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E
nerji kullanXmXna baktX-
ğXmXzda, XsXtmadan ay-
dXnlatmaya, pişirmeden
soğutmaya, ulaştXrmadan
iletişime, buzdolabXndan

çamaşXr makinesine, ütüden küçük ev
aletlerine, küçük sanayicimizden dev
sanayi tesislerine uzanan bir yapXda
dolaysXz olarak bir şekilde her bire-
yi etkiler. Bir anlamda enerji yaşa-
mXmXzXn kalitesini belirlemektedir.

Enerji sosyal ve ekonomik yaşam
üzerindeki belirleyiciliği nedeniyle
stratejik bir kamu hizmeti alanXdXr.
Gelişmiş ülkeler, uzun dönemli plan-
lar yaparak, gelecekteki enerji ihti-
yaçlarXnX nereden ve nasXl karşXlaya-
caklarXnX hesaplamakta, ülke politi-
kalarXnX adeta enerji üzerine kur-
maktadXrlar. Günümüzde yaşanan
savaşlar enerjinin paylaşXmX için ya-
pXlmakta, büyük anlaşmalar enerji ala-
nXnda imzalanmakta, dünya ekono-
misi enerji üzerinden yönlendiril-
mektedir.

Ülkelerin siyasi bağXmsXzlXklarX,
ekonomik bağXmsXzlXklarXna bağlXdXr
ve artXk ekonomik bağXmsXzlXk yeterli
enerji kaynağXna sahip olmak ya da
kontrol altXnda tutmakla yakXndan il-
gilidir. Ülkemiz kendi enerji kay-
naklarXna ne kadar sahip çXkmakta
olup, kendi enerji ihtiyacXnXn gerek-
lerini düşünmektedir?

Enerjinin olmadXğX yerde bu-
günkü yaşamXmXzX sürdürebilmemiz
mümkün değildir. Hepimizin yaşa-
mXnX ve geleceğimizi ilgilendiren
enerji alanXnXn, bizim irademizi yan-
sXtmasX bir zorunluluktur. Yoksa,

halk için, daha pahalX elektrik kulla-
nXmX ve bir adXm ötesi ise elektriksiz
kalma riski oluşur. AynX şekilde sa-
nayici için de enerji bir girdi olup, çX-
kacak her sorun üretimi aksatacak ve
yeni yatXrXm yapamayacaktXr. Ener-
ji gereksiniminin karşXlanamamasXnXn
bedeli ağXr olup ekonomiyi çöküntüye
uğratacaktXr.

Türkiye’nin karar anı
Bugünün değişimlerinin kargaşa

dolu ve rastlantXsal olmadXğX nokta-
sXndan hareketle, tüm bunlarXn geri-
sinde, belirgin bir yol ve o yolu bi-
çimlendiren bir takXm tanXmlanabilir
güçler bulunmaktadXr. Bununla bir-
likte, bugünün değişikliklerinden bir
anlam çXkarabilmek için, her türlü de-
ğişikliğin birbiri ile ilişkisini bilmek
gerekir.

Bugün, dünyanXn siyasal ve eko-
nomik yönünün çizilmesinde en et-
kin rolü oynayanlar uluslararasX ör-
gütler ve çok uluslu şirketlerdir. Ulu-
saşXrX denilen bu çok uluslu sermaye
şirketleri az gelişmiş ülkelerin eko-
nomik yapXlarXnX denetler hale gel-
meye başlamXşlardXr.

Planlanan hangi politikanXn bir
parçasX yapXlXyoruz? Karar verme
sürecine kimler katXlacak ya da katX-
lanlarX kimler belirleyecek? Sorun
bu...

Karar süreci yaklaşXyor. Bilindi-
ği üzere 12 Haziran’da seçime gidi-
lecek. YapXlan bu çalXşmanXn amacX
siyasal partilerimizin programlarX ve
seçim bildirgeleri üzerinden enerji po-
litikalarX bakXşlarXnX incelemektir.

Enerjide uygulanan politikalar,
son otuz yXldXr ülkemizde siyasal
iktidarlar değişmiş olsa da, kesintisiz
olarak aynX siyasal tercihle sürdü-

rülmektedir. Bu sürece bakXldXğXnda
ANAP’Xn, DYP’nin, RP’nin ve
AKP’nin uygulamalarXnda aynX si-
yasal tercih görülmektedir. Tüm bu
iktidarlar, partiler değişmekte ancak
enerji sektörünün yeniden yapXlanma
programX Dünya BankasX’nXn uyum
kredilerine ilişkin bir siyasal tercih-
le sürdürülmektedir.

Elektrik enerjisi depo edilemez-
liği nedeni ile üretildiği anda tüke-
tilmek zorundadXr. Bu yüzden elek-
trik enerjisi sektörü, üretim sürecin-
den dağXtXm sürecine kadar bir sü-
reklilik ve bütünlük göstermeli, üre-
tim, iletim ve dağXtXm tesislerinin bir
bütün halinde düşünülüp planlan-
masX, yatXrXmlarXn her birinin diğeri-
ne paralel yürütülüp zamanXnda biti-
rilmesi gerekmektedir. Enerji yatX-
rXmlarXnXn, büyük ölçekli pahalX ya-
tXrXmlar oluşu bu alanda yapXlacak
merkezi ve bütünlüklü planlamalarXn
önemini daha da artXrmaktadXr.

Türkiye’de, önümüzdeki 25 yXl-
lXk dönem içinde elektrik enerjisi
talebinin yXllXk ortalama yüzde 7 do-
layXnda artacağX beklenmektedir.
Şimdi gelelim siyasal partilerimizin
görüşlerine...

AKP serbest piyasayı savunuyor
AKP programXna göre enerji po-

litikasXnXn temelinde, “ulusal çıkar-
larımızı koruyarak enerji arzının gü-
venliğini ve devamlılığını sağlamak,
rekabete dayalı bir enerji piyasası
oluşturmak ve duyarlı olduğumuz
çevreyi ve insan sağlığını korumak”
bulunuyor.

Bu politika doğrultusunda;
� Etkin ve verimli bir biçimde

işletilemeyen mevcut tesislerin bir
an önce özelleştirileceği, yenilenip
kapasitesinin artXrXlmasX sağlanacağX,

� Yeni yatXrXmlarXn yap-işlet
modelleri ile yaygXnlaştXrXlacağX,

� Geleceğin enerjisi olan
hidrojen enerjisi konusunda ciddi
bilimsel ve teknik projeler
başlatXlacağX, diğer ileri ülkelerle
birlikte uygulamaya geçiş için
gerekli çalXşmalar yapXlacağX,

� Özelleştirme ve lisans verme
usullerinin tam anlamXyla şeffaf ve
rekabete açXk olacağX,

� Enerji kayXplarXnX ve israfXnX
önleyen projelerin destekleneceği
tasarruf bilinci yurt çapXnda
yaygXnlaştXrXlacağX,

� Güneş, rüzgar, jeotermal ve
biomas gibi enerji türleri yanXnda
yeni hidroelektrik santralleri ile yerli
kömüre dayalX, yeni teknolojilerle
donanXmlX, verimi yüksek, çevreye
zararX olmayacak termik santrallerin
özel sektör tarafXndan kurulmasX
destekleneceği,

� Petrol ve doğalgaz
aramalarXna ağXrlXk verileceği,

� DXşa bağXmlX doğalgazXn
kullanXldXğX enerji santrallerine

alternatif veya ikame yatXrXm olarak,
gerekli güvenlik ve çevre koruma
önlemleri alXnmak suretiyle, nükleer
enerji santralleri kurulacağX ve
böylece ekonominin ihtiyaç
duyduğu ucuz enerji sağlanmXş
olacağX,

� Enerjide tek kaynağa
bağXmlXlXğXn ortadan kaldXrXlacağX,

� Partinin dXş kaynaklX petrol ve
doğalgazXn dünya pazarlarXna
açXlabilmesi için ülkemizin bir köprü
konumunda olduğunun bilincinde
olduğu ve bu stratejik konum etkin
bir biçimde değerlendirileceği ve
ülkemizin bir dağXtXm terminali
haline getirileceği belirtilmektedir.

AKP’nin dikkat çeken en önemli
politikasX enerjiyi tamamen serbest
piyasaya bXrakmaktadXr. AyrXca varo-
lan kamu elindeki varlXklarXn da ola-
bildiğince özelleştirilmesini yapmaya
çalXşmaktadXr. İki dönemdeki uygula-
maya baktXğXmXzda tam bir liberal
yapX ile karşXlaşXlmXş olup enerji sek-
törüne damgasXnX vurmuştur. Söylen-
diği biçimde ilk olarak etkin ve verimli
işletilmeyen işletmeler değil en karlX ve
verimli olan işletmeler özelleştiril-
miştir.

CHP kamu-özel işbirliği istiyor
CHP programXna göre enerji poli-

tikasXnXn temel amacX “enerjinin ge-
lişme ve refahın artırılmasında be-
lirleyici konumunun bilinciyle, ener-
ji talebinin ulusal kaynaklara öncelik
verilerek yeterli, kaliteli, kesintisiz,
ekonomik ve çevreye duyarlı bir şe-
kilde karşılanması, bu amaçla her
türlü teknik ve teknolojinin kulla-
nılması ve geliştirilmesidir” denil-

Genel seçimler öncesinde enerji konusunda
partilerin farklı değerlendirmeleri öne çıkıyor.
AKP, enerji sektöründe serbest piyasa mantığıyla
düzenlemeler yapmayı planlıyor.
Özelleştirmeleri sürdüreceği sözünü veriyor.
CHP, kamu-özel işbirliğini savunuyor.
Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını
geliştirilmeyi vadeden CHP, yerli kaynaklara
öncelik vereceğini dile getiriyor.
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mektedir.
Bu politikalarX özetle:
� Sosyal devlet anlayXşXmXzXn

bir gereği olarak enerjinin kamu
hizmeti niteliği düzenlemelere ve
uygulamalara yansXtXlacağX,

� Enerji konusunda, dXş dünya
ile ilişkilerde ulusal çXkar; iç piyasa
düzenlemelerinde de kamu yararX ile
ekonomik ve teknolojik etkinliği ön
planda tutan bir anlayXşXn temel
alXnacağX,

� Devletin düzenleyici
fonksiyonlarX ile rekabet ortamXnXn
geliştirilmesi arasXndaki dengenin
gözetileceği;

� Enerjinin düşük fiyatlarla,
kolay ulaşXlabilir olmasX, arz
güvenliğinin sağlanmasX amacXyla
kamu yatXrXmlarXnXn önü açXlacağX,

� Enerji üretimi ve tedariğinde
yeterlilik, ulusal kaynaklarXmXza
öncelik temel politika olacağX Uzun
Vadeli Ulusal Enerji Tedarik PlanX
geliştirilerek, uygulamaya
konulacağX,

� Ulusal kaynaklara öncelik
verileceği; Enerji talebinin,
kesintisiz ve kaliteli olarak
karşXlanmasXnda, başta yurtiçi
hidrolik ve kömür kaynaklar ile
jeotermal, güneş, rüzgar enerjisi,
biyokütle gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarXndan daha büyük
oranlarda yararlanXlacağX,

� Enerji sektöründe üretim,
iletim, dağXtXm, dönüşüm ve
depolama alanlarXnda her türlü
yatXrXm faaliyetleri bütüncül bir
“Stratejik Planlama” anlayXşXyla ele

alXnacağX ve “Enerji Sektörü Ana
Planı” hazXrlanacağX,

� Üretimden tüketime kadar
bütün aşamalarda, enerji
kaynaklarXnXn uygun teknolojilerle,
verimli ve ekonomik şekilde
kullanXlmasX sağlanacağX, çevre
dostu temiz enerji ve enerji
tasarrufuna yönelik projeler
destekleneceği,

� Milli Enerji Kurulu (MEK)
oluşturulacağX,

� Ülkemizin enerji köprüsü
olma özelliğinin değerlendirileceği,

� Kamu elektrik sektörünün
yeniden yapXlandXrXlacağX ve bu
kapsamda elektrik enerjisinin
üretim, iletim ve dağXtXmXnda
faaliyet gösteren kamu şirketleri,
yönetim ve yatXrXm planlamalarXnda
eşgüdüm ve tasarrufun sağlanmasX
amacXyla bütüncül bir bakXş açXsXyla
yeniden yapXlandXrXlacağX,

� DSİ’nin güçlü ve aktif
yapXya kavuşturulacağX,

� Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) ve BOTAŞ
yeniden yapXlandXrXlacağX,

� Enerjinin verimli
kullanXlmasXna önem verileceği,

� HalkXn XsXnma ihtiyacXnXn
koşulsuz sağlanacağX,

� Enerji ekipmanlarX üretimi
sanayisinin destekleneceği
belirtilmektedir.

MHP nükleer enerjiyi 
savunuyor

Enerjinin yeterli, ekonomik ve ke-
sintisiz olarak kullanXcXya ulaştXrXlmasX

MHP’nin programXnda
yer almakta ve şu satXr-
lara yer verilmektedir:

“Ülkenin enerji ih-
tiyacının kesintisiz ve yeterli bir şe-
kilde kaynak çeşitliliği sağlana-
rak; düşük maliyetle, güvenli ve
çevreye duyarlı bir arz sistemi
içinde karşılanmak suretiyle sür-
dürülebilir kalkınmanın sağlan-
ması esastır. Bu çerçevede, kamu
enerji yatırımları plânlı ve istikrarlı
bir şekilde devam ettirilecek, yer-
li ve yabancı sermayenin bu alan-
daki yatırımları teşvik edilecektir.”

MHP’nin iktidarXnda özel sektö-
rün yatXrXm yapmasXnXn teşvik edile-
ceği, bu konuda özel sektörün önün-
deki engellerin kaldXrXlacağX, ancak
kamunun da yatXrXmlarda bulunaca-
ğX anlaşXlmaktadXr.

MHP polikalarX özetle:
� Türkiye`nin enerjide dXşa

bağXmlXlXğXnX azaltmak için
biyoyakXt üretimine önem
verileceği,

� Nükleer enerji üretim
teknolojisine sahip olmak öncelikli
hedef olacağX,

� Enerji arz güvenliğinin
sağlanmasX için nükleer santraller
kurulacağX,

� Türkiye enerjinin transit
geçiş bölgesi olma özelliğinin yanX
sXra enerji piyasasXnXn da önemli
aktörlerinden birisi yapXlacağX,

� Jeotermal kaynaklarXn
turizm ve tarXm sektörleri ile konut
ve işyerinde kullanXmX sağlanacağX,

� AltXn, toryum, bor ve

benzeri kXymetli madenler
işlenmeden cevher olarak
satXlmayacağX,

� AltXn, toryum, bor ve
benzeri kXymetli madenlerin
yüksek ileri teknoloji kullanXlarak
katma değerli yeni ürünlere
dönüştürülerek satXlacağX
belirtilmektedir.

Önce üretip sonra 
tüketmeliyiz

Üç büyük partinin görüşlerini
ilgili okurlarXmX-
za sunduk. YanlXş
politikalardan en
kXsa sürede kur-
tulabilmek için
sağlXklX bir gele-
ceğe ulaştXracak
politikalar üret-
mek zorundayXz.
İçinde bulundu-
ğumuz borç ba-
tağXndan kurtula-
bilmenin önemli
bir yolu mümkün
olan her alanda
üretim yapmalX-
yXz. Ama varolan
kaynaklarXmXzX da
dXşarXya aktarma-
dan üretim diyo-
ruz. Ar-Ge’ye ge-
reken önemi ver-
meliyiz. Doğal ya-
şamX yok etmeden

ve kamunun da yatXrXm yapmasXnX ya-
saklamadan geleceğe bakmalXyXz.

KXsaca, üretmeden tüketme kül-
türünü bir tarafa bXrakmalXyXz. Ülke
varlXklarXnX satarak değil emeğimiz-
le üreterek, borçla değil mümkün ol-
duğunca kendi kaynaklarXmXz ve
olanaklarXmXzla yaşamayX öğrene-
ceğiz. Gelecek kuşaklara özgür ve ya-
şanabilir bir Türkiye bXrakmak eli-
mizde. �

Enerji politikalarında MHP de nükleeri
savunuyor. Enerji sektörüne özel ve yabancı
sermaye yatırımlarnı teşvik eden yaklaşımı
savunan MHP, kamunun da bu alana yatırım
yapmasını istiyor. Siyasi partilerin yaklaşımlarını
iktidar olmaları durumunda ne kadar
uygulayabilecekleri bilinmiyor. Türkiye’nin dış
borcunu ve doğal yaşam dengesini gözeterek
enerji politikası geliştirmesi gerekiyor.


