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Süreyya Yücel ÖZDEN*

Say›n Baflkan,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Böylesine uzman kiflilerden oluflan bir panelin üyesi olmaktan ve seçkin

dinleyicilerden oluflan kat›l›mc›lar toplulu¤u ile görüfllerimi paylaflmaktan

mutluluk duyuyor, hepinizi sayg› ile selaml›yorum.

DDüünnyyaa  EEnneerrjjii  KKoonnsseeyyii  TTüürrkk  MMiillllii  KKoommiitteessii

Sözlerimin bafllang›c›nda, “Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi”

ad›yla an›lan ve huzurunuzda onu temsil etmekle gurur duydu¤um kuruluflu-

muzu k›saca tan›tmak istiyorum. Kuruluflumuz, 25 A¤ustos 1949 tarih ve

3/9805 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile merkezi Londra’da bulunan Dünya

Enerji Konferans›’n›n Türk Milli Komitesi olarak kurulmufltur. 

Milli Komitemiz, Bakanlar Kurulu’nun an›lan karar› do¤rultusunda, ulus-

lararas› faaliyette bulunmakta, Dünya Enerji Konseyi’nde ülkemizi temsil et-

mekte ve ad›nda “Türk” ve “Milli” sözcüklerini kullanmaktad›r.

14 Ekim 1994 gün ve 94/6182 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Milli Ko-

mitemiz Dernekler Yasas›’na tabi bir kurulufl olmufl, ayr›ca 19 Aral›k 1997 gün

97/10449 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile “Kamu Yarar›na Çal›flan” bir der-

nek statüsüne kavuflmufltur.

Türkiye’nin de dâhil oldu¤u ve de¤iflik kalk›nma düzeyinde bulunan 92 ül-

ke Dünya Enerji Konseyi’nin üyesidir. Bütün bu ülkeler Londra Merkezi’ne

ba¤l› flube olmay›p, üye ülke statüsündedirler.

Ticari amac› bulunmayan ve hükümetler d›fl› uluslararas› bir organizasyon

olan Dünya Enerji Konferans› 1923 y›l›nda Londra’da Dünya Güç Konferan-

s› ad› ile kurulmufltur. Organizasyonun ad› daha sonra Dünya Enerji Konferan-

s› ve 1990 y›l›nda da “Dünya Enerji Konseyi” olarak de¤ifltirilmifltir. Buna pa-
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ralel olarak Türk Milli Komitesi’nin de ad› de¤ifltirilmifl ve “Dünya Enerji

Konseyi Türk Milli Komitesi” olmufltur.

Komite’nin bafll›ca amac›, ulusal ve uluslararas› boyutta ekonomik ve sos-

yal kal›nmay› teflvik etmek; enerji kaynaklar› potansiyeli ile her anlamda ve

her yönüyle enerjinin üretimi, iletimi, çevrimi ve kullan›m›, enerji tüketimi ve

ekonomik büyüme ile ilgili tüm iliflkileri ile enerji temini ve kullan›m›n›n sos-

yal ve çevresel yönlerini göz önünde bulundurarak çal›flmalar yapmak; bu ko-

nularda veriler toplamak, yay›nlamak, bu amaçlarla, enerji konusunda ihtisas

sahibi kiflilerin kat›l›m› ile kongre, konferans, sempozyum, seminer, aç›k otu-

rum ve paneller düzenlemek; enerji alan›nda faaliyette bulunan ulusal ve ulus-

lararas› düzeyde kurulufl, üniversite, özel sektör ve derneklerle azami düzeyde

iflbirli¤i yapmak olmak üzere, enerji konusunda, sektörü bir bütün olarak ele

al›p, bir bilgi ve de¤erlendirme merkezi fleklinde çal›flarak, bulgu ve de¤erlen-

dirmelerini ilgili makamlara sunmakt›r.

KKüürreesseelllleeflflmmee

Bu sözcü¤ün anlam›n›n, enerji sektöründeki herkes taraf›ndan tam olarak

anlafl›ld›¤›n› söylemek zordur. Dünyadaki baz› yazarlar, küreselleflmenin bafl-

lang›c› olarak, C. Colomb’un, Hindistan’a gitme amac›yla yola ç›k›p, Ameri-

ka K›tas›’n› bulmas›n› belirtmektedirler. 1491 – 1800 y›llar› aras›ndaki döne-

mi, uluslararas› ticaretin bafllamas› ile makinelerin keflfedilmesine kadar gelen

bir süre olarak, “ülkelerin küreselleflti¤i dönem” diye nitelendirmektedirler.

1800 – 2000 y›llar› aras›ndaki dönemi ise, makineleflmeden sonra bilgisayar

sistemlerinin kullan›lmaya bafllad›¤› süreç olarak tan›mlamakta, bu dönemde

de, “flirketlerin küreselleflti¤ini” söylemektedirler. 2000 y›l›ndan sonraki döne-

mi de, bilgisayar teknolojileri ve onlar›n oluflturdu¤u yeni çal›flma ortam›n›

dikkate alarak, “kiflilerin küreselleflti¤i” dönem diye adland›rmaktad›rlar.

Bu tan›mlamalara dikkatle bak›ld›¤›nda, gerçekten, dünyan›n, insan›n eli-

nin alt›nda çok küçüldü¤ü görülecektir. Günümüzde, art›k bir insan, bulundu-

¤u bir noktadan, bilgisayar ve internet olanaklar›n› kullanarak, her türlü bilgi-

ye ulaflabilmekte, kendisi, her türlü bilgiyi, elektronik ortamda, istedi¤i yere

ve kifliye gönderebilmektedir. Rakam, resim, ses, renk, tasar›m gibi her türlü

al›fl-verifl için s›n›r kalmam›fl, üretim ve sat›fl sistemi elektronik ortama aktar›-

larak, sonsuz boyutlara ulaflm›flt›r. Bütün bu olgular bir insana sonsuz hizmet

sunmakta, o insan da dünya piyasa ve pazarlar›na hükmedebilmektedir. Bir

baflka deyimle, insan için dünya küçülmüfltür, veya insan›n kendisi küresellefl-

mifltir.
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Bu oluflumun iyi anlafl›lmas› gerekmektedir. Böylesine küreselleflmifl kifli-

lerden oluflan toplumlarda enerjiye olan talebin ne olaca¤›n›n, o talebin nas›l

karfl›lanaca¤›n›n iyi hesap edilmesi laz›md›r. Bu yeni ortamda, üretim, sat›fl-

stok, haberleflme, ekonomik ve sosyal kalk›nma, sanayileflme, uluslararas› ilifl-

kiler ve güvenlik ve benzeri gibi tüm kavramlar›n yeni bir anlama kavuflacak-

lar› anlafl›lmal›d›r. 

PPoolliittiikkaa

Küreselleflme konusuna k›saca de¤indikten sonra, anlam› aç›s›ndan yine

tam anlafl›ld›¤›n›n söylenmesi zor olan “politika” sözcü¤ünün ele al›nmas›

faydal› olacakt›r. Bir konuda, arzu edilen sonucu sa¤lamak için izlenilen yola,

tutuma veya davran›fl biçimine “politika” denilebilir. O halde, “Türkiye’nin

enerji konusundaki politikas› nedir?” diye bir sorunun sorulmas› s›ras› gelmifl-

tir. Bu konuya yak›ndan bak›ld›¤›nda, ülkemizde, 1980 ‘li y›llara kadar, üre-

tim, çevrim, iletim ve da¤›t›m ifllevlerinin kamu taraf›ndan yerine getirildi¤i-

ni, 1980’li y›llardan sonra özel sektörün de kamu yan›nda yer almaya bafllad›-

¤›n› görülecektir. Günümüzde ise, olay›n tamamen bir “serbest piyasa” anla-

y›fl› ile uygulanmaya çal›fl›ld›¤› bilinmektedir. Ancak, “serbest piyasa” kavra-

m›n›n, ülkemizdeki enerji sektörü aç›s›ndan ne anlam tafl›d›¤›n›n tam olarak

anlafl›d›¤›n› da söylemek zordur. Bu konular› tart›fl›rken, “küreselleflme” ve

“serbest piyasa” kavramlar›n› yanyana ele almak, enerji sektörünü ona göre ir-

delemek faydal› olacakt›r. Türk insan›, bireysel olarak küreselleflecek, yani da-

ha çok elektrik talep edecek, günümüzdeki kifli bafl›na 2000 Kwh/y›l tüketi-

minden geliflmifl toplumlardaki 6000 – 7000 Kwh/y›l düzeyine ç›kacak....An-

cak, böylesine bir arz ona serbest piyasa yöntemi ile sa¤lanacak.... Bir baflka

deyimle, yeni elektrik üretim tesisleri yat›r›mlar› özel sektör taraf›ndan yap›-

lacak ve tüketici en ucuz elektri¤i kim sat›yorsa ondan alacak.... Böyle bir or-

tam›n, ülkemizde, ne kadar k›sa bir sürede ve nas›l gerçeklefltirilebilece¤i iyi

tart›fl›lmal›d›r.

DDüünnyyaa  EEnneerrjjii  SSeekkttöörrüünnee  NNaass››ll  BBaakk››yyoorr??  

Dünya Enerji Konseyi’nin “2004 Survey of Energy Resources” isimli ya-

y›n›nda flöyle denilmektedir:

Herhangi bir uzun vadeli stratejik karar çok iyi bir ön inceleme çal›flmas›-

n› ve sa¤lam bilgiyi gerektirir. Bu durum, projeleri için uzun zaman› gerekti-

ren, uygulamalar› birkaç on y›ll›k dönemi kapsayabilen enerji sektörü için

özellikle do¤rudur. Dünya Enerji Konseyi “Enerji Kaynaklar›n›n ‹ncelenmesi”

konusunda 1934 y›l›ndan bu yana, küresel enerji kaynakalar›n› kapsayan, ken-

disine özgü nitelikleri olan ve sa¤lam bilgileri içeren referans niteli¤inde bir

yay›n yapmaktad›r. Bu defa bu yay›n›n 20. gerçeklefltirilmifltir.
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Enerjiye ulafl›labilirlilik bizim uygarl›¤›m›z için temel bir gereksinimdir ve

sosyal ve ekonomik kalk›nma, güvenilir, ödenebilir ve temiz enerjiye olan ta-

lebi sürekli artt›rmaktad›r. Bunun ötesinde, günümüzde, 1.6 milyar insan, ve-

ya dünya nüfusunun yaklafl›k dörtte biri ça¤dafl enerji hizmetlerinden yoksun

bulunmaktad›r. Di¤er taraftan, küresel enerji kaynaklar› oldukça boldur ve

enerjinin üretimi, çevrimi ve iletimine iliflkin teknolojiler h›zla geliflmektedir.

Bu durum enerjiyi uzun mesafelere daha verimli bir flekilde iletmeyi olanakl›

k›lmakta ve daha bir kaç y›l öncesinde hayal dahi edilmeyen lojistik koflulla-

r›n yarat›lmas›na yol açmaktad›r. Ayn› zamanda, çevresel faktörler, küresel

enerji sektörünün flekillenmesinde, enerjinin arz ve tüketim zincirinde önemli

roller oynamaktad›rlar.

Düflük petrol fiyatlar› ve onun bir sonucu olan 20. as›r sonundaki memnu-

niyet döneminin arkas›ndan, enerji güvenirlili¤i, politika ve genel kamuoyu

gündemlerindeki eski yerini alm›fl bulunmaktad›r: Jeopolitik dünyay› flekillen-

diren en önemli faktör olmufltur. Son olaylar, özellikle, petrol zengini Orta Do-

¤u ülkelerindeki artan gerginlikler, dünya enerji arz sistemindeki k›r›lganl›¤›

iflaret etmekte, politik olarak ortaya ç›kabilecek arz kesintileri ve onun sonucu

olan fiyat ar›fllar› hakk›nda kuflkular yaratmaktad›rlar. Bu kuflkular, dünyada

yeter derecede kaynak bulunmamas›ndan de¤il, fakat bu stratejik kaynaklar›n

sadece birkaç ülkede yo¤unlaflm›fl olmas›ndan ortaya ç›kmaktad›rlar. 

Dünya ülkelerinin birço¤unda devam etmekte olan özellefltirmeler ve piya-

sa liberallefltirmeleri ile devaml› olarak de¤iflmekte olan enerji kurallar› ve

çevre yönetmelikleri, enerji piyasas›nda daha fazla belirsizliklere neden ol-

maktad›rlar. Bu durum, enerjiye dengeli bir planlama ile yaklafl›lmas›n› ve

yerli kaynaklar›n uygun durumlarda en fazla kullan›ma aç›lmas›n› gerekli k›l-

maktad›r. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar›n kullan›m› ile üretim, arz ve tüke-

tim zincirindeki verimlili¤in artt›r›lmas› enerji güvenirlili¤inin iyilefltirilme-

sinde önemli katk›lar sa¤layacaklard›r.

Uzun vadede daha az fakat kesinlikle daha güvenilir faydalar sa¤layacak

olan enerji projelerine iliflkin olarak, günümüzde, dünya sermaye piyasalar›n-

da, k›sa dönemli hissedar ç›karlar› üzerinde yo¤unlaflmak, birçok enerji proje-

si için zararl›, y›k›c› etkiler yapmaktad›r.”
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Ekonomik ve sosyal yaflant›m›z›n vazgeçilmez bir unsuru, itici gücü olan

enerji sektöründe, zaman içerisinde uygulanan politikalar›n ekonomi politika-

lar› ile paralellik gösterdi¤i bir gerçektir.
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‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Avrupa’da bafllat›lan h›zl› infla ve sanayi-

leflme hamlesini gerçeklefltirmek için Devlet ekonomide ve sosyal yaflamda

düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmifltir. Baflta k›ta Avrupas› olmak üze-

re birçok ülke (özellikle elektrik sektöründe olmak üzere) enerji hezimetlerini

kamu flirketleri eliyle yürütmüfllerdir.

Fransa’da EDF, ‹talya’da ENEL, Yunanistan’da Ulusal Elektrik fiirketi bu-

na örnek olarak say›labilir. Ülkemizde de 1970’de kurulan Türkiye Elektrik

Kurumu (TEK) bu örneklerden esinlenmifltir.

Elektri¤in üretim, iletim ve da¤›t›m faaliyetlerini yürütmek için düfley en-

tegrasyon biçimde bir kamu kuruluflu olarak flekillenen ve tekel hakk›na sahip

bu kurulufllar›n 1980’li y›llarda tekel haklar› gevfletilerek özel sektöründe bu

faaliyetler içerisinde yer almas›n›n yolu aç›lm›flt›r. Bunda, kamu finansman

olanaklar›n›n bu hizmetlerin gerçeklefltirilmesine yeterli olamamas› ve kamu-

nun bir k›s›m yükünün finansman sa¤lama da dâhil olmak üzere özel sektöre

b›rak›lmak istenmesi etken olmufltur.

1990’larda bu aç›l›m liberalleflme ile sonuçlanm›flt›r. Elektri¤in yeterli, ka-

liteli, sürekli, düflük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir flekilde tüketimcinin kul-

lan›m›na sunulmas›n› sa¤layacak serbest rekabet esaslar›na göre iflleyecek bir

piyasa düzenini amaçlayan, sürdürülebilir küresel bir enerji politikas› için

Dünya Enerji Konseyi’nin kabul etti¤i üç ana unsur vard›r.

1. Ulafl›labilirlik

2. Bulunabilirlik

3. Kabul edilebilirlik

Son 10 y›lda kabul edilen sürdürülebilir kalk›nma kavram›, insanl›¤›n do-

¤al kaynaklar› tasarruflu bir flekilde kullanarak, onlar› gelecek nesillerin de is-

tifadesine sunmak amac›na yöneliktir. Enerji sektöründe de sürdürülebilirli¤in

sa¤lanmas› soruna uzun süreli bir perspektifle yaklafl›lmas›n› gerektirir. Ener-

jide sürdürülebilirli¤in elementleri olan “ulafl›labilirlik”, “bulunabilirlik”, “ka-

bul edilebilirlik” Dünya Enerji Konseyi’nin küresel hedefleri içinde yer alan

önemli unsurlard›r.

Dünya’da halen 1,6 milyar insan son derece verimsiz, geleneksel formlar-

daki enerjiye ba¤›ml› iken kalan grubun bir k›sm›n›n enerjiden daha fazla ya-

rarlan›yor olmas› enerji kullan›m›nda bir eflitsizli¤i göstermektedir. Bu çeflit

bir eflitsizli¤i içeren enerji sistemi “sürdürülebilir” ya da baflka bir de¤imle

“kabul edilebilir” de¤ildir.
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2002 y›l›nda Johannesburg’da yap›lan Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zir-

vesi’nde kabul edilen “Birleflmifl Milletler Kalk›nmada Milenyum Hedefleri”,

sat›n al›nabilir modern enerji hizmetlerine “ulafl›lmadan” sa¤lanamaz. Bu iki

eksi¤in de ötesinde daha milyonlarca insan yetersiz ve hiç de güvenilir olma-

yan enerji kaynaklar›na sahiptir. Bunlar için “ulafl›labilir” enerji varl›¤›ndan

bahsetmek oldukça güçtür.

Sonuç olarak sürdürülebilir enerji sistemleri, güvenli ve güvenilebilir bir

enerji arz› sa¤lamal›d›r. Birincil enerji kaynaklar›n›n elektrik enerjisi gibi ikin-

cil enerji kayna¤›na dönüfltürülmesi prosesi ve tüketimi sera gazlar›n›n bafll›-

ca üreticisi olmaktad›r. Sürdürülebilir enerji sistemi, emisyonlar›n s›n›rlanma-

s›n› ve verimli¤ini optimize etmelidir. Bu da Dünya Enerji Konseyi’nin ener-

ji hedefleri aras›nda “kabul edilebilirlik” olarak tan›mlanmaktad›r.

“Liberalleflme ve özellefltirmeyi gerçeklefltirmek amac›yla AB bünyesinde

1996’da yay›nlanan elektrik direktifinde üye ülkelerin devlet taraf›ndan kurul-

mufl olan tekelci yap›lar› terk etmeleri, elektri¤in ticari bir mal gibi al›n›p sa-

t›labilmesini sa¤layacak serbest piyasalar kurmalar› istenmifltir. 2003 y›l›nda

tekrar gözden geçirilen bu direktifin içerdi¤i yeni maddeler yak›nda yürürlü¤e

girecektir. Bu direktiflerin amac› h›zl› ve verimli bir biçimde iflleyen toptan ve

perakende sat›fl piyasalar› oluflturmakt›r.

Bu direktiflerin baflar›s›, sadece rekabetin sa¤lanmas›ndan çok bu amaca

ulaflmada katk›da bulunmas› ile de¤erlendirilmelidir. Yani “Elektrik Sektörün-

de” verimli bir biçimde çal›flan toptan ve perakende piyasalar›n oluflturulma-

s›na katk›da bulunup bulunmad›klar›n›n sorgulanmas›n›n sonucu ile belirlene-

cektir.

Bu de¤erlendirmenin sonucunu belirleyecek ikinci husus, oluflturulacak pi-

yasalar›n bu piyasalardan önce dikey bir biçimde oluflturulmufl tekellerden da-

ha düflük fiyatl› bir tarifeye sahip olup olamayaca¤›d›r. Üçüncü olarak da

Elektrik Sistemlerinin güvenli¤inin ileri düzeyde sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›-

d›r.

Öncelikle toptan enerji piyasas›n›n amac› üzerinde durulmal›d›r. Toptan

enerji piyasas›n›n fonksiyonu üreticiler ve tüketiciler için fiyat sinyalleri sa¤-

lamakt›r. Bunun anlam›, üretilen, sat›lan ve tüketilen enerjinin önemli bir mik-

tar›n›n ticaretinin bu piyasalarda belirlenen bu fiyatlara göre yap›lmas›d›r. Ak-

si taktirde piyasalardan güvenilir bir flekilde fiyat sinyalleri beklemek müm-

kün olamayacakt›r. Uygulamada Avrupa elektrik toptan sat›fl piyasas›nda fiili

olarak elektri¤in ticaretinin yap›ld›¤› miktar toptan elektrik tüketimine göre

son derece düflüktür. Bu da bu piyasalardaki likitide seviyesinin düflüklü¤ün-

den kaynaklanmaktad›r.
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Toptan elektrik sat›fl piyasalar›nda faaliyet gösteren üretici firmalar›n bi-

rinci amac›, fiyatlar›n düflmesini sa¤lamak olmay›p yat›r›mlar›n azami miktar-

da ve k›sa sürede geri dönmesidir. Bunun sonucu olarak da üretici firmalar re-

kabeti en aza indirmeyi sa¤lamaya çal›flacaklard›r.

Elektrik direktifinden önce dikey entegrasyona büyük yat›r›m yapan flir-

ketler bu direktiflerde öngörülen ayr›flt›rmaya da pek s›cak bakmamaktad›rlar.

Bugün ‹ngiltere’de piyasan›n %60’› dikey olarak entegre edilmifltir. Bir

baflka deyiflle üretim ve tüketimin %60’› ayn› flirketler taraf›ndan kontrol edil-

mektedir. Di¤er AB üyelerinin bafll›calar›nda da durum farkl› de¤ildir.

AB ülkelerinin hemen hepsinde elektrik üretiminin %60’› üç veya daha az

flirketin elindedir. Piyasay› elinde tutan bu flirketler hem güçlerini devam ettir-

mek hem de masraflar›n› azaltmak amac›yla birleflmektedirler.

Bu konuda ikinci bir engel de kartellerdir. Elektrik üreticilerinin kendi ara-

lar›nda kartel sözleflmeleri gerçeklefltirmeleri olas›d›r. Böylece fiyatlar› daha

fazla yükseltmeyi baflarabileceklerdir.

AB ülkeleri içinde gerçeklefltirilmifl baz› araflt›rmalara göre ‹talya ve ‹s-

panya’daki toptan elektrik piyasalar›nda gizli anlaflmalar yap›ld›¤› tespit edil-

mifltir. Bunun yan› s›ra 2001 y›l›ndaki Kaliforniya krizi de oradaki elektrik

üreticileri aras›nda kurulmufl olan bir kartelin sonucudur. K›saca söylemek ge-

rekirse ba¤›ms›z elektrik üretiminde rekabet önlenmektedir. Çünkü dikey bir

entegre sisteme sahip olmayan bir yap›da iseniz ve de piyasay› kontrol edecek

karteller oluflturam›yorsan›z ba¤›ms›z elektrik üretimi son derece riskli bir ifl-

tir.

‹ngiltere’de son iki y›l içinde dikey bir flekilde entegre olmam›fl ba¤›ms›z

elektrik üreticileri iflas etmifllerdir. ‹ngiltere’de en büyük elektrik santrali olan

ve ‹ngiltere’de kullan›lan elektri¤in yaklafl›k %8’ni üreten DRAX Santral› kar-

l›l›¤›n›n son derece düflmesi nedeniyle Amerikal› sahiplerince terk edilmifltir.

Perakende sat›fl piyasas›na gelince;

Üretim alan›nda yap› ne olursa olsun etkin bir flekilde çal›flan perakende

piyasan›n, toptan elektrik piyasas› uygulamalar› için rekabetin oluflturulmas›-

na neden oldu¤u ve fiyat sinyalleri göndererek fiyatlar› düflürdü¤ü iddia edile-

bilir. Ancak, özellikle ev ve küçük ticarethane tüketicilerinin elektrik tedarik-

çilerini de¤ifltirme konusunda istekli olmad›klar› gözlenmektedir. Bunun da

sebebi toptan sat›fl fiyatlar›na k›yasla kendilerine sunulan fiyatlar›n tedarikçi

de¤ifltirme masraflar›n› karfl›layamamas›d›r. Çünkü geçifller pahal›d›r.
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AB perakende elektrik piyasas›nda tüketicilerin %60’› tedarikçilerini de-

¤ifltirmemektedir. Zira da¤›t›m ve üretim faaliyetlerini dikey entegre bir yap›-

da birlefltiren flirketler perakende piyasadan küçük tüketicilere ucuz fiyatla

elektrik sat›fl›n› önlemek temayülündedirler.

Görülüyor ki, toptan ve perakende sat›fl piyasas›nda rekabetin sa¤lanama-

mas› serbest piyasa düzeninin gelece¤i için bir risk unsurudur.

Piyasalarda rekabetin oluflturulmas› için flirketler ek maliyet ödemek zo-

rundad›rlar. Bu da bir riskin göze al›nmas› demektir. Piyasada faaliyet göste-

ren yat›r›mc›lar bu maliyeti göze almak için yüksek miktarlardaki geri dönüfl-

lerin elde edilmesi flartt›r. Bu geri dönüflü sa¤lamak için de bu flirketler pazar

paylar›n› art›rmak amac›yla kendi s›n›rlar› d›fl›na özellikle geliflmekte olan ül-

kelerde faaliyet göstermek istemektedir. Zira yabanc› sermaye bu ülkelere 20

ile 25 y›ll›k sat›nalma garantileri alarak gelmektedir.

PPeerrssppeekkttiifflleerr

Enerji sektöründe, genel duruma bak›ld›¤›nda, serbestleflme veya özellefl-

tirme gibi uygulamalar›n gündemlerde oldukça ön s›ralarda yer ald›¤› görül-

mektedir. Dünya Bankas› ve IMF gibi kurulufllar›n, elektrik endüstrileri de da-

hil olmak üzere, birçok kamu hizmetlerini özel sektör ve yabanc› sermayeye

açmalar› için geliflme sürecinde olan ülkeleri zorlad›klar› anlafl›lmaktad›r. Bu

amaçla, az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere sa¤lanan, Dünya Bankas› Re-

form Kredilerinin toplam krediler içindeki pay›,1986’da % 13 iken, 1992’de

% 59’a ve 2000 y›l›nda % 70 düzeyine ç›km›flt›r. 1990’y›llarda geliflmekte

olan 76 ülke elektrik sektörü için toplam 187 milyar Dolar sa¤lanm›flt›r. Bu ça-

balar sonucu, özellefltirme hareketi Latin Amerika’da dört misli, Güney ve Gü-

neydo¤u Asya’da üç misli art›fl göstermifl ve 1990’l› y›llar›n ortas›nda 42 Af-

rika ülkesinde elektrikte özellefltirme hareketi bafllat›lm›flt›r.

Enerji sektöründe, gelece¤e yönelik durumlar› tahmin edebilmek için, de-

¤iflik senaryo çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bu senaryolar› olufltururken, toplum-

lar›n refah düzeyinin olabildi¤ince yükseltilmesi ve üretimin yine olabildi¤in-

ce artt›r›lmas› amaçlanmakta, bu amaçlara ulaflabilmek için enerji teknolojile-

rinin gelifltirilmesi ve kaynaklar›n dikkatle kullan›lmas› öngörülmektedir.  

AB ülkeleri elektrik üretimi için gerekli birincil kaynak yönünden çok s›-

n›rl› olanaklara sahiptir. AB bu konuda büyük ölçüde Rusya’ya ba¤›ml›d›r, gi-

derek de bu ba¤›ml›l›k daha da art›fl gösterecektir. Bu nedenle AB, elektrik pi-

yasas›n› gelifltirmek için Bat› ve Do¤u Avrupa aras›nda yeni flebekeler olufltur-

may› amaçlamaktad›r ve kendi elektrik piyasas› çemberine Türkiye’yi de dâ-
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hil etmek istemektedir. Daha da uzun vadede Suriye, Ürdün hatta M›s›r’› da

bu çemberin içine almak istemektedir.

Türkiye, bu yeni ba¤lan›lmak istenen flebekelerin tam ortas›nda yer almak-

tad›r. Türkiye’nin bu konumu Ortado¤u ve Rusya ba¤lant›lar›ndan ileri gel-

mektedir. Ayr›ca ‹ran’dan Avrupa’ya ba¤lanmas› umulan do¤al gaz boru hatt›

do¤al olarak Türkiye’den geçecektir. Bu nedenle Türkiye, AB enerji gereksi-

niminin karfl›lanmas› bak›m›ndan ilginç bir konumdad›r. Her ne kadar, Avru-

pa Birli¤i, “enerjide kendine yeterlilik” kavram›n› gelifltirmeye önem verse de,

petrol gibi kritik bir kaynakta, % 78 oran›nda d›fla ba¤›ml› durumdad›r. Bunu

% 36 oran› ile do¤al gaz ve % 32 oran› ile di¤er yak›tlar izlemektedir. O ne-

denle, AB, enerji kaynaklar›n› olabildi¤ince çeflitlendirmek zorunlulu¤unda-

d›r. Arz güvenli¤ini sa¤lamak için Trans-Avrupa Enerji A¤lar›’n› oluflturmufl-

lard›r. Bu a¤lar›n daha da genifllemesi ve güçlenmesi, enerji kaynaklar›na sa-

hip ülkeler ile Avrupa aras›nda en güvenilir ba¤lant› Türkiye üzerinden kuru-

labilecektir. 

Türkiye, bütün bu stratejik oluflumlar› yak›ndan izlemek ve k›sa ve uzun

vadeli de¤iflik perspektifleri dikkate alarak, kendi enerji politikas›n› ak›lc› bir

flekilde belirlemek durumundad›r.

Say›n Baflkan, 

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sözlerimi burada bitirirken, beni dinlemek için gösterdi¤iniz nazik ilgiye

teflekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunar›m.
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