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Giriﬂ
Türkiye’nin medya gündemine bak›ld›¤›nda, son y›llarda silahlanma, askeri güç gibi kavramlar›n, bilgi kullan›m› h›z› ve yetene¤i, demokratikleﬂme ve
uygarlaﬂma ile yer de¤iﬂtirdi¤i düﬂünülebilir. Güçler aras›nda bir dönüﬂüm oldu¤u do¤rudur. Birinci Dünya Harbi’nden önce, o günün geliﬂmiﬂ ülkeleri, silah gücünün önemine ra¤men, enerjinin önemini 1900 y›llar›nda fark etmiﬂler
ve bugünün önemli petrol yataklar›n› 1915 y›llar›ndan baﬂlayarak idarelerine
almak için Birinci Dünya Harbi’ni baﬂlatmadan yeni bir siyasi dünya haritas›
çizmiﬂlerdir.1
Aç›klama
Dünyam›z›n k›t kaynaklar›, enerjinin önemini bugün daha da artt›rm›ﬂt›r.
1990 y›l›ndan baﬂlayarak I. Körfez Harekât› ve son y›llardaki Afganistan, Irak
iﬂgallerinin enerji için oldu¤u genel kan› olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan petrolünün uluslararas› arenada geliﬂmiﬂlerce kullan›lmaya baﬂlanmas› bir
bak›ma bu ülkeyi ikinci bir iﬂgalden korumuﬂ olabilir.
Bir ülkenin ayakta kalabilmesi için gereken en önemli unsurlardan biri
enerjidir. Fabrikalar›n çal›ﬂmas›ndan evlerde ocaklar›n yanmas›na, ulaﬂ›m›n
sa¤lanabilmesinden iletiﬂime, k›sacas› hayat›n sürebilmesi için gerekli her ﬂey
enerjiye ba¤l›d›r. Yak›n zamanda Rusya ve Ukrayna aras›nda yaﬂanan anlaﬂmazl›k yüzünden ortaya ç›kan do¤al gaz sorunu bütün Avrupa’y› alarma geçirmiﬂ, ülkemizde de nükleer enerji ve alternatif enerji konular›n› tekrar gündeme getirmiﬂtir.
Enerji sorunu bir ülkenin bütün fonksiyonlar›n› olumsuz biçimde etkileyebilir. Bir ülkenin milli güvenli¤i ve refah› o ülkenin enerji gücü ile ölçülebilir.
Enerji olmadan bir ülkenin kendini savunabilmesi imkâns›zd›r. Ülkemiz ﬂu an
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özellikle petrol, petrol ürünleri ve do¤al gaz gibi temel enerji kaynaklar› itibar›yla d›ﬂ kaynaklara ba¤›ml›d›r. Bu kaynaklar›n herhangi bir sebeple kesilmesi durumunda ciddi tehlike ile karﬂ›laﬂ›lacakt›r. Üretim aksayacak, iletiﬂim sorun olacak, nefes almak güçleﬂecek ve yüksek boyutlarda elektro-termomekanik maddi hasar ortaya ç›kacakt›r. Olas› enerji sorunlar›na karﬂ› yap›lmas› gerekenlerden biri de farkl› enerji kaynaklar›na yönelmektir. Bu sebepten ötürü
günümüzde birçok alternatif enerji araﬂt›rmalar› yap›lmaktad›r. Gelecek, bu
alternatif enerji kaynaklar›na ba¤l›d›r. Petrol ve do¤al gaz rezervleri h›zla azal›rken ülkeler nükleer enerji ve alternatif enerji aray›ﬂlar›na girmiﬂlerdir. Ülkemizde de bu konuda k›sa zamanda stratejik kararlar›n al›nmas› ve uygulamaya geçilmesi Türkiye’nin gündemine defaten girmiﬂ bulunmaktad›r. Enerji
varl›¤› veya yoklu¤u ülkelerin sürdürülebilir milli güvenli¤i için gerçek potansiyel güç ölçümünde en önemli mukayese kriteri olmuﬂtur.
Ülkelerin savunma, savunma sanayii ve enerji kaynaklar› kendi ulusal güçlerince keﬂif ve idare edilebildi¤i nispette, o ülkenin güvence ve konforu o ülkenin gelecek nesilleri için daha sürdürülebilir ve umut verici olur.
Enerji k›tl›¤› ve bunun yol açt›¤› endiﬂe ülkenin sosyal dengelerini bozar.
Hak etmeden kazanmak ile hak etmeden kullanmak aras›nda hiç bir fark olmad›¤› gün geçtikçe daha da aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Çal›ﬂmayan,
üretmeyen bir toplum, ancak varsa miras›ndan bir ﬂeyler harcayacakt›r. Türkiye’nin depolar›nda veya hazinesinde harcayacak paras› ve enerji kaynaklar›
yoktur. Haks›z enerji kullan›m› büyük ﬂehirler de dâhil olmak üzere ciddi boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Kaça¤›n önlenmesine, kaça¤› kullananlarca direnç gösterilmektedir. Türkiye’de bölgesel adaletsizlikler ve yokluklar bu alanda da sesli
itirazlar›n giderek yükselmesine sebep olmaya adayd›r. Kaçak elektrik kullan›m› Avrupa Birli¤i ülkelerinde ortalama %8 civar›ndayken, Türkiye’de bu
oran maalesef %18’lere varmaktad›r.2 Bu oran daha da büyük olabilir. Kaçak
akaryak›ttan dolay› Türkiye’nin u¤rad›¤› vergi kayb›n›n ise 3 milyar dolar’›
buldu¤u, buradan elde edilen haks›z gelirin bir k›sm›yla kanun d›ﬂ› örgütlerin
finanse edildi¤i ve bu durumun ülkemizin güvenli¤ini aç›kça tehdit etti¤i edinilen bilgiler aras›ndad›r.3
Türkiye’nin jeopolitik konum itibar›yla enerji üretimi, iletimi, tüketimi konusunda seyirci olma seçene¤i ve lüksü yoktur. Bu alanda oyuncu konumunda olmak için tüm stratejik ve ekonomik imkânlar›n› seferber etmek durumundad›r. Ülkede do¤al gaz rezervi olmad›¤› halde elektrik üretiminin %44’ünün
bu ithal kaynaktan elde ediliyor oluﬂu enerjinin maliyetini artt›rd›¤› gibi, d›ﬂ
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kaynaklara ba¤›ml›l›k dezavantaj›n› da beraberinde getirmektedir.4 Rusya ve
Ukrayna aras›ndaki enerji anlaﬂmazl›¤›nda, Türkiye de teknik ve psikolojik
olarak olumsuzluktan etkilenmiﬂtir. Bu krizde büyük bir ekonomik güç teﬂkil
eden Avrupa ülkelerinin düﬂtü¤ü zor durum unutulmamal›d›r.
Bilimin bu sorunlarla ilgili önerdi¤i çözümlere siyasetin itibar derecesi,
enerji sorununun daha da büyümesine veya sorunun düﬂük profille seyrine sebep olabilir. Ülkede üretimle, güvenlikle, sa¤l›kla, uygarl›kla ilgilenen her organizasyonun aranan çözümlerde bilimsel teknikleri ön plana almas› ve tasarrufun ödüllendirilmesi bir kuvvet çarpan› kapsam›nda önemlidir.
Enerji ile ilgili raporlar›n ve kongrelerin bir eylem plan›na ihtiyac› vard›r.
Türkiye’nin önünü görmesi için, eylem planlar›n›n yeterli, öncelikli ve etkin
olarak haz›rlanmas› önem arz eder. Türkiye’de gerek iﬂ dünyas›n›n, gerekse
bilim dünyas›n›n enerjide do¤ru ve etkin yol haritalar› çizmekte görevleri vard›r. Bu anlamdaki çal›ﬂmalar›n süratle hayata geçirilmesi kaç›n›lmazd›r. Ülkemiz enerjisindeki d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran› ve dünyan›n enerji kaynaklar›n›n Türkiye’dekilerle paralel bir ﬂekilde tükenme noktas›na do¤ru gitmesi Türkiye
için tehlike oluﬂturmuﬂtur. Ulusal organizasyonlarca enerji arz-talep, tedarik
yol haritalar›n›n stratejik bir öngörüye kavuﬂturulmas›, yeni kaynaklara eriﬂilmesi, tasarrufun ödüllendirilmesi önem kazanm›ﬂt›r. Böyle bir çal›ﬂman›n ana
hatlar› ﬂöyle özetlenebilir:
a) Uygulanabilir bir yol haritas›nda ﬂimdiye dek vizyon ve misyon tan›mlar›n›n çok yap›ld›¤›, bir an önce eylem plan›na geçilmesi gerekti¤i de¤erlendirilmektedir.
b) Türkiye’nin enerji üretimindeki birinci hedefi, üretimdeki yöntem ne
olursa olsun ülkenin öz kaynaklar›n›n kullan›lmas›d›r. Bunun için nükleer
enerji ve rüzgâr enerjisi, güneﬂ enerjisi, jeotermal enerji, hidroenerji, hidrojen
enerjisi gibi alternatif enerji türlerine odaklanmak; bu alanlar›n gerektirdi¤i
ileri teknolojiye mutlak surette hâkim olmak gerekmektedir.
c) Enerjiye iliﬂkin yeni keﬂifler, alternatif enerji kaynaklar›yla ilgili çal›ﬂmalar teﬂvik edilmelidir. Alternatif enerji üretimi yöntemlerinin, ayn› zamanda çevre ile de dost oldu¤u göz önünde bulundurulmal›d›r.
d) ‹leri teknoloji ve nükleer enerji konusundaki çekingenlik ve karars›zl›k,
e¤itim ve gerçek ihtiyac›n talep gücüyle aﬂ›lmal›d›r.
e) Enerji ithali yerine ülkenin öz kaynaklar›n›n tercih edilmesi stratejisinin
bir uzant›s› olarak; ülke içindeki kaynak kullan›m› konusunda da devletin kendi imkânlar›n› de¤erlendirmeye öncelik vermesi gerekir.
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f) GAP ve benzeri at›l enerji yat›r›mlar› bir an evvel tamamlanmal›, devreye al›nmal› ve buralara ba¤lanm›ﬂ olan maddi kaynaklar, zaman ve iﬂ gücü günümüz ﬂartlar›n›n gerektirdi¤i enerji çal›ﬂmalar›na yönlendirilmelidir.
g) Hukuki alt yap›; hukuk, siyaset ve bilim adamlar› iﬂ birli¤i ile kurulmal›d›r. Bu anlamda kaçak enerji kullan›m› ve ithali ile ilgili ciddi tedbirler ve
yapt›r›mlar en k›sa zamanda sisteme dâhil edilmelidir. Bu ﬂekilde kaçak enerji oran›n› AB ülkeleri seviyesine getirmek dahi ülkenin enerji s›k›nt›s›nda fark
edilebilir bir iyileﬂme sa¤layacakt›r.
h) Tüm bunlarla ilgili siyasi, toplumsal ve teknolojik bir konsensüs sa¤lanmal›d›r.
i) Tasarruf ödüllendirilmelidir.5 Toplu taﬂ›ma alt yap›s› özellikle uydu kentlerde tamamlanmal› ve bunlar›n kullan›m›n› özendirmek üzere çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Fakir ülkenin çok de¤erli kaynaklar›, kolay ve ucuz enerji ithaline
harcanmamal›d›r.
j) Gözle görülür bir enerji yoklu¤u krizi medyada yer al›yor. Türkiye’de
yap›lacak ekonomik ve uygun enerji üretiminin ve ayn› zamanda tüketimde tasarrufun ödüllendirilmesi; bu stratejinin kamudan baﬂlayarak e¤itimle, medya
unsurlar› da kullan›larak ülkeye yayg›nlaﬂt›r›lmas› önemli bir emek ve kazanç
gerektirecektir.
k) Özelleﬂtirme ba¤lam›nda; cumhuriyetle beraber kazan›lm›ﬂ ekonomik
de¤erlerin ve karma ekonomik sistemin bir ç›rp›da tamam›n›n de¤iﬂtirilmesinin mümkün olmad›¤› son y›llarda görülmüﬂ ve çok arzu edilmesine ra¤men
bu alanda beklenen özelleﬂtirme h›z›na eriﬂilememiﬂtir. Fransa gibi baz› yabanc› ülkelerin kendi enerji üretim ve iletim sistemlerinde hala daha devlet
mekanizmalar›yla iﬂ görmelerine ra¤men, Türkiye’deki özelleﬂtirmenin destekleyicisi olmalar› oldukça düﬂündürücüdür.
l) Görülen odur ki; ülkenin e¤itimi ve savunmas› ne derecede bir ekonomik yat›r›m gerektiriyorsa, enerji için de ayn› seviyelere yükselen bir yat›r›m
potansiyeli gerekmektedir. Çeﬂitli araﬂt›rmalara göre, y›ll›k 5 milyar dolar›n
üzerindeki enerji yat›r›mlar›n›n bu ihtiyac› karﬂ›layabilece¤i de¤erlendiriliyor.6
Geliﬂmemiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerin dünyan›n nimetlerinden istifadesi geliﬂmiﬂlere nazaran ne kadar az ise, geliﬂmiﬂ ülkelerin hem dünya nimetlerini tüketmede hem de sera gaz› emisyonlar›nda dünyay› kirletmede katk› pay5
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lar› o derece yüksektir. Dünyan›n ikliminin de¤iﬂmesinde, insano¤lunun sa¤l›¤›n›n bozulmas›nda Amerika Birleﬂik Devletleri, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan, Almanya, ‹ngiltere, Kanada, Kore, ‹talya, Fransa, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler ilk s›ralar› oluﬂturmaktad›r. Bu bak›mdan konu de¤erlendirildi¤inde, geliﬂmekte olan ülkelerin sera gaz› ve karbondioksit emisyonlar› nedeniyle dünyam›za ve ayn› zamanda insano¤luna vermiﬂ olduklar› zarar önemli
bir tehdit olarak devam etmektedir. Bilindi¤i üzere sera gaz› emisyonlar›n›n
yaklaﬂ›k %85’i enerji sektöründen kaynaklanmakta olup, artan enerji tüketimine paralel olarak emisyon de¤erleri de artmaktad›r.7
Türkiye’de do¤al yaﬂamda nefes almak zorlaﬂ›yor. Enerjisiz ayakta durmak mümkün de¤ildir. Türkiye’nin, Türk vatandaﬂ›n›n, sanayicinin, Devletin,
yaﬂam ve uygarl›k yar›ﬂ›nda solu¤unu enerjisine göre ayarlamak mecburiyeti
vard›r. Enerjide yeni, do¤ru, güncel, orta ve uzun vadeli enerji üretim, tüketim,
verimli kullan›m, tasarruf politika ve projeleri önemlidir.
Siyasi ve askeri çalkant›lardan ar›nm›ﬂ, bir gün temenni edilir ki yar›nlarda istikrar› sa¤lanm›ﬂ bölgemizde iyi komﬂuluklar›n verimli olarak kullan›lmas› milli güvenli¤in en önemli unsuru olarak düﬂünülebilir.
Sevgi, e¤itim, enerji, varl›k olumlu bölüﬂülen tatl› de¤erlerdir. Yokluk, ac›,
korku, fakirlik ise bölüﬂülmesi ac› olan de¤erlerdir. Üretilirse, kazan›l›rsa, yarat›l›rsa, çal›ﬂ›l›rsa de¤erlerimiz artar. Türkiye’de sürdürülebilir ›ﬂ›¤a, uygarl›¤a ulaﬂmak önemli bir enerji ve güç gerektirmektedir.
Sonuçlar
• Silahlanma ve askeri gücün yerini, bilgi kullan›m h›z› ve yetene¤i al›yor.
• Dünyan›n k›t kaynaklar› enerjinin önemini artt›rd›.
• Bir ülkenin ayakta kalabilmesi, sistem kaosa sürüklenmeden hayat›n sürdürülebilmesi için en önemli unsurlardan biri enerjidir. Bir ülkenin milli güvenli¤i ve refah› o ülkenin enerji gücü ile ölçülebilir.
• Ülkemiz günümüzde temel enerji kaynaklar› itibar›yla d›ﬂ kaynaklara ba¤›ml›d›r.
• Dünyan›n her yerinde farkl› enerji kaynaklar› için aray›ﬂ baﬂlam›ﬂ, alternatif enerji kullan›m›n› hayata geçirebilmeye yönelik çal›ﬂmalara büyük yat›r›mlar yap›lm›ﬂt›r.
• Enerji k›tl›¤› ve bunun yol açt›¤› endiﬂe ülkenin sosyal dengelerini bozar.
• Haks›z enerji kullan›m›, büyük ﬂehirler de dâhil, ciddi boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Kaçak elektrik kullan›m› AB ülkelerinde %8 civar›ndayken, Türkiye’de
%18’e ulaﬂm›ﬂt›r. Kaçak akaryak›ttan u¤ranan vergi zarar› ise 3 milyar dolar
dolay›ndad›r.
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• Türkiye’nin jeopolitik konum itibar›yla enerji konusunda seyirci de¤il
oyuncu olmas› gerekir.
• Türkiye’nin do¤al gaz rezervi olmad›¤› halde elektrik üretiminin %44’ü
bu kaynaktan üretilmektedir. Bu hem d›ﬂa ba¤›ml›l›k hem de yüksek maliyet
dezavantajlar›n› beraberinde getirir.
• Ülkemizin enerji ile ilgili çok acil bir eylem plan›na ihtiyac› vard›r.
• Yol Haritas›:
• Eylem planlar›n› bir an önce uygulamaya yönelik yapmak gerekir.
• Planlardaki birinci hedef enerjide öz kaynaklar›n kullan›lmas› ve çeﬂitlendirilmesidir. Bu araﬂt›rma ve çal›ﬂmalarda nükleer enerji ve alternatif enerji türlerine (rüzgâr, güneﬂ, jeotermal, hidrojen enerjileri ve hidroenerji gibi)
odaklanmak yerinde olacakt›r. Alternatif enerji türlerinin bir avantaj› da çevreye zarar vermemeleridir.
• Enerji ile ilgili yeni keﬂif ve araﬂt›rmalar teﬂvik edilmelidir.
• Halk ileri teknoloji ve nükleer enerji hakk›nda bilgilendirilmeli, bu ﬂekilde çekingenlik ortadan kald›r›lmal›d›r.
• GAP ve benzeri at›l yat›r›mlar bir an önce tamamlan›p tam kapasite devreye al›nmal›d›r.
• Hukuki alt yap› hukuk, siyaset ve bilim adamlar›n›n ortak çal›ﬂmas›yla
kurulmal› ve yürürlü¤e al›nmal›d›r.
• Tüm bunlarla ilgili siyasi, toplumsal ve teknolojik bir konsensüs sa¤lanmal›d›r.
• Tasarruf ödüllendirilmeli, toplu taﬂ›ma alt yap›s› tamamlanmal› ve bunlar›n kullan›m› özendirilmelidir.
• Bu yol haritas›n›n uygulanabilmesi için yüksek bir yat›r›m potansiyeli ve
büyük emek gerekir. Çeﬂitli araﬂt›rmalara göre bu ihtiyac› ancak y›ll›k 5 milyar dolar’›n üzerindeki yat›r›mlar karﬂ›layabilir.
• Dünya nimetlerinden en büyük pay› alan geliﬂmiﬂ ülkeler, geliﬂmemiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülkelere nazaran enerji kullan›mlar› ile dünyay› ve atmosferi
kirletme h›z›nda da önde gitmektedirler.
• Enerjide yeni, do¤ru, güncel, orta ve uzun vadeli üretim, tüketim, verimli kullan›m, tasarruf politika ve projeleri önemlidir.
• Bölgemizde s›yas› ve askeri çalkant›lardan ar›nm›ﬂ olmal› ve komﬂuluklar›m›z› verimli olarak kullanabilmeliyiz.
• Üretilir, çal›ﬂ›l›r, kazan›l›rsa de¤erlerimiz artar. Enerji s›k›nt›s› olmamas›
için önemli bir güç ve emek sarf etmek gerekmektedir.
Not: Bu çal›ﬂmaya de¤erli katk› sa¤layan Elektrik Müh. Handan Beyeç
Görgün ve Mekatronik Müh. Güneﬂ Kurﬂun’a teﬂekkür ederim.

