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Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalk›nma Hedefleri
‹ ç e r i s i n d e E n e r j i n i n Yeri ve Önemi
Doç. Dr. Adem ﬁAH‹N*

Say›n Konuklar,
Konuﬂmama hepinizi selamlayarak baﬂlamak istiyorum.
Enerji ve kalk›nma ana konulu bu sempozyumda taraf›m›za verilen “Türkiye’nin sürdürülebilir kalk›nma hedefleri içerisinde enerjinin yeri ve önemi”
konusundaki görüﬂlerimi sizlerle paylaﬂaca¤›m. Böylesine önemli küresel boyutlar› olan bir konuda fikirlerimi sizlerle paylaﬂma f›rsat› veren Türk Asya
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi yöneticilerine ve organizasyon ekibine teﬂekkür etmek istiyorum.
D ü n y a N e re y e G i d i y o r ?
Dünyan›n enerji ihtiyac›; artan nüfus ve geliﬂen sanayi ile birlikte k›s›tl›
kaynaklarla karﬂ›lanamamakta, enerji üretimi ve tüketimi aras›ndaki aç›k giderek artmaktad›r. Küresel enerji tüketiminin, 2055 y›l›na 2000’li y›llarda tüketilen enerji miktar›n›n yaklaﬂ›k üç kat›na ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.
Öte yandan, petrol, do¤al gaz, kömür gibi “yenilenemeyen”, geleneksel
enerji kaynaklar›n›n geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan dengesiz kullan›m› çevreyi ve
insan sa¤l›¤›n› giderek daha fazla tehdit eder hale gelmiﬂtir. Geleneksel enerji
kaynaklar›n›n baﬂta ulaﬂt›rma olmak üzere, konut ve sanayi sektöründe yayg›n
olarak kullan›lmas›, sorunu daha da karmaﬂ›k bir hale getirmektedir. Sözgelimi, ulaﬂt›rma sektöründeki enerji tüketiminin %95’i petrolden karﬂ›lanmaktad›r. Bu oran›n gelecek beﬂ y›l içinde, geliﬂmiﬂ ülkelerde y›lda %1,5, geliﬂmekte olan ülkelerde ise %3,6 düzeyinde artmas› beklenmektedir.
Fosil enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas› sonucu ortaya ç›kan karbondioksit
(CO2) miktar› ormanlar›n azalmas›yla giderek artmakta, bu nedenle atmosferdeki di¤er gazlarla birlikte güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yans›mas›n› engellemektedir. Bu
suretle, “sera etkisi” oluﬂmakta ve iklim de¤iﬂikliklerine neden olmaktad›r.
Küresel ›s›nman›n bu ﬂekilde artmaya devam etmesi durumunda, 2040 y›l›na
kadar, deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselece¤i, bu durumda dünyan›n
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en büyük kentlerinin sular alt›nda kalaca¤› yolunda görüﬂler ileri sürülmektedir.
Fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu ortaya ç›kan gazlardan biri olan karbonmonoksit (CO) vücuttaki oksijen oran›n› azaltarak ölümlere yol açarken, kükürtdioksit (SO2) kansere sebep olmaktad›r. Do¤al gaz›n yanmas›yla ortaya
ç›kan kokusuz ve gözle görülemeyen azotoksit (NO) ise atmosferde di¤er
gazlarla etkileﬂime girerek vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini çökertmektedir.
R i o S ü reci
Atmosferin kirlenmesinin önlenmesine yönelik tedbirler, 1970’li y›llarda
sanayileﬂmiﬂ birçok ülke taraf›ndan al›nmaya baﬂlanm›ﬂ olmakla birlikte, kirleticilerin hava olaylar›yla birlikte taﬂ›nmas›n›n ve s›n›r ötesi etkiler oluﬂturmas›n›n engellenmesi mümkün olamam›ﬂt›r.
Dünyan›n ›s›nma sürecine girdi¤ine ya da kullan›lan fosil yak›tlar›n atmosferde birikerek sera etkisi yapaca¤›na iliﬂkin düﬂüncelerin bilimsel olarak kan›tlanmaya baﬂlanmas›yla birlikte, 1992’de, Brezilya’n›n Rio de Janerio kentinde UNCED (Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans›) toplanm›ﬂ
ve 160’tan fazla ülkenin kat›l›m› ile ‹klim De¤iﬂimi Çerçeve Konvansiyonu
imzalanm›ﬂt›r.
Küresel boyuttaki sorunlar›n›n ancak küresel çabalarla çözümlenebilece¤i
gerçe¤inden hareketle 1992 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre
ve Kalk›nma Konferans› Rio Zirvesi, çevrenin yan› s›ra sosyal boyutu da içeren daha kapsaml› bir sürdürülebilir kalk›nma kavram›na öncülük etmiﬂtir.
Rio Zirvesi’nin gündeminde yer alan “yaﬂam kalitesi” kavram› ile çevre ve
kalk›nma aras›ndaki sinerjik iﬂbirli¤i imkânlar›n› sürdürülebilirli¤in merkezine oturtmuﬂtur. Küresel ortak de¤erlerin içine yerleﬂtirilen “insan” olgusunun
ele al›nmas›, insani sorunlar›n yerel, ulusal ve küresel düzeyde çözümlenmesi
gere¤i bir kez daha aç›kça ön plana ç›karm›ﬂt›r.
Rio Zirvesi sürdürülebilir kalk›nma konusunda sa¤lad›¤› temel katma de¤er, kuﬂkusuz, söylem ve kuramlar›n pratik ve politikaya aktar›lmas› e¤iliminin geliﬂmesi yönünde olmuﬂtur. Bu zirve, sürdürülebilir kalk›nman›n en temel aktörü olan ulusal hükümetlerin küresel meseleler üzerinde çözüm üretme
ve iﬂbirli¤i yapmas›na f›rsat sa¤lamas› aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
1995 y›l›n›n sonlar›na do¤ru IPCC’nin aç›klad›¤› ikinci raporda, yaklaﬂ›k
2000 bilim adam›ndan gelen verilere dayan›larak, iklim de¤iﬂiminin do¤al nedenlerden dolay› de¤il, “insan etkilerinden”” kaynakland›¤› vurgulanm›ﬂt›r.
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Ancak, küresel dünyada sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›, uygulay›c› bütün taraflar›n ortak hareket etmelerini zorunlu k›lmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurumun giderilmedi¤i, bar›ﬂ, güvenlik,
istikrar, insan haklar›na sayg›, kalk›nma hakk› dâhil temel hak ve özgürlüklere sayg› duyulmayan bir dünyada, sürdürülebilir kalk›nma için uygun bir zeminden bahsetmek ise mümkün de¤ildir.
Türkiye, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi’ne geliﬂme düzeyi, kalk›nma hedefleri ve tüketim modelini dikkate alarak 2004 y›l›nda taraf olmuﬂtur.
K y o t o S ü reci
‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi kapsam›nda al›nan kararla belirlenen amaçlar›n gerçekleﬂtirilmesi, geliﬂtirilmesi ve gözetilmesi amac›yla, her
y›l tüm taraflar›n söz sahibi oldu¤u “Taraflar Konferans› (COP)” düzenlenmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Kyoto Protokolü olarak an›lan III.Taraflar Konferans› (COP3), 1997’de Japonya’n›n Kyoto ﬂehrinde düzenlenmiﬂ ve kat›lan ülkeler daha detayl› bir ﬂekilde iklim de¤iﬂikli¤ine yol açan ve sera etkisi yapan karbondioksit, metan,
kloroflorokarbon, hidroflorokarbon, asitoksit gibi gazlar›n emisyonlar›n›n (sal›m) azalt›lmas›na yönelik yükümlülükler ve uygulanabilecek mekanizmalar›
belirleyen protokolü imzalam›ﬂlard›r.
Kyoto Protokolünün yürürlü¤e girebilmesi için, gaz emisyonunun en az
%55’inden sorumlu olan ülkeler taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir. Nihayet AB’nin birtak›m pazarl›klarla Rusya’y› raz› etmesi sonucu Rusya 2004 sonunda anlaﬂmay› onaylam›ﬂt›r. Böylece anlaﬂman›n geçerli olmas› için gerekli olan %55’lik oran tutturulmuﬂtur. Bunun ard›ndan 2005 ﬁubat ay›nda anlaﬂma yürürlü¤e girmiﬂtir.
ABD tek baﬂ›na atmosferdeki emisyon gazlar›n›n %36,1’s›n› üretmektedir.
Emisyon gaz› oranlar› Rusya’da %17.4, Japonya’da %8,5, Almanya’da %7,4,
‹ngiltere’de %4,3, Fransa’da %2,7, ‹talya’da %3,1 Kanada %3,3, ve Avustralya’da %2,1 olarak s›ralanmaktad›r. Ancak ABD yönetimi Kyoto Protokolü’nü
tan›mamakta ›srarc› davranmaktad›r. ABD Baﬂkan› George W. Bush, anlaﬂmay› imzalad›¤› takdirde Amerikan ekonomisinin çökece¤in savunmaktad›r. Bununla birlikte anlaﬂmay› imzalayan ülkelere bak›ld›¤›nda bu ülkelerin de anlaﬂma do¤rultusunda olumlu ad›mlar att›klar›n› söyleyebilmek zor görülmektedir.
BM’nin yapt›¤› araﬂt›rmalara göre, atmosferde biriken karbon kökenli gazlar›n %80’i ulaﬂ›m, ›s›nma ve sanayide fosil yak›tlar›n kullan›lmas›ndan kay-

92 Türkiye’de Enerji ve Kalk›nma
naklanmaktad›r. E¤er atmosferdeki gaz oran› sabitlenebilirse küresel ›s›nma
ile baﬂa ç›k›labilir. Ancak atmosferdeki gaz oran›n›n sabitlenebilmesi için
ABD, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin derhal karbondioksit yaymaya son
vermesi gerekiyor.
Kyoto Sözleﬂmesi’nin öngördü¤ü hükümlerin hayata geçmesi aç›s›ndan,
2006 y›l› içinde hükümetlerin önündeki iki nemli s›nav ise bu yaz Rusya’n›n
St.Petersburg’ta kentinde yap›lacak olan G-8 Zirvesi ve Kas›m 2006’da ise,
Kenya’n›n baﬂkenti Nairobi’de yap›lacak Uluslararas› ‹klim De¤iﬂikli¤i Konferans› olacakt›r. Bu toplant›larda hükümetlerin uygulamada nereye kadar taahhütte bulunaca¤› ortaya ç›kacakt›r.
Türkiye Kyoto Protokolü’ne henüz taraf de¤ildir. ﬁu anda ‹klim de¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesinin gere¤i olarak ülkelerin haz›rlamas› gereken Ulusal
Bildirim haz›rlanmaktad›r. Bu yol haritas›ndan sonra, Kyoto Protokolü’ne taraf olup olmama durumu de¤erlendirilecektir.
T ü r k i y e ’ n i n Vizyonu
Ülkemiz, kalk›nma politikas›n› sürdürülebilir kalk›nma temeline oturtarak
uluslararas› toplumun bu yöndeki çabalar›na gereken katk›y› sa¤lamaktad›r.
Türkiye bugüne de¤in do¤al çevrenin korunmas›, enerji tasarrufu ve sera gaz›
sal›m›n› önleyici düzenlemeler gerçekleﬂtirmiﬂ, plan ve programlar›n› uygulamaya koymuﬂtur.
AB üyesi ülkelerin enerji tüketimlerinin içinde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay›n› art›rmaya yönelik çabalara a¤›rl›k vermeye baﬂlad›klar› bir dönemde, Türkiye AB üyeli¤ini ulusal politika olarak amaçlam›ﬂ bir ülke olarak
yenilenebilir enerji kaynaklar›na giderek artan bir önem vermektedir. Türkiye,
gerek uluslararas› taahhütler gerek Avrupa Birli¤i üyelik hedefi yan›nda ulusal ihtiyaç ve ç›karlar› bak›m›ndan sürdürülebilir kalk›nmay› hedeflemiﬂtir.
Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas›n› teﬂvik etme ve gerekli idari yap›y› kurma çal›ﬂmalar›n› sürdürülmektedir.
24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlü¤e giren, gözden geçirilmiﬂ “Avrupa
Birli¤i Müktesebat›’n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye Ulusal Program›”nda,
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n toplam enerji üretimindeki pay›n›n art›r›lmas› k›sa vadeli öncelikler aras›nda belirtilmiﬂtir. Ulusal Program’da ayr›ca,
gerek enerji ithalat ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› gerek arz güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›yla, enerji arz dengesinde yenilenebilir enerji kullan›m›n›n art›r›lmas›n›n enerji politikas›n›n önemli bir parças›n› oluﬂturdu¤u ve yenilenebilir
enerji kullan›m›n›n desteklenmesi gerekti¤i ifade edilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan daha fazla yararlan›lmas›n› sa¤lay›c› politikalar çerçevesinde, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Kullan›m›na
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‹liﬂkin Kanun” yürürlü¤e girmiﬂtir. Ayr›ca, 4628 say›l› “Elektrik Piyasas› Kanunu” ile elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› özendirerek gerekli tedbirlerin al›nmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, 8. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› kapsam›nda bir iklim de¤iﬂikli¤i özel
ihtisas komisyonu kurulmuﬂtur. Bu komisyonun kamu ve özel sektörün kat›l›m›yla haz›rlanan Raporda; Türkiye’nin sektör yat›r›mlar›nda ve yaﬂam›n tüm
alanlar›nda sürdürülebilir kalk›nmay› dikkate alabilecek ulusal politikalara,
önlemlere ve teknolojilere ve bu alanda ihtiyaç duyulabilecek di¤er hususlara
yer verilmiﬂtir.
31 May›s 2005 tarihli Resmi Gazete’ye yay›nlanan 2006–2008 Y›llar› Orta Vadeli Program›’nda; insan sa¤l›¤›n›, do¤al kaynaklar› ve estetik de¤erleri
korumak suretiyle sürdürülebilir kalk›nma ilkeleri do¤rultusunda yüksek bir
çevresel koruma düzeyine eriﬂilmesi; kentlerin temiz, güvenli ve yaﬂam kalitesi yüksek yerler haline getirilmesini sa¤lamak için artan nüfus, ekonomik,
sosyal ve teknolojik geliﬂmeye paralel olarak farkl›laﬂan kentsel alt yap› ihtiyac›n›n giderilmesi temel amaç olarak belirlenmiﬂtir.
Yine bu metinde, enerji politikalar›n›n temel amac›n›n da; artan nüfusun ve
geliﬂen ekonominin enerji ihtiyac›n›n sürekli, kaliteli ve kesintisiz bir ﬂekilde,
güvenli bir arz sistemi içinde karﬂ›lanabilmesi ve bunun özel sektör yat›r›mlar›n›n a¤›rl›¤›n› oluﬂturdu¤u, serbest rekabete dayal› ﬂeffaf bir piyasa yap›s› dâhilinde gerçekleﬂtirilmesi olarak belirtilmiﬂtir.
Öte yandan uluslararas› toplumun gelecek perspektifleri ülkemiz taraf›ndan paylaﬂ›larak gelecek projelerimize yans›t›lm›ﬂt›r. “Vizyon 2023 Teknoloji
Öngörü Projesi” çerçevesinde haz›rlanan “Enerji ve Do¤al Kaynaklar Paneli”
ile “Çevre ve Sürdürülebilir Kalk›nma Tematik Paneli” raporlar›nda konu de¤erlendirilmiﬂtir.
AB Sürdürülebilir Kalk›nma ve Enerji Politikas›
Avrupa Konseyi Mart 2005 tarihinde Lizbon Stratejisi’ni gözden geçirmiﬂ
ve önceli¤i; istihdam ve Sürdürülebilir Kalk›nma Stratejisi ile uyumlu büyüme olarak belirlemiﬂtir.
Avrupa Birli¤i’nde en öncelikli gündem maddesi haline gelen bütünleﬂtirilmiﬂ bir ortak enerji politikas› oluﬂturulmas› yönündeki çabalar devam ediyor. Yeni Avrupa enerji politikas›n›n en önemli bileﬂenlerinden birini enerji arz›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas› oluﬂturuyor.
Bu konudaki bir di¤er önemli ad›m Avrupa Parlamentosu taraf›ndan at›ld›.
Avrupa Parlamentosu 22 Mart 2006 tarihinde Avrupa Birli¤i’nde enerji arz›n›n
güvenli¤inin sa¤lanmas›na iliﬂkin bir ortak karar kabul etti. Kararda Konsey
ve Komisyon’dan daha somut önlemler, yeni ve iddial› hedefler içeren bir Av-
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rupa Enerji Politikas› uygulanmas› talep edildi. Yine Avrupa ‹çin Enerji Politikas› kapsam›nda uzun süreli arz ve talebe iliﬂkin ortak bak›ﬂ aç›s›na, tüm
enerji kaynaklar›n›n avantajlar›n›n ve sak›ncalar›n›n tarafs›z ve ﬂeffaf bir ﬂekilde de¤erlendirilmesi benimsenmiﬂtir.
Ayr›ca, büyümenin ve çevrenin sürdürülebilirli¤i için; AB Komisyonu taraf›ndan 2020 y›l› için %20 olarak tahmin edilen Birli¤in enerji tasarruf potansiyelini dikkate almak kayd›yla, iddial› ve gerçekçi Enerji Etkinli¤ine ‹liﬂkin
Faaliyet Plan›’n›n kabul edilmesi ve böylece enerji etkinli¤i alan›nda AB liderli¤inin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerjilerin geliﬂtirilmesinin sürdürülmesiyle AB liderli¤inin güçlendirilmesi, Biyokütle Faaliyet Plan›’n›n uygulanmas›, ‹klim de¤iﬂikli¤i ile mücadeleye yönelik bir AB stratejisi geliﬂtirilmesi
ve bu ba¤lamda çeﬂitli önlemler al›nmas›, Enerji etkinli¤i, sürdürülebilir kaynaklar ve düﬂük emisyon teknolojileri için ulusal düzeyde ve Topluluk düzeyinde yeterli deste¤in sa¤lanmas› benimsenmiﬂtir.
T ü r k i y e ’ n i n B i r E n e r j i Aç›¤› Va r m › ?
ﬁu bir gerçektir ki, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n temeli enerjidir. Üretimin ancak enerji ile sürdürülmesi mümkün oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, ülkelerin kalk›nma h›zlar›n› devam ettirebilmeleri ve rekabet güçlerini art›rmalar› aç›s›ndan enerji arz›n›n süreklili¤i, güvenli¤i ve ucuzlu¤u hayati öneme
sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Türk ekonomisi benimsenen ekonomik politikalar ve büyüme stratejileri
ile 1980’li y›llarda önemli bir dönüﬂüm geçirmiﬂ, izleyen dönemlerde de ekonominin verimlilik düzeyi ve rekabet gücünü art›rmak hedeflenmiﬂtir. Y›llar
itibariyle tar›m, sanayi ve hizmetler sektörünün Gayrisafi Milli Hâs›la içindeki paylar›ndaki de¤iﬂimler sanayi ve hizmet sektörü lehine de¤iﬂmiﬂtir. Artan
ihracat hacmi içindeki sanayi sektörünün pay› %90’lara ulaﬂm›ﬂt›r. Sonuç olarak ekonomik büyümenin ve dönüﬂümün yan›nda nüfustaki art›ﬂa paralel olarak enerji tüketimimizde de art›ﬂ olmuﬂtur.
Kiﬂi baﬂ›na enerji tüketimi ülkeler aç›s›ndan bir geliﬂmiﬂlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yap›lan araﬂt›rmalar ülkelerin kalk›nma düzeyleri ile
enerji talebi aras›nda do¤rusal bir iliﬂki oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Ülkemizin geliﬂmesine paralel olarak kiﬂi baﬂ›na düﬂen enerji miktar› artmakla birlikte
OECD ve AB ülkelerinin gerisinde kald›¤› görülmektedir. Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen Elektrik Enerjisi tüketimi 2005 y›l› için 2200 kwh iken, AB ortalamas› 6 500 kwh ve OECD ortalamas› ise 7 227 kwh olarak gerçekleﬂmektedir.
Dolay›s›yla daha müreffeh bir ülke için ekonomimizi büyütmek ve kiﬂi baﬂ›na
enerji tüketimimizi art›rmak zorunday›z.
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Türkiye’de enerji kullan›m›nda sanayinin pay› %40 civar›nda oldu¤u bu
oran›n 2020 y›l›nda ise %60 ç›kaca¤› beklenmektedir. Enerji tüketimi aç›s›ndan sanayinin yaklaﬂ›k %66’s› enerji yo¤un sektörlerden oluﬂmaktad›r. Bu
sektörlerde enerjinin toplam girdiler içindeki pay› %20–60 aras›ndad›r. Bu veriler Türk imalat sanayinin hala a¤›r sanayi diye ifade edilen alanlarda üretim
yapt›¤›n› göstermektedir. Sanayi üretimimizi daha az enerji-daha çok bilgi yo¤un üretime alanlar›na do¤ru dönüﬂtürmemiz gereksinimi vard›r.
Türkiye genç, dinamik ve artan nüfus yap›s›, kentleﬂme oran›, endüstriyel
geliﬂimi ve büyüyen ekonomisiyle her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç
duymaktad›r. Enerji tüketimimiz geçti¤imiz y›llarda sürekli artarak 2000 y›l›nda 82 milyon ton petrol eﬂde¤erine (MTPE) ve 2005 y›l›nda 115 MTPE’ye
ulaﬂm›ﬂt›r. 2010 y›l›nda 154 MTPE’ye ulaﬂaca¤› tahmin edilmektedir. Bugün
enerji ihtiyac›m›z›n %72’s›n› ithalatla karﬂ›lamaktay›z. Bu oran›n her geçen
gün artmas› yeni yat›r›mlar› zorunlu hale getirmektedir.
K ü re s e l G ü n c e l G e l i ﬂ m e l e r
Dünyada 1974 petrol kriziyle baﬂlayan süreçte petrolün sonsuz bir kaynak
olmad›¤› görülmüﬂ ve elektrik enerjisi üretiminde de artan maliyetlerin sanayi üretimini zorlad›¤› noktada geliﬂmiﬂ tüm ülkeler girdi maliyetlerini düﬂürecek önlemler alma yoluna gitmiﬂtir.
Enerji gibi hayati bir sektörde ülkelerin gelece¤ine iliﬂkin sorumluluk duyan ve buna uygun politikalar geliﬂtiren tüm geliﬂmiﬂ ülkelerin elektrik enerjisi üretiminde güneﬂ, rüzgâr, jeotermal ve hidrolik olmak üzere yenilenebilir
enerji kaynaklar›na yönelerek bu konuda Ar-Ge faaliyetlerine h›z vermiﬂlerdir.
Bu geliﬂmeler ulusal s›n›rlar içinde kaynak çeﬂitlili¤i ve verimlili¤ini gündeme getirerek enerji planlamas›n›n ne denli önemli oldu¤u göstermiﬂtir.
Otomobil üreticileri, enerji yo¤un sanayii patronlar›, enerji üreten ve ihraç
eden ülkeler, yat›r›mc›lar, tüketiciler, çevreciler ve de politika oluﬂturan hükümet yöneticileri, kolay ve ucuz petrol dönemi sona ermesinin sonuçlar›n›n
kendilerini nas›l etkileyece¤i konusunda ciddi kafa yoruyorlar. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde, petrolün dolar fiyat›n›n 40 ila 70 dolar geniﬂ aral›¤›nda sal›naca¤›, bu aral›k içinde hangi düzeye kadar ç›kaca¤›n› genellikle kaynaklar›n fiziki mevcudiyeti ve teknolojiden ziyade arz kesintileri, siyasi riskler ve
terörizm tehdidi belirleyecektir.
Örne¤in; Kuveyt’in, petrolün 45–50 dolar aras›ndaki bir fiyat› hedefledi¤i,
Kazakistan’›n ise önümüzdeki birkaç y›l için bütçesine referans fiyat olarak 48
dolar› koydu¤u bilinmektedir.
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Petrol rezervlerinin üçte ikisi Körfez’de bulunmaktad›r. Bu nedenle artan
ölçüde ‹ran, Irak, Venezüella, Nijerya, Rusya ve Suudi Arabistan’a ba¤›ml›
olaca¤›z. Bat› d›ﬂ ve savunma politikas›n› bu rezervlerin dost ellerde olmas›n›
sa¤lamaya kilitlenmiﬂ durumdad›r. Ayni ﬂekilde petrol ithalat› h›zla artan Çin
ve Hindistan gibi yükselen ekonomiler de rezerv kapatma konusunda keskin
rekabete kat›lm›ﬂ durumdalar.
Çin ile ABD’nin enerji politikalar› ve talep art›ﬂ seyri dünya petrol piyasalar›n› derinden etkiliyor. ABD, dünya petrolünün neredeyse dörtte birini tüketti¤i halde kullan›m al›ﬂkanl›¤›n› de¤iﬂtirmeye pek niyetli de¤il. ‹klim de¤iﬂikli¤i konusundaki tavr› da malum. Oysa Çin biliyor ki ﬂayet kiﬂi baﬂ›na Tayvan
kadar petrol tüketse en az günlük 49 milyon varile ihtiyac› olacak. Mevcut
dünya tüketiminin 85 milyon varil oldu¤unu düﬂünürseniz var›n bunun yans›malar›n› siz hesap edin.
Önümüzdeki çeyrek yüzy›lda tüm dünyada enerji sektörüne 13 trilyon dolar yat›r›m öngörülüyor. Nereden gelecek bu kaynak. Toplam küresel do¤rudan yat›r›mlar 700 milyar dolar› bile bulmuyor. Üstelik çokuluslu enerji ﬂirketleri ile ulusal ﬂirketler aras›nda rezerv kapat›lmas›, üretim alanlar› sat›n al›nmas› konusunda da ciddi bir rekabet yaﬂan›yor.
Kazakistan’›n mevcut üretimi günde 1,2 milyon varil civar›nda. ‹hracat kapasitesi sinirli oldu¤u için üretim yavaﬂl›yor. Hazar Boru hatt›n›n geniﬂletilmesi Rusya’n›n engellemeleri nedeniyle mümkün olamad›. Bakû-Tiflis-Ceyhan
hatt›na günde 600,000 varil gönderilmesi öngörülüyor. Ancak, 2010’da üretime baﬂlamas› beklenen Kashagan’dan ç›kacak petrolün taﬂ›nmas› için yeni bir
hatta ihtiyaç var. 2015’e kadar Kazakistan üretimini 3,5 milyon varile ç›karmay› hedefliyor.
Irak, iﬂgalden önce günde 3 milyon varil üretiyordu; yeniden ayni düzeye
ulaﬂmas› için bile büyük yat›r›m gerekiyor. Suudi Arabistan’›n rezervleri iddia edildi¤i gibi 2030’a kadar 18 milyon varil üretmeye elveriﬂli olmayabilir.
Petrol ve do¤al gaz gibi enerji kaynaklar›n›n taﬂ›ma güvenli¤i, terörist ve
korsan tehdidi nedeniyle, çok daha önem kazand›. Bu nedenle sigorta primleri maliyetleri art›ran yeni bir unsur olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Art›k ülkelerin enerji politikalar›n›, çeyrek yüzy›l sonra fosil yak›tlardan
nükleer ve yak›t hücresi dâhil yeni, alternatif enerji kaynaklar›na geçecek ﬂekilde gecikmeden gözden geçirmeleri gerekiyor.
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Türkiye’nin Önemi A r t › y o r
Çin, Hindistan gibi yeni yükselen ekonomik güçlerin enerji aç›klar› Rusya’ya Avrupa piyasas› d›ﬂ›nda Asya piyasas›na ulaﬂma imkân› vererek, sahip
oldu¤u enerji kaynaklar›n›n ihracat›n› teminat alt›na alma imkân› vermektedir.
Enerji liderli¤ine soyunan Rusya sadece yukar›da belirtilen Bat›-Do¤u istikametlerinde de¤il ayn› zamanda Güney istikametinde de son derece önemli bir
at›l›m yapm›ﬂt›r. Özellikle Kuzey-Güney koridorunda önemli bir konuma sahip olan Türkiye ile Rusya aras›ndaki iﬂ birli¤i geniﬂleyerek devam etmektedir.
Türkiye, Rusya’n›n Akdeniz’e ç›kmas›n› sa¤layan yegâne ülkedir. Dolay›s›yla Rusya’n›n deniz ticareti ve güvenli¤i aç›s›ndan önemli bir konuma sahiptir. Bunun yan›nda Türkiye, Rusya ve bölgenin di¤er enerji kaynaklar›n›n Avrupa ve Ortado¤u’ya ulaﬂt›r›lmas› aç›s›ndan da transit ülke konumuna gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu f›rsat› çok iyi de¤erlendirmemiz gerekti¤i hususunu vurgulamak istiyorum.
Yenilenebilir E n e r j i K a y n a k l a r ›
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklar› yönünden dünyan›n ﬂansl› bölgelerinden birinde yer almaktad›r. Türkiye’de hidro-enerji toplam elektrik enerjisi
üretiminde halen en fazla kullan›lan yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan biridir. 2020 y›l›na gelindi¤inde Türkiye’nin hidro-enerji potansiyelinin yaklaﬂ›k
%90’›ndan faydalanmas› beklenmektedir. Öte yandan, Türkiye’de jeotermal
enerji kaynaklar›ndan elektrik üretilmektedir. 2020 y›l›nda bu miktar›n 1000
MGW’a kadar ç›kmas› öngörülmektedir. Bu da 1 milyon 250 bin konutun jeotermal enerjiyle ›s›t›lmas› anlam›na gelmektedir. Di¤er taraftan, rüzgâr enerjisinden 2025 y›l›nda elektrik ihtiyac›n›n %7’si karﬂ›lanabilece¤i tahmin hesaplanmaktad›r.
Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n 2002 tarihli raporunda, küresel enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay› %13,8 olarak belirtilmektedir.
Bu rakamdan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m alan›n›n oldukça s›n›rl› oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lsa da, 20–30 y›l içinde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n önemlerinin giderek artaca¤› tahmin edilmektedir. Nitekim Shell Uluslararas› Petrol ﬁirketi, 2025 y›l›nda, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n toplam
enerji üretimine olan katk›lar›n›n günümüzde fosil yak›tlar› taraf›ndan üretilen
enerjinin üçte ikisi kadar olaca¤›n› aç›klam›ﬂt›r. “Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli” (Intergovernmental Panel of Climate Change-IPCC), 1995 y›l›
de¤erlendirmesinde, bu oran›n beﬂte iki mertebesinde olabilece¤ini belirtmiﬂtir.
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Sonuç
Türkiye, genç, dinamik, artan nüfus yap›s›, dünya ekonomisinde sahip oldu¤u konum ve sürekli büyüyen ekonomisiyle enerji aç›¤› artan sürekli artan
bir ülkedir. Ekonomik ve sosyal geliﬂme hedeflerimizi gerçekleﬂtirmemize paralel olarak, enerji talebimiz her geçen gün daha da artacakt›r.
Türkiye enerji kaynaklar› aç›s›ndan zengin say›lamayacak bir ülkedir.
Dünya enerji üretiminin %1’ine denk gelen miktarda bir enerji üretimi söz konusudur. Ülkemizde petrolün yok denecek kadar az ç›kar›lmas›, di¤er fosil
enerji kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas› ve yenilenebilir enerji kaynaklar›yla da gelecekteki enerji ihtiyac›n›z›n tümünü karﬂ›lamas› mümkün görülmedi¤inden,
yeni alternatif enerji kaynaklar›n›n devreye sokulmas› bir zorunluluk olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Uluslararas› topluma karﬂ› sorumluluklar›m›z da dikkate al›narak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi gerçekleﬂtirebilmemiz için ulaﬂ›labilir, sürekli ve
ucuz enerji kaynaklar›na sahip olmam›z gerekmektedir. Bunun için de nükleer enerji dâhil tüm alternatifleri de¤erlendirmemiz gerekir. Özellikle, dünya
rezervlerinin önemli bir k›sm›na sahip oldu¤umuz Bor ve Toryumu ileri teknoloji uygulamalar› ile enerji üretiminde devreye sokmam›z büyük önem taﬂ›maktad›r.
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