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Jeopolitik önlem yetmez

T
ürkiye’nin enerji politikasXnXn şekillendirilme-
sinde söz sahibi konumdaki kurumlarXn başXnda
Enerji ve DXşişleri bakanlXklarX geliyor. Başta bu
iki bakanlXk olmak üzere, enerji konusuyla ilgi-
li kurumlarXn son dönemde ürettikleri strateji

dokümanlarXna bakXldXğXnda, ağXrlXklX olarak arz çeşitlili-
ğine vurgu yapXldXğX görülüyor. Bu, enerji ihtiyacXnXn ne-
redeyse yüzde 75’ini dXş kaynaklardan sağlayan bir ülke
için doğal kabul edilebilir. Bu durum, ülkemizde enerji gü-
venliğinin arz güvenliği olarak algXlanmasXnX da anlaşXla-
bilir kXlXyor. Gelişen ve büyüyen ekonomik yapX da Tür-
kiye’nin enerji güvenliğini ve bu çerçevede enerji ba-
ğXmlXlXğXnX gündemin önemli konularXndan bir tanesi ya-
pXyor.

Enerji ihtiyacXnXn yerel kaynaklardan, düşük maliyet-
le karşXlanmasX, kaynak ülke, güzergah ve teknoloji çe-
şitlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarXnXn gelişti-
rilmesi, yurtiçinde ve yurtdXşXnda hidrokarbon kaynakla-
rXnXn aranXp geliştirilmesi gibi hedefler her dokümanda yer
alXyor.

Tüm bunlar, son 10 yXlda, Çin’den sonra enerji ihti-
yacXnXn en fazla arttXğX ikinci ülke konumundaki Türki-
ye’nin gelişme hedeflerini gerçekleştirmesi açXsXndan tu-
tarlX hedefler. AklX başXnda hiçbir kimsenin itiraz edeme-
yeceği noktalar.

Mesele, bu hedefin nasXl, hangi araçlarla ve ne türde
politikalarla elde edileceği noktasXnda düğümleniyor. Son
dönem enerji politikalarXna bakXldXğXnda göze çarpan,
enerji paketinde çeşitlendirmeye gidilirken bağXmlXlXk
noktasXnda çok da başarXlX olunamadXğXna işaret ediyor.
Petrol, doğalgaz ve yeni çözüm olarak sunulan nükleer
enerji bağlamXnda, kaynaklarX çeşitlendirmekten çok, da-
ha güçlü seviyede bağXmlXlXğa yelken açXldXğX görülüyor.

Ülkemizin çevresindeki enerji zengini bölgelerde var
olan istikrarsXzlXk, bölgesel ve küresel krizler ile enerji pi-
yasalarXnXn yapXsXnXn Türkiye’yi tek yönlü bir politika iz-
lemeye zorladXğX iddia edilebilir. Ama bu iddianXn kendi-
si dahi, enerji sepetinin sadece kaynak çeşitliliği bağla-
mXnda değil, aynX zamanda tedarikçi çeşitliliği bağlamXn-
da da anlaşXlmasX zorunluluğunun bir tür açXk ifadesinden
başka bir anlama gelmemektedir. Yerli kaynaklara yöne-
lik yatXrXm yapXlmamasX ve bu alanXn göz ardX edilmesine
mazeret olamaz.

FarklX enerji kaynaklarXnXn üreticilerle tüketiciler ara-
sXnda en güvenli biçimde akXşXnXn sağlandXğX ülke konu-
muna ulaşmayX hedefleyen Türkiye’nin, bu akXştan kendi
çXkarlarX doğrultusunda faydalanmamasX enerji güvenliği
kapsamXnda en büyük zafiyetlerden biri olacaktXr. Sadece
jeopolitik konum ve önemden bahsedip bu önemin getir-
diği fXrsatlardan maksimum düzeyde faydalanmayX sağ-
layacak politikalar geliştirilmemesi, amiyane tabirle en ba-
sitinden aymazlXk olacaktXr. Aksi bir durum, üretici kom-
şularla tüketici ortak ve müttefikler arasXnda sXkXşmak an-
lamXna gelecek, Türkiye’nin politikalarX bu unsurlarXn po-
litikalarXnXn sadece bir alt unsuru olmaktan öteye geçe-
meyecektir. Köprü olup köprü geçiş ücretiyle yetinmek ve
bunu bir enerji politikasX olarak görmek sadece kendini
kandXrmak olacak; ne ülke ekonomisine ne de jeopolitik
ve jeo-stratejik konuma bir fayda sağlayacaktXr.
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2
002-2011 dönemi, ülke-
miz kömür sektörü bakX-
mXndan olumsuzluklarla
doludur. Bu dönemde
Zonguldak Kömür Hav-

zasX’ndaki kömür üretiminin 10
kattan fazla artXrXlacağX yönündeki
propaganda yXllarca sürdürülmüş,
ancak dönem sonunda görülen
gerçek; Havza’da kömür üreti-
minin 9 yXldXr yerinde saydXğXdXr.
Havza’nXn 2001 yXlXnda 2.4 mil-
yon ton olan satXlabilir kömür üre-
timi 2010 yXlXnda sadece 2.6 mil-
yon ton düzeyinde gerçekleştiri-
lebilmiştir.

“Taşkömürü üretimini ar-
tıracağız” söylemlerinin bir tür-
lü gerçeklere dönüşemeyeceği
sonunda bu parti tarafXndan da an-
laşXlmXş ve AKP’nin söz konusu
dönemde yürüttüğü icraatXnX or-
taya koyan “AK İcraatlar” do-
kümanXnda uzun süre yer verilen
“Taş kömürde üretimi 10 kat-
tan fazla artırdık! Türkiye’nin
Taşkömürü Kurumu’nun 25
kömür sahasını özel sektöre
açtık. Böylece bu sahalardaki
yıllık taş kömürü üretimini 5
milyon tona çıkardık” ifadesi
yakXn zamanda dokümanXn içeri-
sinden çXkarXlmXştXr.

AKP döneminde, özel sektör
tarafXndan planlanan küçük ölçekli
iki termik santral dXşXnda, yerli kö-
müre dayalX tek bir elektrik üre-
tim santralXnXn temeli atXlama-
mXştXr. Bunun doğal sonucu ola-
rak, yerli kömürlerimizin toplam
elektrik üretimi içerisinde 2001 yX-
lXnda yüzde 30 olan payX 2010 yX-
lXnda yüzde 18 düzeyine kadar
düşmüş; yerli kömür yerine ithal
doğalgaz ve ithal kömür tercih
edilmiştir.

Zaten AKP’nin “AK İcraat-
lar” dokümanXnda yer alan “Tür-
kiye’nin yerli kaynaklardan
elektrik üretiminde büyük ar-
tışlar sağladık” ifadesi de alela-
cele dokümandan çXkarXlmak zo-
runda kalXnmXştXr. Dokümandan
çXkarXlan bir diğer “icraat” ise Af-
şin-Elbistan Linyit HavzasX’na
ilişkindir.

Afşin-Elbistan B SantralX’nXn
temeli 2000 yXlXnda atXlmXştXr.
Santral bitmiş, ancak santrala ya-
kXt sağlayacak kömür ocağX 10 yXl-
dXr hazXrlanamamXştXr.

Kömür ocağXnX hazXrlama sü-
recinde yapXlan hatalar şaşkXnlXk
vericidir. Söz konusu hatalarXn so-
nucunda, Dünya madencilik tari-
hinde örneğine kolay rastlana-

mayacak boyutta bir ocak kaza-
sXna neden olunmuş, kömür oca-
ğX kullanXlamaz hale getirilmiştir.
Olayda 11 can kaybX vardXr.

Planlama ve uygulama hatalarX
nedeniyle, Afşin-Elbistan B Sant-
ralX’nXn kurulmasXyla kurulma-
masX arasXnda 10 yXldXr önemli bir
fark yoktur.

“Afşin-Elbistan C ve D kö-
mür sahalarını özel sektöre açı-
yoruz!” sloganXyla yola çXkXl-
mXş; ancak bXrakXn yeni kömür sa-
halarXnX işletmeye almayX, çok
önceden hazXrlanmasX zorunlu
olan sahalar dahi perişan edilmiş,
kamu yanlXş uygulamalarla zara-
ra uğratXlmXştXr. Afşin-Elbistan
Kömür HavzasX, enerji bağXmlX-
lXğXnXn azaltXlmasXnda ülkemizin
en önemli yerli enerji kaynakla-
rXndan birine sahiptir. Ancak bu-
rada yapXlan hatalarla bir ülkenin
umudu hayal kXrXklXğXna dönüş-
türülmüştür.

Sonuç olarak, bu dönemde, ül-
kemizin en önemli yerli enerji
kaynağX olan kömürlerimizden
yararlanXlamamXştXr.

Enerji ithalatX hXzla yükselmiş,
enerjide dXşa bağXmlXlXğXmXz art-
mXştXr.

Enerji güvenlik açXğX alarm
verecek noktaya getirilmiştir.

Kömür sektöründe iş kazala-
rX, ölümler, yaralanmalar zirve
yapmXştXr.

Kömür sektöründe işsizlik,
emek sömürüsü artmXş; düşük
ücretle aşXrX çalXşmaya, taşeron-
laşmaya, sendikasXzlaştXrmaya
göz yumulmuştur. �

KÖMÜR ÜRETİMİNDE HEDEFLER TUTMADI

‘Ak İcraatlar’ karardı

Türkiye’nin son on
yılında kömür ve
kömürden üretilecek
enerji üzerine
yapılan planlamalar
tutmadı. İktidarın
‘Ak İcraatlar’
kitapçığından
taşkömürü ve yerli
kaynakların
kullanımına ilişkin
ifadeler bu nedenle
çıkarıldı.


