştır.  
Tarıma değil araziye verilen “Doğrudan Gelir 
Desteği”nin (DGD) kabulü hububat, tütün ve 
şeker pancarında destekleme alımlarına son 
verilmesi, kooperatif ve birliklerin özerkleşme 
adı altında işlevsizleştirilmesi, çiftçilere 
verilen kredi sübvansiyonlarının aşamalı 
olarak kaldırılması Türk tarımının uluslararası 
tekellere teslim sürecini tamamladı. 
Uygulanan bu neoliberal politikalarla 
çökertilen ülkemiz tarımı, uluslararası 
tekellerin egemenliğindeki “serbest piyasa”nın 
hareket alanı haline geldi.

Tarımda Tekelleşmenin Sonuçlarına Bir 
Örnek: Tohum Tekelleri̇ 

2000’li yılların başından bu yana uluslararası 
tohum ticaretinde de büyük bir artış eğilimi 
yaşandı, yaşanmaya da devam etmektedir. 
Dünyada az sayıda firma her yıl artan 
oranlarda uluslararası tohum piyasasına 
hâkim olmaktadır. Tablo 2 ‘de önde gelen 
on tohum firmasının dünya ticari tohum 
pazarındaki payı görülmektedir, bu pay 
%57’yi geçmiş durumdadır. İlk firma olan 
Monsanto’nun payı yaklaşık beşte birdir. 
Bu firmaların çoğu aynı zamanda tarım 
kimyasalları dediğimiz herbisit, fungisit, 
insektisit üreticileri ve satıcılarıdır. Tablo 3’te 
ise ilk on tarım kimyasalları firmasının tarım 

kimyasalları satışındaki payları görülmektedir. 
Bu tarım kimyasalları listesinde ilk on firmanın 
payının %84 olduğu görülmektedir. Dünya 
tarım kimyasalları pazarının büyüklüğü 35,4 
milyar dolardır. Tohum firmalarından ilk on 
firma içinde yer alan firmaların dördü aynı 
zamanda bu listededir. Bunlar Monsanto, 
Dupont, Syngenta ve Bayer’dir. Bu firmalardan 
Monsanto’nun aynı zamanda GDO’lu (genetiği 
değiştirilmiş organizmalar) tohum piyasasının 
da tamamına yakın denilebilecek kadar çok 
büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. GDO’lu 
tohum üreten diğer önemli firmalar Dupont, 
Syngenta, Bayer ve Dow’dur. Bunlar her iki 
tabloda da yer almaktadır (Bkz. Tablo 2 ve 3).

Tablo 2: Dünyanın en büyük 10 tohum 
firmasının tohum satış değerleri 

Kaynak: Özkaya T. Tohumda Tekelleşme ve Etkileri. Tarım Ekonomisi 

Dergisi 2007; 13(2) : 39 – 48.

Günümüzde ülkemizde olduğu gibi dünyanın 
birçok ülkesinde köylülerin, çiftçilerin 
ürettikleri ve kullandıkları tohumların oranı 
oldukça yüksek düzeydedir. Eğer bütün 
dünyada çiftçilerin kendi yetiştirdikleri 
tohumları kullanmaları engellenebilirse 
tohum piyasasındaki genişleme çokuluslu 
tekellerin lehine 73 milyar dolara 
çıkmaktadır. Tohum piyasası tekeller ile 
büyüme eğilimi göstermesinin yanında, 
tarım kimyasalları, GDO araçlarının birlikte 
kullanılması ile firmalara bir çarpan etkisi 
de kazandırabilmektedir. Firmaların tohum 
çeşitlerinin ancak ve ancak tarımsal ilaç ve 

Firmalar

Mosanto (ABD) 4 476

2 781

1 743

1 035

756

615

430

425

421

352

13034

19.6

12.2

7.6

4.5

3.3

2.7

1.9

1.9

1.8

1.5

57.1

Dupont (ABD)

Syngenta (İsviçre)

Groupe Limagrain (Fransa)

Land O’ Lakes (ABD)

KWS AG (Almanya)

Bayer Crop Science (Almanya)

Takii (Japonya)

Sakata (Japonya)

DLF-Trifolium (Danimarka)

10 Firma Toplamı

Satış Değeri Pazar Payı %
(milyon ABD doları)
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gübrelerle yetiştirilebilecek özellikte ıslah 
edilmeleri çiftçileri firmaların ürünlerini 
almaya zorlamaktadır. GDO’lu tohumlar 
bu firmalara daha da üstün yeni bir güç 
kazandırmaktadır. Örneğin herbisite dayanıklı 
bir çeşit GDO yöntemleriyle geliştirilmektedir. 
Ancak kullanılacak herbisit firmanın marka 
herbisitidir. Dolayısıyla tohum ve herbisit 
beraberce pazarlanmakta birbirlerinin 
satışını arttırmaktadır. Adeta birbirlerinden 
ayrılmayacak tamamlayıcı mallar, markalar 
yaratılmaktadır. Çok uluslu bu dev firmalar 
böylece tohum, tarım kimyasalları ve 
GDO’yu birlikte kullanarak tarım alanında 
tarihin tanık olmadığı bir hegemonyaya 
doğru gitmektedirler ve Türkiye’nin içinde 
bulunduğu çok sayıda ülkenin tarım 
gelirlerine adeta el koymaktadır.

Tablo 3: Dünyanın en büyük on tarımsal 
ilaç firmasının tarım kimyasalları (herbisit, 
fungisit, insektisit) satışı değerleri

Tohum piyasasının uluslararası tekellerin eline 
geçmesi ve endüstriyel tarıma geçilmesiyle 
gelişmekte olan ülkelerde çiftçinin yerel 
tohumları ile tarım kimyasalları kullanılmadan 
veya çok az kullanılarak üretilen besin değeri 
yüksek ürünlerin maliyeti birçok üründe 
yüksek kaldı ve bu durum yerel tohumların 
terk edilerek endüstriyel tarıma geçiş için bir 
etki yarattı. Ancak sadece ekonomik yollar bu 
hegemonya için yeterli olmamıştır. Ülkeler de 
çıkardıkları tohum yasaları ile yerel tohumların 
kullanımı ve pazarlanması üzerinde büyük 
kısıtlamalar getirerek uluslararası tohum 
tekellerinin pazar paylarının artmasını 
sağlamıştır. Türkiye’de de 31.10.2006’da 
TBMM’den geçerek kanunlaşan 5553 sayılı 
Tohumculuk Kanunu da yerel çeşitler veya 
köy popülasyonları şeklinde tanımlanan 
genetik materyalin, yani çiftçinin ürettiği 
yerel tohumların ticaretini yasaklamaktadır. 
Tohumculuk sektöründe halen ülkemizde 
yerli sermayeli 778 şirket var ve bu şirketlerin 
ticaret hacmindeki payı yüzde 51, ortak 
sermayeli 22 şirketin yüzde 18, yabancı 
sermayeli 32 şirketin ise yüzde 30’dur. 2016’da 
Türkiye tohumluk üretiminde kamunun 
payı yüzde 18’de kalırken, ülke tohumluk 
üretiminin yüzde 82’si yerli ve yabancı tekel 
ve şirketler tarafından yapılmıştır. 2016 yılı 
verilerine göre, 12 milyar dolarlık dünya 
tohumluk ihracatının 5,2 milyar dolarlık 
bölümünü üç ülke; Hollanda, Fransa ve ABD 
elinde tutuyor. Sonuç olarak ülkemiz tarımının 
tohum gereksinimi giderek büyüyen oranda 
dövize endeksli olarak uluslararası tohum ve 
pestisit tekellerinin kontrolüne bırakılmıştır. 
Dünyada çok uluslu tohum ve pestisit tekelleri 
büyüdükçe küçük aile çiftçiliği ya da başka bir 
deyişle orta ve az topraklı köylülüğün tarım 
üretimine devam edebilme olanağı giderek 
yok olacaktır. Çünkü bu tekellerin büyümesi 
büyük ölçekli endüstriyel şirketlerin ortaya 
çıkmasına ve tarımsal üretimi kontrol altına 
almasına yol açmaktadır ve açmaya da devam 
edecektir.
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Firmalar

Bayer (Almanya) 6 120

6 030

4 141

3 368

3 180

2 211

1 358

1 308

1 060

790

29566

35400

17

17

12

10

9

6

4

4

3

2

84

100

Syngenta (İsviçre)

BASF (Almanya)

Dow (ABD)

Monsanto (ABD)

Dupont (ABD)

Koor (İsrail)

Sumitomo (Japonya)

Nufarm (Avusturalya)

Arysta (Japonya)

10 Firma Toplamı

Dünya Satışları

Pazar Payı %Tarım Kimyasalları Satışı
(milyon ABD doları)
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REFORM HAREKETLERİ VE 
ZİRAAT OKULLARI
ORHAN GÖKDEMİR

Mecbur kaldılar ve reform yaptılar: 
Osmanlı’nın son dönemindeki “tanzimat”ı 
böyle tanımlayabiliriz. İşler yürümüyor, devlet 
çalışmıyordu, ayakta kalmasını sağlamak ve 
işletmek için bir düzenleme şarttı. Batının arayı 
açmasından korktular ve daha çok Mehmet Ali 
Paşa’nın Mısır’da yaptığı devrimlerle kat ettiği 
mesafeden ürktüler. Osmanlı için Mısır bir 
model oldu. Donanmada, orduda yaptıklarını 
tekrarlamaya çalıştılar. Mehmet Ali, bunların 
yanında tarımda da müthiş atılımlar yapmıştı. 
Özellikle ipek böceği ve haliyle tekstil çok 
ilerlemişti. Kayıtsız kalmaları artık mümkün 
değildi. 

Mehmet Ali Paşa, Mısır ekonomisinde, 
toplumunda ve devlet yönetiminde bir 
modernleşme başlattı: Bu, ancak Rusya’da 
Büyük Petro’nun ve Japonya’da Meiji 

İmparatorluğu’nun modernleşme hareketleri 
ile kıyaslanabilir bir atılımdı. Memlüklerin 
ve vergiye tabi çiftlik sahiplerinin elindeki 
topraklar istimlak edilerek doğrudan 
üreticilere dağıtıldı. Kısa vadede program 
şaşırtıcı bir başarı sağladı.1830’lu yıllarda 
Mısır modern sanayi kapasitesi bakımından 
İngiltere’den sonra ikinci sırada geliyordu. 
Osmanlının “modeli” budur.

Haliyle, Osmanlıyı Avrupa için açık bir Pazar 
haline getiren 1838 Ticaret antlaşması, 
sanılanın tersine zaten çökmüş ve zayıflamış 
Osmanlı’dan çok, hızlı bir kalkınma 
gerçekleştiren Mısır’ın sonunu getirecekti. 
Anlaşmanın Mısır üzerindeki etkisi kesin ve 
öldürücü olmuştur. Yükseliş döneminde 
70 bin işçi istihdam eden Mısır sanayiinden 
geriye 1873 yılında, 7 bini metalürjide ve 
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28 bini tekstil ve konfeksiyonda çalışan 35 
bin kişi kalmıştır. Bir süre sonra gelen İngiliz 
işgalinden sonra çöküntü hızlanacak ve Mısır 
bir kez daha yok edilecektir.

Tanzim etmek için öncelikle eğitmek 
gerekiyordu. Bunun için Mehmet Ali’nin yaptığı 
gibi yaptılar, yeni okullar açtılar ve Avrupa’dan 
bu okullardaki öğrencileri eğitmeleri için 
uzmanları davet ettiler. Ziraat okullarının tarihi 
de böyle başladı.

Zi̇raatta Halkalı Modeli̇ 

Osmanlının ilk ziraat mektebi 1848’de eğitime 
başladı. Halkalı yakınındaki Ayamama Deresi 
yakınında bir çiftliğe ve yatılı bir okul bölüme 
sahip olan okulun Osmanlı azınlıklarından 
ve Amerikalı bir uzmandan oluşan eğitim 
kadrosu vardı. İyi cins pamuk üretmek için 
açılan okulun ders programı hesap, coğrafya, 
geometri, felsefe, yol ve köprücülük, biyoloji, 
hayvanat, ziraat, bahçıvanlık, baytarlık, şeker 
üretimi, ipek böcekçiliği gibi derslerden 
oluşuyordu. İlk yılında okula 50 öğrenci 
alınmıştı. Ancak okul kısa süre sonra kapandı 
ve öğrencileri Mektebi Tıbbiye’ye nakledildi.

İkincisi Halkalı Ziraat Mektebi’dir. Yeni bir 
ziraat okulu açma fikri Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Ahmed Cevdet Paşa’nın girişimiyle gündeme 
geldi. 1891’de açılan okulun ilk öğrencileri 
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye içinde açılmış olan 
Mülkiye Baytar sınıfı öğrencileri arasından 
seçildi.

İstanbul’un dışında Edirne, Selanik, Ankara 
ve Bursa’da Ziraat Mektepleri açıldı. Amaç 
özellikle pamuk ziraatını yaygınlaştırmaktı.
1881’de Edirne Hamidiye Ziraat Mektebi ve 
numune çiftliği kuruldu. Ancak okul parasızlık 
ve hoca yetersizliği sebebiyle üç yıl sonra 
kapandı. Selanik’te Sedes çiftliği civarında 
1887-1888 yıllarında Selanik Ziraat Mektebi 
açıldı. Halkalı Ziraat Mektebi düzeyinde 
yapılandırılan okul, Balkan Savaşının ardından 
kapandı. Ziraat eğitimi veren bu okulların 
yanında orta öğretim düzeyinde eğitim 
veren Adana, Hama, Sivas, Diyarbakır ve 
Kastamonu’da da ziraat okulları açıldı.

1891’de Bursa’da açılan ve eğitim süresi üç yıl 
olan Bursa Ziraat Ameliyat Mektebi bunlardan 
biriydi. Okul eğitime devletin damızlık hayvan 
ve malzeme katkısıyla başladı, ilk mezunlarını 
1894’te verdi. Birinci Dünya Savaşında kapandı.  
Cumhuriyetin ilk yıllarında tekrar faaliyetine 
başlayan okul, sonradan Bursa Ziraat Meslek 
Lisesi’ne dönüştürüldü. 

Ankara Ziraat Mektebi 1895’te kuruldu. 
Ankara Çayı yakınlarındaki iki katlı taş bir 
bina olan okulun, numune çiftliğinde harası, 
asma bağları ve sebze yetiştirme sahası 
bulunmaktaydı. Eğitime I. Dünya savaşında 
ara veren Ankara Ziraat Mektebi’nde çoban 
mektebi de yer almaktaydı.

Dört yıllık yüksek ziraat eğitim veren Halkalı 
Ziraat Mektebi, 1893’ten itibaren ormancılık 
eğitimi verilen bölümüyle 1903’te Halkalı 
Ziraat ve Ormancılık Mekteb-i Ali’si adını aldı. 
1910’da Orman Mekteb-i Ali’si kurulunca 
ormancılık eğitimi bu okuldan ayrıldı. 1910- 
1928 arasında ziraat eğitimi veren okulun 
mezunları çiftçi olmanın yanında çeşitli 
kurumlarda memur ve öğretmen olarak görev 
almışlardı. 

Bütün diğer benzerleri gibi Dünya Savaşında 
ve mütareke yıllarında kapanmak zorunda 
kalan Halkalı Ziraat Mektebi Ali’si, Cumhuriyet 
döneminde yeniden açıldı. Sonunda Tarım 
Meslek Lisesine dönüştürülüp kapatılana 
kadar eğitime devam etti.

Cumhuriyeti’n İlk Yıllarında Tarımda Reform 
Çabaları

Osmanlının yarım yamalak başarmaya çalıştığı 
tarım reformu Cumhuriyetin kucağına ağır 
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bir sorun bırakmıştı. Çağdaş bir tarım kültürü 
yaratma ihtiyacı Cumhuriyetin de temel 
sorunları arasındadır. Köycülük hareketi, 
ziraat eğitimi veren okulların yanında, örnek 
tarımsal kurumların oluşturulması, yurt 
dışından tarım uzmanları getirilmesi ve tabi 
yurt dışına öğrenci gönderilmesi, 1932’de 
Ziraat Kongresi’nin toplanması, 1930’da 
Yüksek Ziraat okulu açılması ve bir Enstitüye 
dönüştürülerek fakülte düzeyinde öğretime 
başlaması Cumhuriyetin tarım reformunun ilk 
adımlarıdır.

Osmanlı devletinin temel gelir kalemi olan 
“Aşar Vergisi”nin kaldırılması, köylüye makine, 
tohum ve kredi verilmesi için Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri kurulması gibi 
düzenlemelerin ilk hedeflerden biri köylünün 
yaşam ve üretim şartlarının iyileştirilmesiydi. 
Köylüye ucuz tohum, depolama, tarımsal 
hastalıklarla mücadele imkanları ve tüm 
tarımsal üretim için bilimsel destek sağlayacak 
Dalaman Çiftliği, Gazi Çiftliği, Yüksek Ziraat 
Enstitüsü gibi örnek çalışmalar başlatıldı. 
Çiftçinin topraklandırılması, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin kurulması, köylünün pulluk, traktör, 
gübre ihtiyacının karşılanması ve 1925’ten 
itibaren açılan numune çiftlikleriyle modern 
tarımın öğretilmesiyle geleneksel tarımdan 
fenni tarıma geçilmeye çalışıldı.

Bizzat Mustafa Kemal tarafından tarıma 
elverişsiz alanlarda kurulmaya başlanan 
Ankara’da Gazi Orman, Silifke’de Tekir, 
Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da 
Karabasamak çiftlikleri sınırlı ve tabii başarılı 
uygulama örnekleriydi. Bu çiftliklerin tamamı 
1937’de devlete bağışlandı. Ankara, Eskişehir, 
Erzurum, İstanbul, Adana, Nazilli, Adapazarı, 
Bursa, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Kayseri 
ve Denizli’de ipek böcekçiliği, patates, mısır 
ve pamuk gibi ürünler için ıslah istasyonları 
kuruldu, 1937’de Zirai Kombinalar İdaresi 
hayata geçirildi.

Ziraat eğitimi ile ilgili düzenlemeler de yapıldı. 
5 Temmuz 1927 tarih ve 1109 sayılı “Ziraat ve 
Baytar Enstitüleri ile Ali Mekteplerin Tesisine 
ve Ziraat Tedrisatının Islahına Ait Kanun” ile 
mevcut okullar ıslah ve birleşme programıyla 

yeniden şekillendirildi. Kapatılan uygulama 
okulları 1930’da İstanbul, Bursa, İzmir ve 
Adana’da birer orta ziraat okulu şeklinde 
yeniden açıldı. İktisat Vekaletine bağlı 
yürütülen Tarım bakanlığı 29 Aralık 1931’de 
ayrı bir bakanlık olarak Ziraat Vekaleti adıyla 
yeniden teşkilatlandırıldı.

Ankara’da 1930 yılında kurulan Yüksek Ziraat 
Okulu, 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsüne 
dönüştürüldü. Enstitüde ziraat, veteriner 
hekimlik ve ormancılık alanında mesleki 
eğitim veriliyordu. Bilimsel bir araştırma 
merkezi olması düşünülen enstitü ile, zirai 
alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu uzman 
elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve 
fenni uygulamalarla elde edilen sonuçları 
yayımlamak ve uygulamak, köylüye yeni 
ve verimli usullerle çalışmayı öğretmek 
amaçlanıyordu.

Bu reform çabaları 1950’li yıllarda Köy 
Enstitülerinin kapatılması ve toprak 
reformunun yapılamaması ile bon buldu. Bir 
süre sonra köyden kente göç başladı. Tarım 
alanları büyük bir hızla terk edilecek, işlenmez 
hale gelecekti. 1980’li yıllarda tarımsal 
nüfusun göçe teşvik edilmesi IMF politikaları 
ile hızlanacak, tarım üretim bugünkü çıkmaz 
yola sokulacaktı. 

Sömürgecilik, kapitülasyonlar ve Duyun-u 
umumiye etkisinde şekillenen tarım 
politikalarının şekillendirdiği ziraatta reform 
çabaları, böylece Cumhuriyet döneminde bir 
kez daha başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Devrimci Baytarlar Dönemi

II. Abdülhamit’in “eğitim reformu”nun ürünü 
olan Halkalı Ziraat Okulu ziraat eğitiminin 
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ötesinde ihtilalci bir okul olmuştu. Okul, 
ordunun baytar ihtiyacını karşılamak üzere 
“Baytar Mektebi” adıyla kuruldu. Fransa’da 
tahsil görmüş olan Amasyan Efendi’nin 
öncülüğünde Halkalı’da yer satın alınmış ve 
binanın inşaatı 1891 yılında tamamlanmıştı. 
Bina tamamlanınca, ilk önce Mektebi Tıbbiye-i 
Mülkiye içinde açılmış olan Mülkiye Baytar 
sınıflarının öğrencileri bu okula nakledildi. 
Ziraat öğrencilerinin kabulüne ise bir yıl 
sonra başlandı. Okula Halkalı Ziraat ve 
Baytar Mekteb-i Âlisi adı verilmişti. Okulda 
“Batı tipi” eğitim verilecekti. Öğrencileri de 
Batılı bir kafaya sahip oldu haliyle, çoğu 
Hamit’e başkaldırdı. Baytar mektebinden 
ara sıra baytar da çıktığı oluyordu. Devrimci 
dönemlerde mesleği yapmamak esastı. 
Yatakhanesinde Ziya Gökalp, Mehmet Akif gibi 
ünlü öğrencileri ağırladı. Bizim “Baytar Salih”, 
TKP Genel Sekreteri Salih Hacıoğlu da okulun 
mezunuydu. Partinin önemli toplantılarından 
biri de bu okulda yapıldı. Gezgin Mimar 
D’Aronco’nun tasarladığı sevimli ana binası 
hâlâ ayakta. Yakın zamanda kapatılana kadar 
bu asi ruhunu korudu okul.

Okulda gerçekten de fenni bir eğitim 
müfredatı vardı. Uzatmalı bir köy enstitüsüydü. 
Derslerin çoğu ilgili laboratuvarda yapılırdı. 
Bugün “şok edici” gelebilir ama çok eğlenceli 
geçen “Şarapçılık” dersi bile vardı. Okulun 
etrafında yerleşimler açılınca okulda üretilen 
ürünler için, şarap dahil, bir satış noktası da 
kuruldu.

Halkalı Ziraat Okulu 1981’de Tarım Meslek 
Lisesine dönüştürüldü, eğitim süresi dört yıla 
çıkarıldı. 2000’li yılların başında kapatıldı. Diğer 
okulların başına da aynı şey geldi. Yüzyıldan 
fazla geçmişi olan, 2006 yılına kadar Tarım 
Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim veren 
ziraat okullarının bir bölümü kapatılırken kalan 
Tarım Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlandı.

Kapatılan Halkalı Ziraat Okulu arazisiyle 
birlikte, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet 
Davutoğlu, Kemal Unakıtan, Ali Coşkun, 
Korkut Özal ve Kadir Topbaş gibi isimlerin 
kurucuları arasında olduğu İlim Yayma Vakfına 
kiralandı. Oradan da faizsiz bankacılık teziyle 
ünlü Sabahattin Zaim’in adına kurulu bir vakıf 
üniversitesi olan İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesine geçti. Yani Halkalı Ziraat Okulu 
ömrünü yüksek İmam Hatip Lisesi olarak 
tamamladı. Türkiye’de ziraat eğitiminin kısa 
tarihidir. 

Sadece ziraat okulları değil ülkenin köklü 
üniversiteleri, harp okulları, askeri liseleri 
aynı kaderle karşı karşıya. Neo-Osmanlıcı 
Nevzuhur Hamitçiler Hamit’in bütün izlerini 
siliyor, çünkü hepsini Cumhuriyetin ürünü 
sanıyor.

 


