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970’li yWllarWn başWnda yWllWk
fuel-oil tüketimi ile arzW ara-
sWndaki 1 milyon tonluk açWğW
kapatmak için zamanWn enerji
yönetimi şöyle bir yöntem bul-

muştu. Bu açWk AmbarlW Fuel-oil Sant-
ralW’nWn bir yWllWk tüketimine denk geldiği
için AmbarlW SantralW’nWn yakWt temini
devletin akaryakWt sağlamakla yükümlü
kuruluşlarWnWn sorumluluğundan çWkarW-
lWp, doğrudan petrol işleri ile ilgisi ve de-
neyimi olmayan Türkiye Elektrik Ku-
rumu’nun (TEK) sorumluluğuna veril-
mişti. Böylece TEK AmbarlW SantralW’nWn
yakWt ihtiyacWnW karşWlamak için fuel-oil
ithalat görevini de yüklenmiş oldu.

BaşlangWçta fuel-oil ithalatWnda bir so-
runla karşWlaşWlmasa da zaman içinde
özellikle 1973 Petrol Krizi’nden sonra
1970’li yWllarWn sonlarWnda, AmbarlW
SantralW’na fuel-oil temin etmek ve sant-
ralW tam kapasitede çalWştWrmakta zor-
luklarla karşWlaşWldW. O günün şartlarWn-
da foel-oil satWcWsW bulmak; satWcW bulsa-
nWz döviz ve Türk lirasW bulmanWn zorluğu
yanWnda, TEK üst düzey yöneticilerin
günlük mesailerinin tamamWna
yakWnWnW fuel-oil sağlanmasW
için uğraşmak teşkil edi-
yordu. Örnek vermek ge-
rekirse; önce okyanusta
fuel-oil yüklü bir şilep
buluyor, fiyatWnda an-
laşma sağlWyor, sonra bu

fiyatW Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne
onaylatWyor, bunlarW tamamladWktan son-
ra da döviz ve Türk LirasW bulmaya ça-
balWyor, tabii o arada anlaştWğWnWz şilep ma-
lWnW spot alWmW yapan başkasWna satmWş
oluyordu. O günün şartlarWnda döviz te-
mininin zorluğunu anlatmaya gerek
yoktur sanWrWm. Önceleri özel bankalar-
dan döviz sağlamak mümkün iken daha
sonralarW bankalardan döviz sağlamak da
mümkün olmamaya başlamWştW. Petrol ve
fuel-oil alWmW için Merkez BankasW’nWn ül-
kenin toplam yakWt ihtiyacWnW karşWlamak
için Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlW-
ğW’na tahsis edebildiği (yetersiz) döviz
olanağWndan yararlanmak durumunda ka-
lWnWyordu.

AmbarlW SantralW’nWn toplam 630
megavat (MW) gücündeki beş ünitesi de
çalWşWr durumda olmasWna karşWn, sürek-
li yakWt temin edilememesi yüzünden

elektrik kesintilerine gitmek zorun-
luluğu doğuyordu.

İthal doğalgaza bağWmlW
elektrik enerjisi üretim
politikasW tartWşWlWrken,
1970’li yWllarda ya-
şanmWş bu olayW hatWr-
lamakta yarar vardWr
sanWrWm. Ne yazWk ki,

geçmişteki yaşananlardan yeterli ders
alWnmayarak ithal yakWta bağWmlW elektrik
üretim politikasWna devam edilmektedir.
Şimdiden, ithal doğalgazWn elektrik üre-
timindeki payW yüzde 50’leri geçmiş ve
önümüzdeki yWllarda olasW elektrik dar bo-
ğazWnW aşmak için yegane çözüm olarak
görülecek doğalgaz santrallarWnWn ku-
rulmasW ile bu pay daha da artacaktWr. Ku-
ruluş masrafW diğerlerine göre daha dü-
şük ve daha kWsa sürede işletmeye gire-
bilecek doğalgaz santrallarW elektrik dar-
boğazW için bir çözüm olarak görülse de
işletme sürecinde yakWt sağlamanWn zor-
luğu ve pahalWlWğW bir yana dövize daya-
lW doğalgaz ithalatWnWn ödemeler denge-
mizde sebep olacağW büyük cari açWklar
ciddi bir sorun olacaktWr. Geçmişte ya-
şanWlan bu deneyimlerden ders alWnarak
dWşa bağWmlW elektrik üretim politikasW bir
an önce sonlandWrWlmalWdWr. �

Burası Türkiye...
17-19 KasWm tarihlerinde İstanbul’da TMMOB 8. Enerji Sem-
pozyumu’ndaydWk. Bu sayWnWn diğer sayfalarWnda sempozyum-
la ilgili yazWlarW okuyacaksWnWz.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapWlan tartWşmalara şöy-
le yukarWdan, kuş bakWşW baktWğWmda belli konularWn ve tespitle-
rin öne çWktWğWnW gördüm. Sempozyuma katWlan gerek bildiri sa-
hiplerinin gerekse konuşmacWlarWn üzerinde fikir birliğine vardWklarW
bir kaç başlWktan söz edeceğim.

Ucuz petrol devri bitti
Gerek yurtiçi gerekse yurtdWşW sunumlarda artWk ucuz petrol

devrinin bittiği söylemi ortaklaşWyordu. Bu tespitte ortaklaşma olu-
şurken, nedeni konusunda farklW görüşler hakimdi. Sağ jargon,
piyasanWn sihirli elini unutmuş gözükürken, “state capitalizm”
söyleminin şaka olmasWndan çWkabileceği korkusunu yaşWyordu.
Sol cenah da, yaşananlarWn “peak petrol” durumu ile herhangi
bir ilgisinin olamayacağWnW, fiyat artWşlarWnWn tamamen çok ulus-
lu kartellerin kar hWrsWnWn bir sonucu olduğunu söylemekteydi.

Doğalgaz devri...
Gerek WsWnmada, gerekse elektrik üretiminde doğalgazWn, hWz-

la petrolün yerini alWyor olmasW gerçeği, herkesi bu konuda bir
araya getiriyordu. Bu tespit aynW zamanda boru hatlarWnW da ön
plana çWkartWyordu. Zira gaz naklinin yüzde 75’i boru hatlarW üze-
rinden yapWlmaktaydW. Ancak, petrole paralel seyir izleyen fiyatlar
konusu ve bunun diğer fiyatlarW da tetikleyeceği üzerinde pek du-
rulmuyordu.

Yeni kurtarıcı: Kaya gazı
Pek çok konuşmacW shale gas yani kaya gazWnWn kurtarWcW ola-

cağW üzerinde hem fikirdi. (UluslararsW Enerji AjansW Başekono-
misti Fatih Birol dahil…) ABD ve Çin neredeyse tüm tüketi-
mini buradan karşWlayacaktW. Kaya gazW Türkiye için de kurtarW-
cW olacaktW. Oysa neredeyse hiç kimse kaya gazWnWn ne menem
bir şey olduğu üzerine fikir yürütmüyordu. Bir ton petrollü şeyl
kayasWndan sadece 60 litre petrol çWkmaktaydW. O da en kaliteli
rezervden… YaratacağW su kirliliğnden ve jeolojik dengeleri bo-
zabileceğinden söz edilmiyordu. Yine kimse Fransa’da geçici ola-
rak kaya gazWnWn çWkartWlmasWnWn yasaklandWğWnW belirtmiyordu.
Bütün bunlara rağmen dünya ölçeğinde referans veriler verdiği
söylenen UluslararasW Enerji AjansW bu gazlarW daha şimdiden re-
zervlere eklemişti, hem de kanWtlanmWş rezerv olarak.

Dağıtım tekeli neden reklam verir?
Bence en ilginç konuşmalardan biri, Japon Liberal Demo-

krat Parti’nin Temsilciler Meclisi Üyesi Taro Kono’nun ko-
nuşmasWydW. Kono, Japonya’nWn Irak işgalindeki tutumunu eleş-
tirerek istifa etmiş, bir sonraki seçimlerde Japon siyasi tarihin-
de en yüksek oyu alan ikinci kişi olarak tekrar seçilmişti. Kono;
“Fukuşima’da yaşananların sürpriz olmadığından” söz edi-
yordu. Japon elektrik karteli TEPCO’nun kendi partisi dahil, hü-
kümet üyeleri, denetleme kuruluşlarW, medya ile birlikte Japon-
ya’da para dağWtmadWğW yer olmadWğWndan bahsediyordu. TEP-
CO’nun medya ilişkisi de ilginçti. TEPCO bir tekel olmasWna rağ-
men medyaya bol miktarda reklam vermekteydi. Sonuç: TEP-
CO’nun nükleer sWzWntWlar, ölçümler ve diğer konularda kamuo-
yundan sakladWklarW hiç bir şekilde ortaya çWkmWyordu, çWkamW-
yordu.

Taro Kono’yu dinlerken her nedense aklWma son günlerde,
“Enerjisa, hayatın yanında” sloganW ile televizyonlarda dün-
yayW döndüren enerjiden söz eden reklamlar geliverdi. Bu rek-
lamla her karşWlaştWğWmda kendi kendime sorar dururdum:

“Bir dağıtım tekeli neden reklam verir?”
Şimdi; “Hiç kaygılanma, burası Japonya değil” diyecekler

olacaktWr. Türkiye, Japonya’dan daha temiz bir ülke mi? Verbund
ve SabancW TEPCO’ya benzemez mi?

Bilemiyorum...
Bildiğim, birlikte enerji ihaleleri kazanmWş başka iki firma-

nWn birbirlerini nitelikli dolandWrWcWlWktan mahkemeye verdiği ve
teminatlarWnW yakarak süreçten çekildikleri.

Bildiğim, burasW Türkiye...

Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi
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Türkiye’nin enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılık ko-
nusundageçmişteAmbarlıSantralı’ndayaşanansıkın-
tıdan ders alınmadı. İthal doğalgazdan elektrik üretim
payınınsürekliartması,ekonomikdengeleridesarsabilir.
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Bağımlılık
dengeleri sarsıyor


