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Geçmiș bir yılı değerlendirir ve bazı 
yargılara varırken, önce, o yıl içinde 
olușan olayların tarihlerine göre sıra-
lamasına bakılabilir. Yurdumuzdaki 
olaylara bu yaklașımla bakıldığında, 
2006 yılına bir doğalgaz krizi ile 
girdiğimizi görüyoruz. Rusya ile 
Ukrayna arasındaki fi yat anlașmaz-
lığı, kısa bir süre için de olsa, bize 
yansıdı. Daha sonra görülen önemli 
olaylar ise șöyle belirtilebilir: Afșin-
Elbistan B Termik Santralı’nın hiz-
mete açılıșı, nükleer santral yerleri 
için bazı belirlemelerin yapılması 
ve Mersin-Akkuyu ile Sinop’un ön 
plana çıkmaları, Bulgaristan’ın ba-
raj kapaklarını açmasıyla Edirne’nin 
su baskınına uğraması, petrol ve 
doğalgaz konusunda değișik zirve 
toplantılarının yapılması, Enerji Ba-
kanlığı’nda özel sektör ile nükleer 
santral yapımı konusunun görüșül-
mesi, bazı özel sektör santrallarında 

üretimin durdurulması, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Boru Hattı’nın hizmete 
açılması, Tüpraș özelleștirmesinin 
tamamlanması, dünya futbol șampi-
yonası heyecanlı gecelerinden birinde, 
1 Temmuz 2006 gecesi, 13 ilimizde 
elektrik kesintisi yașanması, elektrik 
fi yatlandırılması için “Dengeleme ve 
Uzlaștırma Yönetmeliği”nin uygula-
maya konulması, akaryakıt bayileri-
ne ceza verilmesi, Ilısu Barajı’nın 
temelinin atılması, elektrik dağıtım 
özelleștirmesine ilișkin ihale açılma-
sı ve sonra ertelenmesi, akaryakıtta 
“ulusal marker” ismi yerine “İȘA-
RETR” isminin kullanılması, kömür 
sahalarının yatırımlara açılması, yıl 
sonunda tekrar bir doğalgaz krizi ya-
șanması... Ayrıca, enerji konusunda 
çeșitli toplantıların düzenlenmesi, 
bunlardan Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi tarafından İs-
tanbul’da düzenlenen “Türkiye 10. 

Enerji Kogresi” ne yüksek bir katılım 
olması, Hükümet yetkililerinin bazı 
uluslararası temasları, özel sektörün 
hidrolik ve rüzgar projelerine ilgi 
göstermesi önemli olaylar olarak 
zikredilebilir.

Bu olușumlardan esinlenerek, 2006 
yılının değerlendirmesini yaparsak 
șunları belirtebiliriz:

• Enerji konuları açısından, 
2006, daha çok, bir “söylemler 
yılı” olmuștur. Bazı acil önlem-
ler alınmaz ise, kısa bir gelecekte 
ciddi sorunların yașanacağının 
konușulduğu bir dönemdir.
• Ancak, özel sektör tarafından, 
hidrolik ve rüzgar enerjisi proje-
lerine gösterilen ilgi umut verici-
dir. Fakat sonuçta elde edilecek 
kapasitelerin, talebi ne ölçüde 
karșılayacağı tartıșmalıdır.
• Birincil enerji tüketimi, bir ön-
ceki yıla göre, yaklașık yüzde 5 
oranında artmıș, üretim artıșı bu 
oranda olmadığı için dıșa bağım-
lılık sürmektedir.
• Elektrik santralları toplam ku-
rulu gücü 40 bin 280 megavata 
ulașmıș, üretim173 milyar kilo-
vatsaat olmuștur. Bu üretimde, 
doğalgaz yakıtlı santrallar yüzde 
43, hidrolik santrallar yüzde 25.2, 
linyit yakıtlı santrallar ise yüzde 
19.9 paya sahiptirler.
• Birincil ve ikincil enerji ko-
nularında arz güvenliği sorunu 
sürmektedir.
• Bu sayısal verilere ve yıl içinde 
yașananlara bakınca, 2006 yılı 
için, DPT’nin 2007 Yılı Prog-
ramı’ndaki șu paragrafı dikkatle 
okumak gerekmektedir: 

“Ülkemizde her geçen yıl 
daha çok enerjiye ihtiyaç 
duyulduğu, buna karșılık →


