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E
MO BASIN - TMMOB
8. Enerji Sempozyumu,
uluslararasW katWlWmlW olarak
17-18-19 KasWm tarihleri
arasWnda İstanbul Kültür

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Elek-
trik Mühendisleri OdasW’nWn (EMO) se-
kretaryasWnW üstlendiği sempozyum,
“Küresel Enerji Politikaları ve Tür-
kiye” ana temasWyla gerçekleştirildi.
Enerji alanWnWn önemli isimlerinin ko-
nuk edildiği sempozyum kapsamWnda;
ABD’denAB’ye,Rusya’danÇin’e,Or-
tadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan
enerji alanWndaki çWkar çatWşmalarW or-
taya konulurken, küresel krizin enerji
alanWna yansWmalarW ele alWndW.

Etkinliğin açWlWşWnda, Sempozyum
Düzenleme Kurulu BaşkanW Gazi İpek,
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve
İdariBilimlerFakültesiDekanWProf.Dr.
Durmuş Dündar, Dünya Mühendis-
lik Örgütleri Federasyonu (WFEO)
İkinci BaşkanW Marwan Abdelha-
mid, EMO Yönetim Kurulu BaşkanW
Cengiz Göltaş ve TMMOB Yönetim
Kurulu BaşkanW Mehmet Soğancı ko-
nuştu. AçWlWş konuşmalarWnda, enerji ve
çevre uyumu ön planda tutularak, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarWnWn önemi
vurgulandW.

‘IEA Enerjinin NATO’sudur’
Sempozyum çalWşmalarW

EMO Enerji ÇalWşma Gru-
bu Üyesi Kemal Ulusaler
tarafWndan TMMOB adWna
sunulan “Küresel Enerji
Politikaları ve Türkiye”
açWlWş bildirisi ile başladW.
Ulusaler, arz edilen dünya
petrollerinin yüzde 63.5’ini
ve dünya doğalgazWnWn yüz-

de 64.6’sWnW 6-7 ülkenin tükettiğine dik-
kat çekerek, şu saptamalarW yaptW:

“Petrol ve gaz rezervlerinin yoğun
olduğu bölgelerde bu kaynaklara ilk
eldenulaşabilmek,bufosil enerjikay-
naklarının naklinde güvenliği sağ-
lamak, rakiplerin bu kaynaklara
ulaşmasını zorlaştırmak finans-ka-
pital zorba için enerji politiğin ana
konularıdır. Jeopolitik konum, boru
hatları, finansal güç, teknolojik üs-
tünlük vs. her zaman enerji politi-
kalarında silah olarak kullanılıyor.
Küresel enerji politikalarındaki bu
saldırgan tutumun arkasında önce-
likle enerji kaynaklarının sınırsız ve
sorumsuz kullanımı yatmaktadır.

Enerji kaynaklarının çıkış nokta-
larında ilk elden hakimiyet giri-
şimleri enerji politiğin sadece bir aya-
ğıdır. İkinciayak enerji yollarınıngü-
venliğidir. Bugün dünya petrolleri
büyük oranda, (yüzde 60) deniz yo-
luyla taşınmaktadır. Doğalgazda ise
bu taşımacılık, yüzde
75 ile boru hatları üze-
rinden yapılmaktadır.
Sıvılaştırılmış doğalga-
zın deniz yoluyla ta-
şınması petrole göre
yedi kat daha maliyet-
lidir. Hal böyle olunca
petrol denizyolları-
özellikle boğazlar-
önem kazanırken, gaz-

da boru hatlarının güzer-
gahı ön plana çıkmaktadır.

Dünya petrollerinin bü-
yük bölümü Ortadoğu’dan
çıkarılmaktadır. Ve bu pet-
rollerin büyük bir kısmı da
Basra Körfezi çıkışlıdır.
2020’li yıllarda tüm dünya
petrol ihracatının üçte bi-
rinden fazlası Hürmüz Bo-
ğazı’ndan geçirilerek yapı-

lacaktır. Bu körfezin üzerindeki ha-
kimiyet, çıkış yolunun güvenliğini
sağlayacaktır. Bunun için de her ha-
lükarda İran’ın Basra Körfezi’nde-
ki baskısı yok edilmeliydi.

Kapitalizmin içine girdiği süreğen
kriz dönemi
uzadıkça, ikna
yöntemleri de
değişmektedir.
Gelinen son
nokta; ‘Ya be-
nimsin ya da
kara toprağWn’
anlayışına denk
düşmektedir.
Artık kartlar
açık oynan-
maktadır. Lib-
ya ne ilktir ne
de son olacak-
tır. NATO geç-
mişte de enerji
konusunda tetiğe dokunmaktan ka-

çınmamıştır. NATO, evet he-
defe giderken bir basamaktır.
Ancak başka basamaklar da
vardır. Örneğin, IEA,
OECD… IEA’ya Enerji NA-
TO’su denmesi üzerinde du-
rulacak bir benzetmedir.”

‘Ucuz enerji dönemi bitti’
İlk gün düzenlenen özel otu-

rumda, İktisatçW-Diplomat Meh-
met Öğütçü “Dünya Enerji Görü-
nümündeki Değişimler ve Türkiye”
başlWklW sunumunu yaptW. Öğütçü, fosil
yakWtlara görünür gelecekte bağWmlWlW-
ğWn süreceğini belirtirken, ucuz enerji
döneminin bittiğine dikkat çekti. Meh-
met Öğütçü, enerji alanWnda BP, Shell
gibi uluslararasW kartellerin döneminin
bittiğini, ulusal şirketlerin ön plana çWk-
maya başladWğWnW söyledi. Nükleer Rö-
nesans’Wn Fukuşima’dan sonra yavaş-
lamaya girdiğini belirten Öğütçü,
“İran’da henüz pandoranın kutusu
açılmadı” derken, Irak’ta Türkiye’nin
çok fazla şansWnWn olmadWğWnWn gö-
ründüğünü, buradaki Türk firmalarWnWn
bölük pörçük ve küçük varlWklar halinde
kaldWklarWnW söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklW-
ğW’nWn (TPAO) Türkiye’de petrol bul-
ma WsrarW yerine başka ülkeler gibi
yurtdWşWnda petrol ve gaz yataklarW
olan bölgelerde arama ve üretim faa-
liyetlerine girmesinin Türkiye’nin ener-
ji güvenliği açWsWndan daha önemli ol-
duğu görüşünü savunan Öğütçü, do-
ğalgazda yeni sahalarWn bulunmasWyla
bir oyun değişimi yaşandWğWnW da söz-
lerine ekledi. Türkiye’nin enerjisinin ol-
mamasWnW “Aşil topuğu” olarak nite-
lendiren Öğütçü, “Bu anlamda Tür-
kiye’nin temiz enerji ekonomisine ge-
çişi son derece önemli” diye konuştu.

‘Gidişat iyi değil’
İkinci gün gerçekleştirilen özel otu-

rumda IEA Baş
Ekonomisti Dr. Fa-
tih Birol “Dünya
Enerji Görünü-
mü” sunumunu
yaptW. Birol, enerji
alanWnda gidişatWn
iyi olmadWğWnW be-
lirterek, 3 önemli
sorunu şöyle sWrala-
dW:

“1- Enerji arz
güvenliğinin giderek daha riskli
hale gelecek olması. 2- İklim deği-
şikliği trendlerinin giderek daha
fazla alarm veren trende oturuyor
olması. 3- Enerji tüketimi konu-
sunda zengin ve fakir arasındaki
uçurumunun giderek daha büyü-
yecek olması.”

Fatih Birol, Fukuşi-
ma’dan sonra bir çok ül-
kede nükleerde sorular
doğduğunu anWmsatWrken,
kömürle ilgili de çevre ve
iklim değişikliğinden ötü-
rü soru işaretleri olduğunu,
yenilenebilir enerji kay-
naklarWnWn da avantajlarWna
rağmen maliyet açWsWndan
dezavantajlarWnWn var ol-
duğunu anlatWrken, doğal-
gazWn dünya enerji piyasa-
larWndaki payWnWn hWzlW bir
şekilde büyümesini bekle-

diklerini kaydetti.

‘1.3 milyar elektrik yoksulu’
BM Genel Sekreteri tarafWndan 2012

yWlWnWn enerji yoksulluğuna karşW bir yWl
ilan edildiğini belirten Dr. Birol, dün-
ya nüfusunun yaklaşWk yüzde 20’sini
oluşturan 1.3 milyar insanWn elektriği-
nin bulunmadWğWna işaret etti. Bugün
Afrika KWtasW’nda 800 milyon insanWn
kullandWğW elektriğin Newyork’un kul-
landWğW elektriğe eşit olduğuna dikkat
çeken Birol, “Bu insanların elektri-
ğe kavuşması için gerekli olan para,
her yıl bütün dünyadaki enerji ya-
tırımlarına giden paranın sadece
yüzde 3’ü” dedi. Fatih Birol, bazW ül-
kelerdeki hükümetlerin tutumlarW ne-
deniyle bu yatWrWmlarWn gerçekleşme-
diğini ileri sürerek, o ülkelerin nasWl yö-
netildiği konusunda soru işaretleri
oluştuğunu söyledi. �

Enerji
her yönüyle

tartışıldı

Dr. Birol, eğer dünya enerji
politikalarWnda ciddi deği-
şiklik olmazsa dünyanWn 6
santigrad derece daha WsWna-
cağWnW; bunun deniz seviye-
lerinin yükselmesi, yağmur
oranWnWn azalmasW, canlW ya-
şamWnda ciddi değişime yol
açacağWnW anlattW. Birol,
“2017 yılına kadar dünya
çapında uluslararası bağ-
layıcı bir iklim değişikliği
sözleşmesi bütün ülkeler
tarafından imzalanmazsa 2
derecelik dünya hedefine
güle güle demek zorunda
kalacağız. Kapı 2 derece
için sonsuza kadar kapan-
mış oluyor” diye konuştu.

8. ENERJİ SEMPOZYUMU’NA DÜNYA ÇAPINDA UZMANLAR KATILDI

Banu SALMAN

‘İklim
alarm veriyor’

Dr.
Fatih
Birol

Mehmet Öğütçü

Kemal Ulusaler

TMMOB’un 8. Enerji Sempozyumu İstanbul Kültür
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempoyuma,
Türkiye’den ve yurtdışından katılan uzmanlar,
tüm boyutlarıyla enerjiyi tartıştı.


