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AKP’nin enerji günlüğü
D

ünya, kapitalizmin yeni
liberal politikalarXnX uy-
gulama konusunda nasXl
tökezlediğini, açmaza
girdiğini canX yanarak

izliyor. Kapitalizmin son küresel kri-
zi bir türlü aşXlamXyor. Bu kriz orta-
mXnda enerji kaynaklarX giderek önem
kazanXyor. Kaynaklara sahip olanlar,
bunu en fahiş fiyatlarla pazarlamaya ça-
lXşXrken; emperyalist ülkeler açXk iş-
gallere başvurmaktan kaçXnmXyorlar.
Fosil yakXtlar açXsXndan kXt kaynakla-
ra sahip olan kapitalist-emperyalist
ülkeler yenilenebilir enerji kaynakla-
rXna yöneliyor, bu alanda teknolojik ye-
nilikler peşinde koşuyorlar. Diğer yan-
dan yine bu emperyalist-kapitalist ül-
keler gelişmekte olan ülkelerin kay-
naklarXnX (başta su ve yeraltX kaynak-
larX olmak üzere) giderek daha yoğun
bir biçimde sömürmeye devam edi-
yorlar. Küresel kapitalizm öylesine
vahşileşiyor ki çevre yXkXmlarX artXk
dünya ölçeğinde sXradan bir olay hali-
ne geliyor. (Macaristan, Japonya vb.)

Bu ne perhiz...
Türkiye de seçimlere giderken

enerji alanXnda benzer bir durumu ya-
şamakta. AKP Hükümeti 8 yXldXr ener-
ji alanXnda küresel kapitalizmin yeni li-
beral politikalarXnX can siperhane yeri-
ne getirmeye çalXşXyor. 2002 yXlXnda gö-
rev talep ederlerken; “Geçmiş hükü-
metler, son dönemde uyguladıkları
politikaları ile enerji alanını Türki-
ye için acil ve içinden çıkılması zor
bir sorun haline getirmişlerdir. Ül-
kemizin öngörülebilir büyüme pers-
pektifleri ile bağdaşmayan ‘al ya da
öde’ anlaşmaları, imtiyaz ve işletme
hakkı devir sözleşmeleri, Türki-
ye’yi taşınması giderek zorlaşan bir
mali külfet ile karşı karşıya bırak-
maktadır” diyerek enerjiyi bu sorun-
lu konumundan çXkaracaklarXnX va-
detmişlerdi. Oysa bugün bir kez daha
istikrar adXna görev talep ederlerken,
Rusya ile alXm garantili nükleer ener-
ji santralX anlaşmasX imzalamaktan ül-
keyi milyarlarca dolarlXk risk altXna sok-
maktan ve yeni mali külfetler ile kar-

şX karşXya bXrakmaktan kaçXnmamXş-
lardXr.

Ucuz ve güvenilir mi dediniz?
Yine AKP 2002 Seçim Bildirge-

si’nde; “Partimizin enerji politika-
larının temelini, enerjinin ucuz ve gü-
venilir bir şekilde temin edilmesi, re-
kabete dayalı bir enerji piyasası
oluşturulması, vatandaşın bütçe-
sindeki yükün azaltılması, çevre ve
insan sağlığının korunması oluş-
turmaktadır” diyerek, vatandaşXn ağ-
zXna bir parmak sanal bal çalmXştXr. Bu-
gün gelinen noktada görülmektedir
ki; “bal” demekle ağXz tatlanmXyor.
AralXk 2007’den bu yana AKP Hükü-
meti döneminde konut kullanXcXlarX için
elektrik fiyatlarXna yapXlan zamlar top-
lamda yüzde 72’yi aşmXştXr. AynX dö-
nemde gerçekleşen tüketici fiyatlarX ar-
tXşX ise yalnXzca yüzde 30’lar düzeyin-
dedir. Elektrik fiyatlarXna yapXlan zam-
larXn büyük bölümü 2008 yXlXnda ya-
pXlmXş olup; Elektrik Mühendisleri
OdasX da (EMO) Ekim-2008’de yap-
tXğX açXklama ile Ekonomik İşbirliği ve
KalkXnma Örgütü (OECD) enerji fi-
yatlarX endeksine göre Türkiye’nin
enerji fiyatlarX en çok artan ülke ko-
numunda olduğuna dikkat çekmiştir.
Bu arada haklarXnX yemeyelim, vaat
edip de tuttuklarX söylemler de ol-
muştur: Örneğin aynX yXlXn seçim bil-
dirgesinde, “orta vadede toplam ver-
gi gelirini azaltmadan, verginin ta-
bana yayılması”ndan bahsetmişler
ve gerçekten vergiyi en geniş orta ve
yoksul tabana yayarak; akaryakXt fi-
yatlarXnda ülkeyi, dünyanXn en yüksek
vergisini alan ülke olma özelliğine
sahip kXlmXşlardXr. Bu arada dolaylX ver-
ginin tüm vergiler içerisindeki payXnX
yüzde 75’lere çXkardXklarXnX da unut-
mayalXm. RefahX varsXla, zulmü yoksula
aktarmakta ustalaşmXşlardXr.

Bağımsızlık başka bahara
Şimdilerde 2023 Vizyonu ve “Bü-

yük Türkiye”den söz edilmekte.
AKP’nin enerji alanXndaki politikala-
rXna bakXlXnca, bu alandaki büyüme an-
layXşX olsa olsa enerjide bağXmlXlXğX bü-
yütmek olsa gerektir;  2002 yXlXnda 9.1
milyar dolar olan enerji ithalatXnX 2010
yXlXnda 33.7 milyar dolara çXkarttXkla-

rXna göre… Oysa bakXn bu bağXmlXlXk
konusunda 2002’de, ne söz vermişler:

“Halen yüzde 65 olan enerjide
dışa bağımlılığın azaltılması için gü-
neş, rüzgar, jeo-termal ve bio-mass
gibi yerli ve alternatif kaynaklara yö-
nelinecek, yerli linyit ve hidroelek-
trik projeler süratle hayata geçiri-
lecektir.”

Peki, kendisini “çevrecinin da-
niskası” ilan eden Başbakan’Xn 8 yXl-
lXk dönemi boyunca yarattXğX çevre tah-
ribatXna ne demeli? Trakya’da, Ege’de
akarsular zehir olmuş akmakta. Kara-
deniz başta olmak üzere büyük turizm
değeri taşXyan vadiler birer birer yok
edilmekte. 

Özelleştirerek özel sermayenin
açgözlülüğüne terk ettiği madenlerde
siyanür barajlarX yXkXldX, yXkXlacak du-
rumda. Kahvehanelerde sigara yasağX
ile övünen Başbakan, DilovasX gibi sa-
nayi bölgelerinde vatandaşa her gün ze-
hir solutmakta.

Memlekette çevre yXkXmX gün be
gün artarken; 2002 yXlXnda yapXlan;
“Çevrenin bir değer ve maliyet un-
suru olduğu dikkate alınarak, ener-
ji dönüşüm işlemleri sırasında ortaya
çıkan kirleticiler titizlikle kontrol edi-
lecektir” vaadi yeni vaatlere referans

değil de nedir?

Terminal 
olamadık 
kanal
açalım...

Acizliği
diz boyunu aş-
mXş, gXrtlağa
dayanmXşken,
büyük büyük
laflar etmek
herhalde AKP
Hükümeti’ne
özgü olsa ge-
rek. Zira
2 0 0 2 ’ d e
“Komşuları-
mızdaki petrol ve doğalgazın Dün-
ya pazarlarına açılmasında ülke-
mizin dağıtım terminali olma im-
kanları iyi değerlendirilerek, ener-
jide bölgesel güç haline gelinecektir”
dediklerine göre... “Bölgesel güç”, ger-
çekten büyük bir laf, söyleyen altXnda
da kalabilir. Nitekim 8 yXl sonra geri-
ye bakXldXğXnda ortada sadece Bakü-
Tiflis-Ceyhan boru hattXndan başka bir
somut bir tesis bulunmamakta; o da
geçmiş yXllardan devir alXnan bir pro-
je üstelik. Samsun-Ceyhan gibi, NA-
BUCCO gibi büyük söylemlerin al-
tXnda perperişanken, hala geleceğe
yönelik aynX laflarX etmek de kendini
bilmezlik olsa gerek. 8 yXlda 2.6 mil-
yar metreküplük doğalgaz depolama te-
sisini ancak yapanlar ve de 2023’te bu-
nun 5 milyar metreküpe çXkaracakla-
rXyla böbürlenenler için başka ne söy-
lenebilir ki? Bu hXzlarXyla herhalde İs-
tanbul KanalX’nX bitirdiklerinde; dün-
ya ölçeğinde petrol, dolayXsXyla petrol
taşXyacak tanker de kalmayacak.

Ali Dibo’yla özdeşleşmek...
“Kamuda yapılan kaynak kul-

lanma ve aktarımları toplumun bil-
gisine açılarak yolsuzluklara im-
kan vermeyen şeffaf devlet anlayı-
şını yerleştirecektir.”

2002 yXlXnda bu vaatler ile seçim
kazanmXşlar, ancak göreve gelir gel-
mez, “Beyaz Enerji Yolsuzluğu”yla
ne kadar AK olduklarXnX kanXtlayXver-

mişlerdi. Diğer sektörler bir kenara,
enerji sektörü 8 yXllXk iktidarlarX bo-
yunca yolsuzluk söylemlerinden arXn-
dXrXlamamXştXr.

Yandaş tabir edilen firmalara ak-
tarXlan işler ve dolayXsXyla kaynak ak-
tarXmX, EMO tarafXndan “Fener Işı-
ğında Gölge Oyunları” broşürüyle de-
şifre edilmiştir. Gerçekleri gölge oyu-
nuna çevirmek, şifreler ve algoritmik
rakslarla ülke yönetmek böyle bir şey
olsa gerek.

Bu alanda bir başka örnek de
Enerji PiyasasX Düzenleme Kurulu
(EPDK) yapXlanmasX ve uygulamala-
rXdXr. CumhurbaşkanlXğX Devlet De-
netleme Kurulu Raporu ile de açXğa çX-
kan, aslXnda denetleme ve düzenle-
meden anlaşXlanXn; “saldım çayıra
Mevlam kayıra” lafzXna denk düşen
bir uygulamanXn söz konusu olduğu-
dur. Kaçak mazotun adXm başX alXcX bul-
duğu, solventte yaşanan vurgunlar,
kaçak yakXt üretiminden dolayX sana-
yi bölgelerindeki patlamalar ve işçi
ölümleri, lisans ticareti, verilen li-
sanslarXn takipsizliği, aylar boyunca
bekletilen kimi lisans başvurularXnXn çe-
şitli bahanelerle sürüncemede bXrakXl-
masX ve ne gariptir aynX lisans başvu-
rusuna aşina bir isim eklenince bir haf-
tada sorunun çözülüvermesi gibi olay-
lar ve EPDK mensuplarX ile denetle-
yecekleri ve düzenleme görevi yapa-
caklarX girişimci firma mensuplarXnXn
aynX dernek çatXsX altXnda yer almala-
rX… �

Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalşıma Grubu Üyesi AKP iktidara geldiği

2002 yılında enerji
alanında “al ya da öde”
koşullu anlaşmaları
eleştirdi. Ancak Rusya
ile nükleer santral
konusunda “alım
garantisi” uygulayarak
bağımlılığı artırdı. Son
8 yıldaki özelleştirmeler
sonucunda elektrik
yüzde 72 zamlandı.
Enerji terminali olma
iddialarına karşın
büyük projelerde
ilerleme sağlanamadı.
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