
eçimler öncesinde siyasi partiler seçim bildirgelerinde, iktidar olmalarX
durumunda uygulayacaklarX enerji politikalarX ve yapacaklarX yatXrXmlarla
ilgili vaatlerini açXklXyorlar. Dergimizin bu sayXsXnda yoğun olarak Tür-
kiye’nin enerji politikalarXnX tartXşmayX, kamuoyuna ve siyasilere seçe-
nekleri sunmayX hedefledik.

Türkiye, tükettiği enerji ürünlerinin büyük bölümünü dXşarXdan alX-
yor. Enerji ürünleri ithalatX dXş alXm kaleminin birinci sXrasXnda. Türki-
ye, kendisiyle aynX konumda olan her ülke gibi enerji giderlerini düşür-
meyi, kaynaklarXnX çeşitlendirmeyi, yerli kaynaklardan üretilen enerjinin
toplamdaki payXnX artXrmayX hedefliyor. Son yXllarda dünya kamuoyun-
da yoğun tartXşmalara neden olan sera gazX salXmXnXn artmasXna önlem al-
mak için de temiz ve yenilenebilir enerjiye yatXrXmlar ön plana çXkXyor.

Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarX olarak akarsular ile kömür ilk sX-
ralarda geliyor. Akarsulardan elde edilebilecek enerji potansiyeli üzerinde
tartXşmalar sürüyor. AKP iktidarXyla birlikte özel sektörün hidroelektrik
santralX kurmasX ve elektrik üretmesinin önündeki engeller kaldXrXldX. Bir-
çok firmaya lisans verildi. Ancak eleştiriler de gündeme geldi. Verilen
lisanslarXn bilimsel ölçütlere uymadXğX, birçok bölgede havza planla-
masXnXn yapXlmadXğX savunuluyor. Özellikle Doğu Karadeniz’de, çevreye
olumsuz etkileri nedeniyle halk da projelere tepki gösteriyor.

Kömür üretimi ve kömürden elektrik üretimi de pek parlak durum-
da değil. Türkiye’nin linyit rezevrlerinin XsXl değerinin düşük olmasX, taş-
kömürü üretiminin istenilen seviyeye çXkarXlamamasX bu alanda da dik-
katlerin yurtdXşXna yönelmesine yol açtX. AKP iktidarX döneminde ithal
kömüre dayalX elektrik santrallarXnXn kurulu gücü 145 megavattan 3 bin
281 megavata yükseldi. Nükleer santraldan sonra bu alanda da dXşa ba-
ğXmlX bir duruma geldiğimiz görülüyor.

Afşin-Elbistan termik santrallarXnda rehabilitasyonun yapXlamama-
sX, bunun için Dünya BankasX’ndan alXnan kredinin geri iade edilmesi,
inşa edilmesi düşünülen santrallarXn yapXlmamasX ve son olarak 11 kişi-
nin yaşamXnX yitirmesiyle sonuçlanan kaza sektörün moralini bozmuş du-
rumda.

Türkiye temiz ve yenilenebilir enerji konusunda da pek yol katede-
memiş durumda. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler iklim değişik-
liklerine neden olan sera gazX salXmXnX azaltma yönünde politikalar ge-
liştiriyor ve önümüzdeki dönem için hedef koyuyorlar. Son açXklanan ra-
kamlara göre Türkiye’deki sera gazX salXmX 1990-2009 arasXnda iki kat
arttX.

Enerji sektöründeki özelleştirmeler de yoğun eleştiri konusu. AKP
iktidarX döneminde enerji dağXtXm bölgelerinin tamamX özelleştirildi.
Özelleştirmenin enerji fiyatlarXna yansXmasX zam olarak görüldü. Bu sek-
törde ayrXca yakXnXlan bir diğer konu ise kamu kurumlarXnXn zayXflatXl-
masX oldu. Özel enerji firmalarXnXn denetiminin yine özel firmalara yap-
tXrXlmak istenmesi de ayrX bir eleştiri konusu.

Petrol ve doğalgaz kaynaklarX yetersiz olan Türkiye’nin jeopolitik ko-
numu, üretici ve tüketici ülkeler arasXnda bulunmasX nedeniyle önemse-
niyor. Bu açXdan Türkiye’ye “Köprü”, “Terminal” gibi niteliemeleri
yapXlXyor. Uzmanlar, yalnXzca iletim hatlarXnXn ülkeden geçmesi üzeri-
ne bir enerji politikasX oluşturmanXn yanlXş olacağXna dikkat çekiyor.

Bu saptamalarXn ardXndan, AKP’nin seçim bildirgesindeki vaatleri
güvenilir bulunmuyor.

Türkiye’nin bilimsel yöntemlerle planlanmXş, ulusal yararlarX ön
plana çXkaran ve küresel gelişmeleri de gözeten bir enerji stratejisi ge-
liştirmesi gerekiyor.

Yeni sayXmXzda görüşmek üzere...
HoşçakalXn...

Enerji vaatleri
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