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G
eçtiğimiz yWl içinde
UluslararasW Enerji
AjansW (UEA) tarafWn-
dan, üye ülkelerin ener-
ji politikalarW hakkWnda

yayWmlanan çalWşmalardan biri de Tür-
kiye üzerine hazWrlanan inceleme do-
kümanWdWr. ÇalWşmanWn geneli, tah-
min edileceği gibi, egemen politika-
larWn bir uzantWsW olarak kamu ku-
rumlarWnWn sektörden geri çekilmesi, pi-
yasalaştWrma ve özelleştirme mantWğW
üzerine kurgulanmWştWr. Nitekim Tür-
kiye’ye yapWlan en önemli tavsiyeler-
den biri, elektrik sektöründeki piyasa
reformlarWnWn sürdürülmesi ve BO-
TAŞ’Wn sektördeki hakim durumuna
son vermek için, doğalgaz sektörün-
deki piyasa reformlarWnWn hWzlandWrWl-
masW olarak görünmektedir.

Bununla birlikte uluslararasW bir
kuruluş tarafWndan Türkiye üzerine
hazWrlanan bir çalWşmanWn ele alWnma-
sWnWn bazW önemli yanlarW vardWr: Ön-
celikle, Türkiye’de bürokrasi ülke içi-
ne bilgi vermekte oldukça kapalW iken,
dWşarWya bilgi vermekte daha cömert
davranma alWşkanlWğWna sahiptir. Ay-
rWca bu tür raporlar, kimi yerinde sap-
tamalar içermekle birlikte, esasta ül-
keden ne beklendiğine dair ipuçlarWnW
da bazen satWr aralarWnda bazen ise daha
belirgin şekilde barWndWrmaktadWr.

İnceleme raporunun “Enerjide

Araştırma ve Geliştirme” konusuna
ayrWlmWş olan bölümü, genellikle ül-
kemizde temel bir unsur olmaktan
çok, bir aksesuar muamelesi gören bi-
lim-teknoloji alanWnW ele aldWğW için dik-
kat çekicidir. Bu bölümde ülkemizdeki
araştWrma-geliştirme (Ar-Ge) yapWsWnWn
şemasWna, kurumlarWn dökümüne ve kW-
saca işlevlerine yer verilmiş, konuya
ilişkin strateji belgelerinden, yasal
düzenlemelerden ve sağlanan fonlar-
dan söz edilmiştir. Türkiye’nin içinde
yer aldWğW uluslararasW işbirliği konu-
larW ve projeler kWsaca aktarWldWktan son-
ra her bölümde yapWldWğW gibi “Kritik”
alt başlWğW kapsamWnda bir değerlen-
dirme yapWlarak tavsiyeler sWralan-
mWştWr. UEA tarafWndan düşük karbonlu
enerji teknolojilerine doğru köklü bir
geçiş politikasWndan söz edildiği bir dö-
nemde, bu konuda Türkiye üzerine ne-
ler söylendiğine bakmak ilginç olabi-
lecektir.

Enerji teknolojileri politikası
ÇalWşmada, Türkiye’nin enerji ve

çevre konusunda arz güvenliğinden
emisyonlara kadar önemli güçlükler-
le karşW karşWya olduğu belirtilerek, yö-
netimlerin bunlarla başedebilmek için
kullanabilecekleri araçlardan birinin de

etkin bir Ar-Ge

politikasW olduğu vurgulan-
maktadWr. Bu konuda, TÜBİ-
TAK tarafWndan oluşturulan,
2005-2010 yWllarWna ilişkin
Ulusal Bilim ve Teknoloji Po-
litikalarW Uygulama PlanW’nda,
özel araştWrma alanlarWnWn de-
ğil ama genel anlamda strate-

jik amaç ve eylem alanlarWnWn belir-
lendiğine değinilmektedir. Türkiye’nin
uzun vadeli Ar-Ge politikalarWnWn ise
2003-2023 yWllarWnW kapsayan Vizyon
2023 çalWşmasWnda yer aldWğW belirti-
lerek, bu çalWşmada rüzgar, güneş
enerjisi, enerji depolama, temiz kömür,
enerji verimliliği, yenilenebilir ener-
ji, güç sistemleri kontrolu, küçük hid-
rolik santrallar, hidrojen ve yakWt hüc-
releri ile nükleer enerji gibi öncelikli
Ar-Ge alanlarWnWn sWralandWğWna dikkat
çekilmektedir. Raporda, Vizyon
2023’ün enerjide Ar-Ge konusunda tu-
tarlW bir strateji veya program oluştu-
rabileceğine işaret edilmektedir.

ÇalWşmada, TÜBİTAK’Wn faali-
yetlerinin yanW sWra Ar-Ge destekle-
me girişimleri arasWnda
2008’de çWkarWlan Araş-
tWrma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hak-
kWnda Kanun
(5746) ile Enerji
ve Tabii Kaynak-
lar BakanlWğW ta-
rafWndan başlatW-
lan Enerji AraştWr-
ma (ENAR) Prog-
ramW’na yer veril-
mektedir.

Kamu harcamaları düşük
Ülkemizdeki enerjiye yönelik

kamu Ar-Ge harcamalarWnWn düşüklüğü
dikkat çekilen önemli bir husustur. Bu
hususta diğer UEA üyesi ülkelerle ya-
pWlan karşWlaştWrmalar tahmin edilece-
ği üzere pek iç açWcW değildir: Enerji
alanWndaki kamu Ar-Ge bütçesinin
gayri safi yurtiçi hasWlaya (GSYİH)
oranW yüzde olarak, Japonya’da 0.027
(Nükleerle birlikte 0.078), Güney Ko-

re’de 0.040 (nükleer ile
0.067), İrlanda’da 0.009,

Macaristan’da 0.005
iken Türkiye’ninki

0.001 olarak gö-
rünmektedir.

B u r a d a
dikkat çekici
bir saptama
daha yapWl-
maktadWr:

“Diğer ül-
kelerden elde

edilen veriler,
özelleştirmeleri ta-

kiben elektrik ve gaz
sektörlerindeki muhtelif

alanlarda Ar-Ge’de düşüşler
olduğunu açıkça göstermek-
tedir. Rekabet ve üretkenliği
arttırma telaşı içinde Ar-Ge
harcamaları çoğunlukla ilk
kurban olmaktadır. Hükümet
bu potansiyel açmazdan kur-
tulmak için özel ve korporatif
nitelikli kuruluşları Ar-Ge ala-
nına yatırım yapmak için aktif
olarak cesaretlendirmeli ve ya-
tırımları kolaylaştırmalıdır.”

Sanayileşmiş ve bilim-tek-
noloji altyapWsW gelişkin olan ül-
kelerde bile, enerji sektöründeki
piyasalaştWrma girişimlerinden
sonra bu konudaki Ar-Ge’nin ge-
rilediği yWllardWr dile getirilmek-
tedir. Bizim gibi enerji Ar-Ge
alanWnda gelişmiş bir altyapWsW ve
işleyen bir sistemi olmayan bir ül-
kede ise gelecek açWsWndan iyim-
ser olmak pek de gerçekçi görün-
memektedir. AyrWca UEA’nWn ça-
lWşmasWnda haklW olarak Ar-Ge
faaliyetlerinin ve projelerin çWktW-

larWnWn değerlendirilmesinin gerekli-
liğine işaret edilmektedir. Kuşkusuz ki,
Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
desteklenmesi ucu açWk uygulamalar
olmamalWdWr. Ar-Ge faaliyetlerinin
çWktWlarWnWn düzenli olarak izlenmesi,
izleme sürecinin kurumsallaşmasW ve
elde edilen sonuçlarWn değerlendiril-
mesi sonucunda programlarWn revize
edilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin etkin-
liğini arttWracaktWr. Bu nedenle Türki-
ye’ye, Ar-Ge verilerinin toplanmasW ve
maliyet etkinlik analizlerinin yapWlmasW
önerilmektedir.

Öncelikli Ar-Ge alanı önerisi
İncelemede, Türkiye’nin enerji

alanWndaki Ar-Ge politikalarWnWn ener-
ji ve çevre konusundaki politika ön-
celikleri ile uyumlu olmasW ve Türki-
ye’nin kaynak çeşitliliği, politika he-

Uluslararası Enerji
Ajansı’nın
Türkiye’deki enerji
Ar-Ge çalışmalarına
ilişkin raporu,
kamunun bu alana
ayırdığı payın
özelleştirmeler
gerçekleştikçe
düştüğü gerçeğini
ortaya koyuyor.
Türkiye’nin enerji
alanında teknoloji
almayı sürdüreceği
tespiti yapan rapor,
Ar-Ge konusunda
“kazanma” ve
“uyarlama” için
uluslararası işbirliği
öneriliyor.

Nilgün ERCAN
Kimya Mühendisi

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI’NIN TÜRKİYE İNCELEME RAPORU’NDAN:

Teknolojide
bağımlılık
devam edecek



Yarın...

Y
eni yWlWn ilk haftasW. Uzun masif masada Alman, Avustur-
yalW, Çek, FransWz, Norveçli ve Türk olmak üzere on üç
kişi, İsa ve havarileri gibiydiler. Kadehlerdeki dünya mar-
kasW olmuş nadide Granddad Hassan şaraplarWnWn damaklar-
da bWraktWğW ince is aromasW, tam da gündeme denk düşer

konumdaydW. Gün görmüş deneyimli kurtlarla rotasyondan gelen çay-
laklar geçmiş ve gelecek üzerine ilginç bir sohbeti mayalamaktaydWlar.

Statkraft’tan Nis Paulsen HacW Naci Bey’e her daim yaptWğW gibi yi-
ne takWlWyordu;

- Naci Babba, litresi onyedi buçuğa benzin, onikibuçukta çevre ver-
gisi, bu gidişle sen de batacaksWn dünya da... Gel vazgeç artWk şu tarih ol-
muş benzinli arabadan.

HacW Naci bu yeni yetme çaylağW tepeden aşağW şöyle bir süzdükten
sonra;

- Bana bak evlat, yeryüzünde henüz tükenmemiş son litre benzine ka-
dar o araba kullanWlacak. AyrWca ben öldükten sonra da deposunda her da-
im hiç değilse bir damla benzin olacak, bu da vasiyetimdir. Şimdi ben-
zini bWrakalWm da Avrupa’nWn elektrik ihtiyacWnW nasWl karşWlayacağWz ona
bakalWm. Güneşli günler gelinceye kadar fiyatlarWn artmaya devam ede-
ceği kesin.

Nils’in yanWbaşWnda oturan Verbund’dan Hans Hollman kocaman gö-
beğinin üzerinden uzanWp ağzWna attWğW son lokmayW, şarabWndan aldWğW ko-
ca bir yudumla tamamlar tamamlamaz söze karWştW:

- Konsorsiyumumuz yüksek fiyatlara rağmen Türkiye ve Türkiye üze-
rinden gelen elektriğin yarWsWndan fazlasWnW Avrupa’ya aktarmaya devam
edecek. Bu fiyatlarW karşWlayamayan Türkiye’de elbette sWkWntWlar olacaktWr.
Türk Hükümeti’nin bunu anlayWşla karşWlayacağWnW umuyoruz.

HacW Naci, Hollman’W dikkatle dinlemekte olan Franz’a dönerek:
- Teslim olmuş bir hükümet var elimizde, siz hiç merak etmeyin. El-

bette ortalWğW karWştWrmak isteyen bir avuç asi çWkacaktWr. Ama onu da hal-
letmesini biliriz. Bir başimam olarak bu da benim vazifem...

HacW Naci’nin kadim dostu Durmuş Çaltık kuyunun dibinden geli-
yormuş gibi bir sesle:

- Geçmiş günleri hatWrlWyorum da o geçiş günlerinde BOTAŞ’Wn, TE-
TAŞ’Wn ekim indirimleri ile fiyat paçallamasWna katkWlarW sayesinde fi-
yatlarW bir nebze dengeleyebiliyor, kârlarWmWzW çWtanWn üstünde tutabili-
yorduk. Şimdi hükümetin elinin altWnda böyle bir imkan kalmadW. Zorunlu
olarak ikna yöntemine başvurulacak, başka çaresi yok. Yeri gelmişken biz
üzerimize düşeni yaptWk ve her şeyimizi piyasaya açtWk. Ama siz Avru-
palWlarWn hâlâ bir ayağW kamu zemininde.

Thomas Grosic ÇaltWk’Wn sWrtWnW sWvazlayWp:
- Dostum, yWllar var ki artWk siz ve biz sözcüklerini unuttuk. Sen de

unut. Bizler tarladan nemalanWrken siz direkt ürün üzerinden nemalanW-
yorsunuz. Ne derler sizde “Boynuz kulaktan zıpladı”, öyle bir şey
işte...

- “Boynuz kulağı geçti” deriz.
- Hahh işte öyle. Hem artWk Konsorsiyum ve müşterileri var sadece...

Öyle değil mi haa? HatWrlasana 2010’lu yWllarW! EnerjiSA SatWş Direktö-
rü Metin Koşar taa o zamanlar “abone mantığından müşteri mantığına
geçişin bir kabuk değişimi olduğunu” ifade etmemiş miydi? Kabuk
çoktan değişti ve giderek kalWnlaştW, artWk kWrWlmasW da bir hayli zor, hat-
ta imkansWz.

Paulsen, ÇaltWk’Wn kolunu tutarak bugün için ihtiyaç enerji, daha faz-
la enerji... YüzyWlWn başWndan beri enerji savaşlarW hep gündemde.

ÇaltWk, HacW Naci’ye dönerek:
- Ne diyorum biliyor musun? NasWlsa epeyden beri hukuk bizim hu-

kuk. OsmanlW’nWn son günlerindeki gibi bizde bir Dilaver Paşa Nizam-
namesi çWkartalWm mW? İşsizlikten birbirlerini yiyor insanlar. İşte tam za-
manW, iki kömeçe dört gün çalWştWrWrWm bir tanesini, anam avradWm olsun.

KonuşmalarW başWndan beri ilgiyle izleyen Franz kadehini kaldWrarak:
- Türk dostlarWm endişe etmeyin, yarWn yeni parti radyoaktif atWklar yo-

la çWkWyor. Anadolu’nun çölüne atWklarW gömüp EurolarW kasasWna koyun-
ca hükümetiniz de siz de bir süre nefeslenirsiniz. Kadehimi konsorsiyu-
mumuza ve parlak geleceğimize kaldWrWyorum. Bonne sante!...

Bu kurgu masif masada, çeyrek yüzyWl sonra, bu hayal ürünü ko-
nuşmalar gerçekleşebilir mi?

Bir otuz yWl sonrasW çok mu uzak?
Çeyrek yüzyWl önce 2001 Uzay Yolu MacerasW filmini izlerken 21.

YüzyWl da o kadar uzağWmWzdaydW ki...

Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi

Cumhuriyet ENERJİ � 1 Şubat 2011 - 215

defleri, önceki Ar-Ge faaliyetleri ve
uluslararasW işbirliği çabalarW baz
alWnarak en uygun teknolojilerin de-
ğerlendirilmesi gerektiğine işaret
edilmektedir. ÇalWşmada, ükemizin
sosyal ihtiyaçlarW ve karşWlaştWrmalW
üstünlükleri dikkate alWnarak, Ar-
Ge’de öncelikli alan örneği olarak te-
miz kömür teknolojileri, karbon
tutma ve depolama teknolojileri ve-
rilmektedir. Kömüre dayalW sant-
rallarWn daha verimli ve çevre so-
runlarW aza indirilmiş olarak proje-
lendirilmesi ve işletilmesi olumlu bir
gelişme olarak kabul edilebilir. An-
cak bu konularWn bir niyet bildiri-
minden öteye geçip, ayaklarW yere
basan ve sonuç alWnan çalWşmalar ha-
line gelmesi pek de kolay değildir.

Türkiye’nin temiz kömür tek-
nolojileri konusunda neler yapabi-
leceğine ilişkin bir fikir vermesi
açWsWndan bazW değerlendirmelere
bakmakta yarar vardWr. Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT)
2007 yWlWnda yayWmladWğW “Kömü-
rün Geleceği” adlW Rapor’da,
ABD’de Temiz Kömür Teknoloji-
leri’nin geliştirilmesi amacWyla, ör-
neğin “Entegre Kömür Gazlaş-
tırma” konusunda güçlü bir Ar-Ge
programWnW desteklemek için 100-
125 milyon ABD dolarW/yWl, “Kar-
bon Tutma-Depolama” için araş-
tWrma bazWnda 100 milyon ABD do-
larW /yWl, uygulanabilirliğini göster-
me çalWşmalarW için 75-100 milyon
ABD dolarW/yWl tutarWnda finansman
sağlanmasW önerilmektedir. AyrWca
karbon tutma ve depolama, hem
çok yönlü teknolojik hem de yöne-
timsel boyutlarW olan kapsamlW bir
konudur; halen gelişmiş ülkelerde ve
enerji ihtiyacW hWzla artan ve kömü-
re dayalW çok sayWda projesi olan Çin
gibi ülkelerde uygulanabilirliğini
gösterme projeleri olarak gündeme
gelmektedir. Bir kWyaslama yapacak
olursak, UEA’nWn raporuna göre,
2008 yWlWnda tüm enerji alanlarWndaki
Ar-Ge için Türkiye’nin yaptWğW kamu
harcamalarW sadece 7.5 milyon ABD
dolarWdWr. Özel sektörün enerji Ar-Ge
harcamalarW konusunda ise kapsamlW
bir bilgi olmadWğW belirtilmektedir.

KaldW ki, Ar-Ge sadece finans-
man meselesi de değildir; bu alan-
da işleyen, izlenen, değerlendirilen

ve sonuç alWnan bir sistem ve ör-
gütlenme sağlanamadWğW takdirde
Ar-Ge’ye ayrWlan kaynaklarWn da
heba edilmesi işten değildir. Bu ne-
denle, Türkiye’nin Ar-Ge alanWnda-
ki bugünkü konumu ile önümüze ko-
nan hedeflerin gerçekleşebilirliği
sorgulanmaya değerdir.

Nitekim İnceleme’de, Türki-
ye’nin AB ve UEA bünyesindeki
uluslararasW araştWrma programla-
rWnda yer almasWndan sağlanacak
faydaya ilişkin bir saptama oldukça
dikkat çekicidir. “Türkiye’nin gö-
rülebilir bir gelecekte teknoloji al-
maya devam edeceği” belirtilerek,
koşullarWmWza uygun olan, “mevcut
en iyi teknoloji”yi kazanma ve
uyarlamasW için uluslararasW işbirli-
ği içinde bulunmamWz önerilmekte-
dir. Bu ifadeyi, Türkiye’nin Ar-Ge

alanWnda uluslararasW işbirliği içindeki
yerinin teknoloji üretmek olarak
değil, pazar niteliğini geliştirmek ola-
rak belirlendiği şeklinde anlamak
mümkündür. Şayet bu saptamaya
tepki duyacak olursak da, bu du-
rumda öncelikle iğneyi kendimize
batWrmamWz gerektiği açWktWr.

Sonuç olarak, Türkiye’yi ener-
ji açWsWndan değerlendiren raporun
Ar-Ge bölümünde ağWrlWkla genel ifa-
deler; araştWrma konusu olarak da
TÜBİTAK- MAM tarafWndan veya
ortaklWğWnda yürütülen bazW projeler
yer almaktadWr. AynW dönemde, ör-
neğin Fransa için hazWrlanan ince-
leme dokümanWnda ise durum biraz
farklWdWr. Fransa’nWn, 2007 yWlWnda
nükleer ile nükleer dWşW yeni enerji
teknolojilerine yönelik araştWrma
çalWşmalarW arasWnda denge kuracak
şekilde kapsamlW bir ulusal araştWr-
ma stratejisi hazWrladWğW belirtile-
rek, raporun sWnWrlarWnWn elverdiği öl-
çüde, binalarda enerji verimliliği,
ulaşWm, yenilenebilir enerji kaynak-
larW, karbon tutma ve depolama,
akWllW şebekeler ve enerji depolama
gibi ayrWntWlandWrWlmWş araştWrma
alanlarWna ait hedeflere ve çalWşma-
lara yer verilmiştir. Bu tür örnekler,
bizim açWmWzdan, niyetler ve bek-
lentilerle gerçeklikler arasWnda ka-
tedilmesi gereken önemli bir mesa-
fe bulunduğunu bir kez daha gös-
termektedir.


