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Giriﬂ
Enerji “iﬂ yapma kapasitesi veya kabiliyeti” olarak tan›mlanmaktad›r. De¤iﬂik formlarda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: ›s› enerjisi, ›ﬂ›k (radyant enerji), mekanik enerji, elektrik enerjisi, kimyasal enerji ve nükleer enerji gibi. Enerji kaynaklar› genelde iki grup alt›nda toplan›rlar: yenilenebilir ve tükenebilir veya
yenilenemez. Yenilenebilir enerji tekrar tekrar kullan›labilen enerjidir. Örne¤in güneﬂ enerjisi gibi, güneﬂten gelir ve elektrik veya ›s› enerjisine dönüﬂtürülebilir. Rüzgâr enerjisi, yerküreden gelen jeotermal enerji, bitkilerden üretilen biyokütle ve sudan elde edilen hidrogüç yenilenebilir enerji grubundad›rlar. Yenilenebilir enerji, k›sa sürede yerine konulan enerjidir. Biz, enerjimizin
ço¤unu tükenebilir enerji kaynaklar›ndan sa¤lamaktay›z. Tükenebilir enerji
ise kullan›lan ve fakat k›sa zaman aral›¤›nda yarat›lamayan enerji olarak tan›mlan›r. Bunlar genelde fosil yak›tlard›r; petrol, do¤al gaz ve kömür gibi. Bu
tür enerjiler, yaﬂamlar› milyonlarca y›l önce sona ermiﬂ bitki ve hayvan kal›nt›lar›n›n yerkürenin içinden gelen ›s› ve bu kal›nt›lar›n üzerinde bulunan kayaçlardan kaynaklanan bas›nç alt›nda oluﬂmuﬂ fosillerinden kaynaklanmaktad›r.
Ülkelerin geliﬂmesi için enerji gerekmektedir. 19. yüzy›l›n sonu ve 20.
yüzy›l içinde h›zl› geliﬂme gösteren ülkelerin çok enerji tükettikleri aç›k bir
gerçektir. Bu nedenle de enerji kaynaklar› ticari olman›n yan› s›ra stratejik
maddeler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Enerji ile ilgili konular ve enerji güvenli¤i son yüzy›lda büyük önem kazanm›ﬂ ve her zaman ilgi oda¤› olma durumunu korumuﬂtur. Var olan enerji
kaynaklar›n›n büyüyen dünya talebini karﬂ›lamas› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar ve güvenli enerji arz›n›n önemi insanlar›n ve ülkelerin her zaman ilgisini
çekmektedir.
*‹stanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdürü
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Dünyada Enerji Kaynaklar› ve Politikas›
Basit olarak bak›ld›¤›nda; enerji ve tercih edilen enerji kayna¤› de¤erlendirilirken kayna¤›n fiyat›, kayna¤›n elde edilme kolayl›¤› ve ayr›ca çevre ve
sa¤l›k etkileri göz önüne al›n›r. 6,4 milyarl›k dünya nüfusunun 2,4 milyar›n›n
hala ticari olmayan enerji kaynaklar›na (odun, bitki-hayvan art›klar›) ba¤l› oldu¤u, 1,6 milyara elektri¤in ulaﬂmam›ﬂ oldu¤u ve geliﬂmiﬂ (endüstrileﬂmiﬂ)
ülkelerde kiﬂi baﬂ›na enerji tüketiminin geliﬂmekte olan ülkelere göre 7 kat
yüksek oldu¤u bilinmektedir. Düﬂük enerji fiyat›n›n ekonomik geliﬂmeyi tetikledi¤i ve yenilenebilir kaynaklar›n fosil kaynaklara göre tüketici için genelde
daha yüksek maliyetli oldu¤u bilinen gerçeklerdir. Di¤er taraftan, enerji kaynaklar› tüm ülkelere eﬂit olarak da¤›lm›ﬂ durumda de¤ildir. Dünyada baz› ülkeler rezervlere sahip olup üretici konumundayken di¤erleri bu enerji kaynaklar›n› elde etmeye çal›ﬂan tüketici konumundad›rlar. Bu arada nüfus artarken
ve ülkeler daha fazla enerji kullanarak geliﬂirken, enerji kullan›m›ndan kaynaklanan çevre ve sa¤l›k sorunlar› dünya gündemindedir. Kapal› ortamlardaki
hava kirlili¤i ve atmosferdeki hava kirlili¤i nedeniyle insan ölümleri ve atmosferdeki iklim de¤iﬂikli¤inden kaynaklanan olumsuzluklar bilinmektedir.
Ülkeler için enerji art›k “kendi kendine yeterlik” tan›m›n›n d›ﬂ›ndad›r. Ülkeleraras› ticaret esast›r ve bu ticaretin güvenle yap›lmas› gerekmektedir. Ticaret denince akla hemen arz ve talep gelmektedir. Talep olmas› için ekonomik geliﬂme ve enerjiyi sat›n alacak insan gerekmektedir.
1950’den beri dünya nüfusu 2 kattan fazla artarken enerji talebi ise 6 kat
artm›ﬂt›r. Halen dünya nüfusu 6,4 milyar olarak tahmin edilmektedir ve Birleﬂmiﬂ Milletler’in tahminine göre dünya nüfusu 2015 y›l›nda 7,2 milyar ve
2050 y›l›nda 8,9 milyar olacakt›r. Gittikçe artan say›da insan enerji kullanacakt›r. Baﬂta Çin olmak üzere geliﬂen ekonomiler daha fazla enerji tüketeceklerdir. Dünya devletleri aras›nda ABD’den sonra Çin en çok enerji tüketen ülke konumundad›r.
2004 y›l› içinde dünya birincil enerji tüketimi 10,2 milyar ton petrol enerjisi eﬂde¤eri (PEE) kadard›r. Bunun %37’si petrolden, %27’si kömürden,
%24’ü do¤al gazdan, %6’s› hidrogüçten ve %6’s› nükleerden karﬂ›lanm›ﬂt›r.
2003 y›l›nda söz konusu oranlar %39, 24, 24, 6 ve 6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin (jeotermal, güneﬂ, rüzgar,
odun, ...) pay› %1–2 olarak tahmin edilmektedir. Petrol ve do¤al gaz dünya
enerji tüketiminden %60’tan fazlas›n›, petrol, do¤al gaz ve kömürden oluﬂan
fosil kaynaklar ise %85’ini karﬂ›lamaktad›r. Son 30 y›ldaki tüketim e¤ilimi incelendi¤inde, tüketimi en h›zl› artan enerji kayna¤›n›n do¤al gaz oldu¤u görülmektedir. Bu e¤ilimin sürece¤i ve do¤al gaz›n toplam enerji tüketiminde %24
olan pay›n›n 2025–2030 civar›nda %26’ya yükselece¤i düﬂünülmektedir.
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2004 y›l› içinde tüketilen birincil enerji kaynaklar›n›n %23’ü ABD, %29’u
Türkiye ve Rusya’yla birlikte Avrupa ve Avrasya, %13,6’s› Çin, %6,5’i Rusya
ve %5’i Japonya taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Dünya birincil enerji tüketimi
2004’te %4,3 artm›ﬂt›r. Çin’in bulundu¤u Asya-Pasifik bölgesinde art›ﬂ %8,9
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Özellikle petrol fiyat›n›n yüksekli¤inden dolay› kömür
en yüksek art›ﬂ› göstererek %6,3’lük bir oran yakalam›ﬂt›r. Petrol tüketimi
%3,4, do¤al gaz %3,3, hidroelektrik %5 ve nükleer enerji %4,4 art›ﬂ göstermiﬂtir.
Bütün enerji kaynaklar› (petrol, do¤al gaz, kömür, nükleer enerji, alternatif enerji kaynaklar›) göz önüne al›nd›¤›nda dünyada her gün 205 milyon varil (28 milyon ton) PEE enerji tüketilmektedir. Enerji; konut sektöründe, endüstride, ulaﬂ›mda ve güç sektöründe kullan›lmaktad›r. Teknoloji, gittikçe
enerjiyi daha verimli kullanman›n yollar›n› araﬂt›rmaktad›r. Bu nedenle kiﬂi
baﬂ›na enerji tüketimi yerine enerji baﬂ›na üretim verimlili¤i (enerji yo¤unlu¤u) ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeylerini aç›klamak amac›yla tercih edilmektedir.
Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n (International Energy Agency, IEA) tahminlerine göre, 2015 y›l›nda dünya enerji talebi 1/3 oran›nda artarak günde 240
milyon varil (33 milyon ton) PEE rakam›na ulaﬂacakt›r. Burada en kritik soru,
bu talebin nas›l karﬂ›lanaca¤›d›r.
Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklar› dile getirilmektedir: rüzgâr,
dalga, güneﬂ, biyokütle ve jeotermal gibi. Teknolojilerindeki geliﬂmelerden
dolay› bu tür yenilenebilir enerji kaynaklar›, maliyetlerinin gittikçe düﬂmesine
ra¤men (uygun koﬂullarda rüzgâr ve jeotermalde 3–4 cent/kWh, biyokütlede 8
cent/kWh) ilk yat›r›m maliyeti ve rahat ulaﬂ›lamamas› gibi nedenlerle, hala fosil yak›tlarla karﬂ›laﬂt›r›labilecek düzeyde de¤ildir. Bunlar›n gelecekte önemli
enerji kaynaklar› olacaklar› konusunda kimsenin ﬂüphesi yoktur. Bunlardan
biri veya birkaç› gelecekte dünya enerji talebinin önemli bir k›sm›n› karﬂ›layacakt›r. Fakat bilinen gerçekler bu gelece¤in, en az 20 veya 30 y›l, pek yak›n
bir tarih olmad›¤›n› göstermektedir.
Fosil yak›tlara alternatif kaynaklar olarak hidroelektrik, nükleer ve hidrojen düﬂünülebilir. Ancak bunlar›n fosil yak›tlar›n yerini tamamen almas› yerine ancak belirli bir k›sm›n› karﬂ›lamas› olas›d›r. Gelece¤in yak›t› olarak düﬂünülen hidrojenin elektrik gibi bir enerji taﬂ›y›c›s› oldu¤u, enerji kayna¤› olmad›¤›, bir baﬂka enerji kayna¤› kullan›larak elde edildi¤i unutulmamal›d›r.
Bugün hidrogüç hariç tüm yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklar› dünya talebinin sadece %2,4’ünü karﬂ›lamaktad›r. Baﬂta geliﬂmiﬂ ülkeler olmak
üzere birçok ülkede araﬂt›rmalar sürdürülmektedir. Ancak tüm araﬂt›rmalara
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ra¤men, yap›lan IEA tahminleri, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklar›n›n oran›n›n 2015’te sadece %3,3 olaca¤› ﬂeklindedir.
“Talebi karﬂ›lamak üzere di¤er hangi kaynaklar olabilir” sorusunun yan›t›n› nükleer güçte arayanlar›n say›s› gittikçe azalmaktad›r. Bugün dünya enerji
tüketiminin %6’s› nükleer güçten karﬂ›lanmaktad›r. Ancak özellikle güvenlik
konusunda toplumlar›n direnci nükleer güce olan ilgiyi azaltm›ﬂ durumdad›r.
ABD’de son 20 y›l içinde yeni nükleer santral yap›lmad›¤› gibi, Avrupa’da da
gelecek 10 y›l içinde nükleer santrallerin gittikçe bir azalma e¤ilimine girece¤i uzmanlarca belirtilmektedir. Petrolün bitme korkusu ve yüksek petrol fiyat› söz konusu e¤ilimi de¤iﬂtirebilir.
Yenilenebilir enerji türlerine ek olarak, nükleer güç ve hidrojen 2030 ve
sonras›nda dünya enerji gereksiniminin gittikçe artan bir oran›n› oluﬂturaca¤›
düﬂünülmektedir. 1970 ve 1980’lerdeki nükleer güçle ilgili sorunlara ra¤men,
günümüzde birçok enerji uzman›, özellikle Kyoto Protokolü’ndeki karbondioksit k›s›tlamalar›ndan dolay›, nükleer enerjinin dünyan›n birçok yerinde kullan›m›n›n tekrar gündeme gelece¤i konusunda fikir birli¤i içindedir. Örne¤in,
kömüre ba¤›ml› bir ülke olan Çin, büyüyen enerji gereksinimi ve kötü hava
kalitesi göz önüne al›nd›¤›nda, en güvenli ve teknolojik olarak en geliﬂmiﬂ reaktörlerin devreye al›nd›¤› varsay›l›rsa, nükleer güç için beklide en uygun ülkedir.
Konutlar ve arabalara elektrik üretimi için di¤er bir seçenek elektrik üretiminde hidrojen ve oksijeni suya dönüﬂtüren yak›t hücreleridir. Gelecekteki
ulaﬂ›m için birçok farkl› ve olas› senaryolar varken, 2025 ötesinde küresel ulaﬂ›m sistemleri için uzun dönemli vizyonlar, karbon olmayan ve karbon üretmeyen iﬂlemlerden türetilen bir enerji taﬂ›y›c›y› veya bir yak›t› hedef almaktad›r.
Evrende en çok bulunan ve en hafif element olan hidrojen, fosil yak›tlar,
yenilenebilir ve nükleer güç gibi birçok birincil enerji kaynaklar›ndan türetilebilir ve ulaﬂ›m dahil birçok kullan›m alanlar› olabilir. Araçlarda güç üretirken
sadece suyu emisyon olarak veren kullan›m›nda, araçlardaki yak›t hücrelerinde depolanabilir.
Çevre ve enerji yönünden çekici olmas›na ra¤men, hidrojen halen oldukça
pahal›d›r, üretilmesi, iletilmesi, depolanmas› ve da¤›t›lmas› konular›nda henüz
verimlilik sa¤lanmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla bir ulaﬂ›m yak›t› olarak hidrojenin kullan›m›nda maliyeti azaltmak için teknolojik devrimler gerekmektedir. Ulaﬂ›m
yak›t› olarak hidrojenin gelecekteki katk›s› henüz garanti de¤ildir. Yak›t hücrelerinde di¤er enerji taﬂ›y›c›lar olarak dimetil eter (DME), metanol, amonya
ve syngaz (sentetik gaz) araﬂt›r›lmaktad›r.
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Yukar›da yap›lan de¤erlendirme göz önüne al›nd›¤›nda; arz-talep dengesini sa¤lamak için geriye hidrokarbonlar, petrol, do¤al gaz ve kömür kalmaktad›r. Bu kaynaklardan hangilerinin daha fazla önem kazanaca¤› ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir. Örne¤in, Çin’de kömürün büyük miktarlarda tüketilece¤i
belirtilmektedir. Fakat dünya genelinde ise, petrol ve do¤al gaz›n tercih edilen
enerji kaynaklar› olaca¤› kesin gibidir. Bu durumda önemli olan soru “bu artan petrol ve do¤al gaz tüketiminin endüstri taraf›ndan güvenli bir ﬂekilde nas›l sa¤lanaca¤›d›r”.
Halen bilinen fiziksel gerçekler bu soruyu olumlu yan›tland›rmaktad›r. Gerekli kaynaklar›n ve rezervlerin varl›¤› bilinmektedir. Dünyada 1000 milyar
varil (143 milyar ton) üretilebilir petrol rezervinin ve 155 trilyon m3 (140 milyar ton PEE veya 975 milyar varil PEE) üretilebilir do¤al gaz rezervinin haz›r
oldu¤u bilinmektedir. Ek olarak, 800 milyar varillik petrol ve 126 trilyon
m3’lük do¤al gaz›n daha bulunabilece¤i USGS (the US Geological Service) taraf›ndan tahmin edilmektedir.
Mevcut 143 milyar ton üretilebilir petrol rezervinin %25’i Suudi Arabistan’da, yaklaﬂ›k 10’luk de¤erlerle Irak, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve
‹ran’da ve daha düﬂük oranlarda Venezüella, Rusya, ABD, Libya, Nijerya ve
di¤er ülkelerde bulunmaktad›r. Bilinen en önemli gerçek rezervin 2/3’ünün
Orta Do¤u’da oldu¤u ve OPEC taraf›ndan kontrol edildi¤idir.
Dünya y›ll›k petrol üretimi ve tüketimi de¤eri ayn› olup, 3,6 milyar ton kadard›r. Dünya petrol üretiminde en yüksek pay sahibi ülkeler %11’lik oranlarla Suudi Arabistan ve Rusya olup, OPEC dünya petrol üretiminin %38’ini karﬂ›lamaktad›r. Dünya petrolünün %25’i ABD’de tüketilmektedir. Daha sonra
h›zla büyüyen Çin ve daha sonra Japonya, Almanya, Rusya ve di¤er ülkeler
gelmektedir. Halen geliﬂmekte olan ülkelerin petrol tüketimi geliﬂmiﬂ ülkelerin tüketiminden az olmakla beraber 2025’te tüketimlerin eﬂitlenece¤i tahmin
edilmektedir.
Dünyada fosil enerji kaynaklar›n›n bitmekte oldu¤u gibi olumsuz görüﬂlere genelde inan›lmamaktad›r. Y›ll›k üretimin bilinen üretilebilir rezerve oran›
kömür için %0,4, do¤al gaz için %1,5 ve petrol için %2,5 kadard›r. Bilinen
petrol ve do¤al gaz rezervlerinin d›ﬂ›nda var olan al›ﬂ›lmam›ﬂ türden fosil kaynaklar olan a¤›r petrol, petrollü kumlar, petrollü ﬂeyller ve metan hidratlar›n
önemli orandaki rezervleri petrol ve do¤al gaz›n tükenmesi kayg›lar›n› azaltmaktad›r. En az›ndan üretimin maksimuma ulaﬂaca¤› tarihi geciktirece¤i öngörülmektedir. Kötümser olanlar dünya petrol üretiminin maksimuma ulaﬂaca¤› ve iniﬂe baﬂlayaca¤› tarih olarak 2010’u görürken, iyimserler ise söz konusu tarihin daha 30–40 y›l içinde olmayaca¤›n› iddia etmektedirler. Belirsizlik-
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leri en fazla konulardan biri olan enerji hakk›nda projeksiyonlar yapmak kolay de¤ildir. Dolay›s›yla projeksiyonlarda farkl›klar›n olmas› do¤ald›r.
Enerji kaynaklar›n›n fiziki olarak varl›¤› sorun olarak görünmemektedir.
Ancak enerji kaynaklar›n›n güvenle sa¤lanmas› için iki önemli risk unsuru
mevcuttur. Bunlardan birincisi çevre sorunudur. Bu tür enerji kaynaklar›n› kullanan toplumlar›n dünya ikliminde yaratt›¤› sorunlardan kaynaklanan risk bilinmektedir. Söz konusu risk orta ve uzun dönemde oluﬂacakt›r, fakat bugünden de baz› önlemlerin al›nmas› ve haz›rl›klar›n yap›lmas› gerekmektedir. Sera gazlar›n›n atmosferdeki deriﬂimlerinin sürdürülebilir geliﬂmeyi tehdit etmeyecek düzeyde tutulmas› olas›d›r. Baz› ülkelerde benimsenen emisyon ticareti
sisteminin bölgeler aras› kullan›m› bu alanda önemli bir yaklaﬂ›md›r. Çevre
sorunlar›n›n dönülemeyecek noktaya ulaﬂmadan çözümlerinin geliﬂtirilmesi
gerekmektedir.
Enerji kaynaklar›n›n güvenle sa¤lanmas›nda ikinci önemli risk ise arz ve
talebin co¤rafik olarak ayn› yerde olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Gelecekte daha da artacak olan enerji ticareti talebin karﬂ›lanmas› için arz›n güvenle iletilmesini gündeme getirmektedir.
2015 y›l›nda dünyada en az›ndan dört ithalat bölgesi var olacakt›r. Bunlar:
Avrupa, Japonya, Çin ve ABD’dir. Avrupa’n›n petrol ve do¤al gaz gereksiniminin %80’ini ithal edece¤i, ABD’nin petrolünün %65’ini ve do¤al gaz›n›n
%30’unu ithal edece¤i öngörülmektedir. 2015’te dünya petrol talebinin %70’i
(64 milyon varil/gün) ve dünya gaz talebinin %20’si ticaretle sa¤lanacakt›r.
Ticaretle ilgili sorun, bu ticaretin güvenli olup olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Enerji güvenli¤i, sürdürülebilir ve uzun dönemli olman›n yan› s›ra
endüstri ve hükümetler taraf›ndan yap›lan hareketlere ba¤›ml›d›r. Güvenlik
konusu artan ticaretten de¤il, artan talebi karﬂ›layacak kaynaklar›n s›n›rl› say›da ülkelerde bulunmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Küresel terörizmdeki geliﬂmeler arz güvenli¤ini daha da önemli konuma getirmektedir.
Son y›llarda oluﬂan küresel terörizm ve Orta Do¤u petrollerine ve yak›n
gelecekteki olas› do¤al gaz›na artan ba¤›ml›l›k döneminde, enerji güvenli¤i
konular› gelecekteki dünya enerji ticareti ve üretimi e¤ilimlerini ve yönünü
kesin olarak etkileyecektir. Enerji arz›n›n maliyeti artt›kça ve Çin, Hindistan
ve Brezilya gibi ülkelerin mevcut kaynaklara yönelik enerji talebi artt›kça güvenlik konusu çok daha önemli konuma gelecektir. Güvenlik amac›yla petrol
arz kaynaklar›n› çeﬂitlendirmeye kalkan Çin halen yirmiden fazla ülkeden petrol ithal etmektedir.
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Yerli enerji üretimine önem veren Çin, 2020’den önce inﬂa etmek üzere
24–32 aras›ndaki say›da yeni nükleer reaktörün planlamas›yla dünyada ender
rastlanan bir nükleer geliﬂme plan› uygulamaktad›r.
Bakü-Ceyhan boru hatt›n›n iletim yolu olarak kullan›laca¤› Hazar Denizi
petrolleri ve Endonezya’da geliﬂtirilmekte olan yeni petrol üretim sahalar›na
ra¤men, gelecekte dünya ticaretinin büyük k›sm›n›n Orta Do¤u, Rusya ve Afrika’dan gelece¤i kesin gibidir. Rusya en çok petrol üreten ülkeler aras›nda
Suudi Arabistan’la birlikte baﬂ› çekmektedir. IEA’a göre 2015 y›l›nda tahmini
64 milyon varil/günlük petrol ticaretinin %80’i bu üç bölgeden karﬂ›lanacakt›r. Do¤al gaz için söz konusu oran %50 kadard›r.
Enerji kaynaklar›na ulaﬂ›m ve kaynaklar›n kullan›m›, kaynaklar›n pazara
ve uluslararas› ﬂirketlere aç›lmas›na ba¤l› oldu¤u kadar piyasadaki ekonomik
rejimlere de ba¤l›d›r. Yeni kaynaklar›n›n devreye girmesinde petrolün fiyat› ve
teknolojik geliﬂmeler belirleyici olacakt›r.
ABD, Avrupa ve Asya söz konusu ticarette al›c› rolündedirler ve dolay›s›yla dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkeleri olarak ve ekonomileri olarak sürdürülebilir
enerji güvenli¤ini sa¤lamak isterler. Soru: “bunun için neler yap›lmas› gereklidir?” Bu sorunun yan›t›n› bulmak için dört konuyu dikkatle incelemek gerekmektedir. Bunlar:
1) Petrol ve do¤al gaz uluslararas› ticareti yap›lan maddelerdir. Her bölge
kendi kaynaklar›n› geliﬂtirmek istemektedir. Fakat buna uluslararas› rekabette
s›n›r koyan fiyat ve maliyet unsuru vard›r. Enerji fiyat› uluslararas› pazarda
belirlenmektedir ve fiyatlar dünyada tüm ülkelerin ekonomilerini etkilemektedir.
Di¤er taraftan; herhangi bir ülkeye ba¤›ml› kalmaks›z›n geliﬂme, dünya ticaretinin geliﬂmesi ve büyümesi herkesi ilgilendirmektedir. Tek bir ülkeye veya bölgeye ba¤›ml›l›k ekonomik ve stratejik olarak tehlikelidir. Bugün ABD
günde 13 milyon varil petrol ithal etmektedir ve bu ithalat 57 farkl› ülkeden
yap›lmaktad›r. Herhangi bir ülkeye en fazla %17 oran›nda ba¤›ml›d›r. Bu ise
ABD için olumlu bir yaklaﬂ›md›r. Bu amaca yönelik olarak ABD’li petrol ﬂirketleri çok say›da ülkede yat›r›m yapmaktad›rlar.
2) Enerjide 2015’teki talebi karﬂ›lamak üzere dünyada yaklaﬂ›k 2 trilyon
dolardan fazla yat›r›m yapmak gerekti¤i tahmin edilmektedir. Son birkaç y›l
içinde ortalama y›ll›k yat›r›m 160 milyar dolar kadard›r. 2015’e kadar daha
fazla yat›r›m yapmak gerekti¤i aç›kt›r. Ancak yat›r›m yap›lacak ülkenin yat›r›m yapmak için koﬂullar›n›n uygunlu¤u önem kazanmaktad›r. Elektrik üretimi, iletimi ve da¤›t›m›n›n bu yat›r›m›n üçte ikisini götürece¤i, petrol ve gaz

54 Türkiye’de Enerji ve Kalk›nma
sektörlerindeki anapara harcamalar›n›n ise küresel enerji yat›r›m›n›n yaklaﬂ›k
%20’sini alaca¤› düﬂünülmektedir.
Geçen 30 y›l içinde dünya enerji endüstrisi mali sorunlar› yenmiﬂ durumdad›r. Ancak, Asya, Avrupa ve ABD’deki yaﬂlanan nüfus için sa¤l›k hizmetleri, çevresel temizlik ve altyap› yat›r›m› gibi unsurlardan kaynaklanan ve 2030
öncesinde yap›lmas› gereken yat›r›mlar, zor hükümet kararlar›n›n al›nmas›na
neden olacakt›r. Söz konusu mali zorlu¤un karﬂ›lanmas›, yat›r›m gereksinimlerinin Kuzey Amerika’ya ve Avrupa’ya göre daha büyük oldu¤u geliﬂmekte
olan ülkelerde kolay olmayacakt›r. Örne¤in birçok Afrika ülkeleri ve Hindistan elektrik üretimi ve iletiminde devasa yat›r›mlar yapmak durumundad›rlar.
Uzun dönemde dünyada LNG pazar›n›n büyümesi, uzak bölgelerdeki rezervlerin geliﬂtirilmesi, s›v›laﬂt›rma tesisleri, iletim ve tekrar-gazlaﬂt›rma sonras› pazarlanmas› gibi aﬂamalar içerdi¤inden, aﬂ›r› anapara ba¤›ml›d›r. Venezüella’daki a¤›r petroller, Kanada’daki petrol kumlar› ve Katar’daki gazdan s›v›ya dönüﬂtürme gibi al›ﬂ›lmam›ﬂ türden hidrokarbonlar›n geliﬂtirilmesi, bu tür
büyük ölçekli projelere büyük ﬂirketlerin büyük anapara kaynaklar›n› ay›rmalar›n› gerektirmektedir.
3) Üçüncü konu ise gerekli kaynaklar›n geliﬂtirilmesi ve altyap›n›n inﬂaat› ile ilgilidir. Hazar Denizi petrolünün getirilmesi için Bakü-Ceyhan boru hatt› gibi benzeri boru hatlar›n›n yap›m›, LNG’nin deniz taﬂ›mac›l›¤›n›n geliﬂtirilmesi için LNG terminallerinin yap›m›, Sibirya’dan petrol ve do¤al gaz›n getirilmesi için yeni boru hatlar›n›n yap›m› gibi.
Özellikle petrol ve gazda olmak üzere, altyap› darbo¤azlar› dünya enerji
endüstrisinde yayg›n durumdad›r. Yeni enerji kaynaklar› ve özellikle hidrokarbonlar için aramalar, uluslararas› ﬂirketleri Bat› Afrika, Sibirya ve Hazar Denizi bölgeleri gibi uzak ve ulaﬂ›m› zor bölgelere gitmeye zorlamaktad›r. Enerji kayna¤›n›, sahadan pazara ulaﬂt›rmak için gerekli ve yeterli altyap›n›n inﬂas› gelecek 30 y›l içinde trilyon dolarl›k düzeyde yat›r›m gerektirecektir. Bu
aç›dan bak›l›rsa, enerji güvenli¤inden daha çok altyap›n›n geliﬂtirilmesi, geniﬂletilmesi ve yay›lmas› daha önemli bir sorun olacak gibidir.
ABD’nin de içinde bulundu¤u Bat›’n›n ço¤unlu¤u, OPEC’in etkisini ve
gücünü k›racak ve rekabet edecek ﬂekilde, Rusya’n›n petrol üretimini güçlü
tutmas›n› beklemektedir. Rusya’daki ve di¤er eski Sovyetler Birli¤i ülkelerindeki petrol ve gaz ihraç kapasitesi büyütülmezse, bölgeden yeni petrol ve gaz
arz› k›s›tlanm›ﬂ olacakt›r. Kapasite darbo¤az›na ek olarak politik, ekonomik ve
lojistik unsurlar petrolün Avrupa’ya ve bat› pazarlar›na hareketini sa¤layacak
yeni giriﬂimleri karmaﬂ›k hale getirmektedir.
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Orta Asya’da geniﬂ petrol ve gaz kaynaklar›n›n ço¤unlu¤u Rusya’ya giren
ve ç›kan eski Sovyet boru hatt› a¤› etraf›ndad›r ve Rusya bölgesi d›ﬂ›nda olan
tek hat, gerçekleﬂtirilmesi uzun süren, uzun pazarl›klar sonucu ve ABD’nin de
a¤›rl›¤›n› koymas›yla olan, Bakü-Ceyhan petrol boru hatt›d›r.
Do¤al gaz uzun y›llar yerel veya bölgesel endüstrilerde kullan›lm›ﬂt›r, fakat h›zla küresel endüstri olma durumundad›r. Kaynaktan tüketim merkezlerine 15 000 km’ye varan uzakl›klarda arz›n iletilmesi planlar›, birçok uzmana
göre, insanl›k tarihindeki en kar›ﬂ›k arz zincirini gerektirmektedir. Önümüzdeki otuz y›l içindeki olas› küresel gaz endüstrisi geliﬂmesi içindeki tüm yat›r›mlar›n yaklaﬂ›k yar›s›, denizaﬂ›r› ülkeler için LNG tanker limanlar› ve tekrargazlaﬂt›rma terminalleri gibi altyap› geliﬂtirme ve geniﬂletme projelerine ayr›lacakt›r.
ﬁubat 2004 tarihli Cambridge Energy Research Associates (CERA) çal›ﬂmas›na göre, dünya do¤al gaz endüstrisinin son 40 y›lda gösterdi¤i geliﬂme ve
büyüme önümüzdeki sekiz y›l içinde gerçekleﬂecektir. Bu geliﬂmede daha çok
gaz›n Asya’dan ç›k›ﬂ› ve ABD’ye giriﬂi rol oynayacakt›r. Çin tek baﬂ›na gelecek on y›l içinde maliyeti milyar dolarlar› bulan dokuz yeni LNG terminali
planlamaktad›r.
4) Dördüncü önemli konu ise teknolojinin geliﬂtirilmesini kapsamaktad›r.
Derin denizlerde arama ve üretim, otomobil sektöründe verimlili¤i artt›rmak
için yap›lan yenilikler burada say›labilir. Bugün 2100 m su derinli¤ine sondaj
yap›lmaktad›r. Bu ise 10 y›l öncesine göre 2,5 kat derinlik demektir. Alberta
Kanada’daki petrollü kumlardaki 174 milyar varillik üretilebilir petrol rezervi
üretim maliyetinin ekonomik olmas› durumunda, teknolojik geliﬂmeyle devreye girebilir. Söz konusu rezervle Kanada hemen Suudi Arabistan’dan sonra
dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülke konumunda olacakt›r. Meksika
körfezinin derin sular›ndan 25 milyar varilin üzerinde petrol üretilebilece¤i
tahmin edilmektedir. Bu miktar Hazar Denizi’ndeki toplam potansiyele yak›nd›r.
Özetlemek gerekirse:
• Enerji güvenli¤i önemli bir sorun olarak durmaktad›r,
• Enerjiye talep artmaktad›r; petrol ve do¤al gaza alternatif enerji kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi ancak uzun dönemde gerçekleﬂebilir,
• Enerji kaynaklar›n›n bilinen rezervi yeterlidir,
• Yeralt›ndan daha fazla enerji üretimine ve kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›na yönelik teknolojik çal›ﬂmalar desteklenmelidir,
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• Enerji güvenli¤inde var olan riskler politik risklerdir ve sadece özel sektör taraf›ndan çözülmeleri beklenmemelidir.
Her ne kadar enerji kaynaklar›n aranmas›nda, geliﬂtirilmesinde ve pazara
ulaﬂt›r›lmas›nda gerekli yat›r›mlar› yapmakta özel sektör önemli rol oynamaktaysa da, hükümetler taraf›ndan al›nacak kararlar yat›r›ma aç›k pazarlar›n korunmas›nda ve ticaretin serbest ve aç›k sürdürülmesinde gereklidir. Hükümetler aras› kararlar ve anlaﬂmalar, kaynaklar›n geliﬂtirilmesinde ve alt yap› oluﬂturulmas›nda kullan›lan yat›r›mlar›n uzun dönemde baﬂar›l› olmas›n› belirleyeceklerdir. Kaynak arz›nda çeﬂitlilik önemlidir. Örne¤in, Orta Do¤u bölgesi
gibi sadece bir bölgeye ba¤›ml› olmaktan kurtulmak isteniyorsa, Rusya (özellikle Sibirya), Bat› Afrika (Çad, Nijerya, Angola, Kamerun, ...) ve Hazar Denizi bölgelerinden petrol ve do¤al gaz›n getirilmesi için gerekli yat›r›m güvencesini sa¤layacak teknolojik ve ticari yat›r›mlar›n yap›lmas› gerekmektedir.
Bu amaçla, hükümetlerin genelde k›sa dönemli bak›ﬂlar›yla enerji planlamas›
için gerekli orta ve uzun dönemli bak›ﬂlar›n birbiriyle uyumlu hale getirilmesi önem kazanmaktad›r.
Sonuçlar
Yukar›daki de¤erlendirmeler göz önüne al›nd›¤›nda; çevreyle dost, sürdürülebilirlik özelli¤ine sahip, güvenle ulaﬂ›lan, uluslararas› iliﬂkilerde dünyan›n
ç›kar›n› gözeten ve ekonomik olan bir enerji sisteminin gerekti¤i aç›kt›r. Dünya yeni bir enerji sistemine do¤ru kayarken aﬂa¤›da s›ralanan konulara a¤›rl›k
verilecektir:
• Enerji tasarrufu ve verimli kullan›m›
• Araﬂt›rma-geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
• Al›ﬂ›lagelmiﬂ enerji kaynaklar› için tüm sosyal-çevre türü maliyetlerin fiyatlar›na yans›t›lmas›
• Temiz, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n desteklenmesi
• Ulaﬂ›labilir hedeflerin ve amaçlar›n belirlenmesi.
Yeni enerji sistemini tüm ülkelerin hedeflemesi gerekmektedir. Tüm ülkelerin ortak paydas› yaﬂad›¤›m›z dünyay› paylaﬂ›yor olmam›zd›r. Enerjinin do¤ay› kirletmeden temiz ve verimli kullan›lmas›n›n dünyan›n gelece¤ini ve gelecek nesillerin yaﬂam ortam›n› olumlu etkileyece¤i bir gerçektir. Bizim nesilde olmasa bile gelecek nesilin içinde dünya ekonomisinde fosil yak›tlardan
karbon-d›ﬂ› yak›tlara do¤ru bir geçiﬂ sürecinin yaﬂanmas› beklenmektedir. Birincil enerji tüketiminin %85’ini oluﬂturan petrol, gaz ve kömürle dünya enerji ekonomisi karbon a¤›rl›kl›d›r. Fosil yak›tlara ba¤›ml›l›k yaklaﬂ›k 200 y›ll›k
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bir geçmiﬂe sahiptir, 1600–1800 aras› ise odunun kullan›ld›¤› ve ormanlar›n
tüketildi¤i bir dönemdir. Fosil yak›tlara olan uzun ba¤›ml›l›k tarihçesi, fosilden karbon-olmayan ekonomiye geçiﬂ döneminin zor olaca¤›n› iﬂaret etmektedir. Aç›kça ve kesin olarak, bu geçiﬂ devrim niteli¤inde olacakt›r ve tüm dünyada hükümetler ve endüstri taraf›ndan al›nacak benzeri görülmemiﬂ sorumluluk ve kararlar içerecektir.
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