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Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı Avrupa ve Asya 
bölgesinde havaların 
soğuması enerji tüketimini
de artırdı. Türkiye’nin 
ortalama sıcaklığı geçtiğimiz
hafta eksi 0.5 ölçülürken 
tüketilen doğalgaz miktarı da
fırladı. Bazı uzmanların
gündeme getirdiği ‘mini bir
buzul çağ’ın enerji 
politikalarını kökünden 
değiştireceği iddia ediliyor.

ANKARA - Küresel iklim değişikli-
ğinin olasW etkileri, dünya üzerinde ge-
nel bir WsW atWşWyla buzullarWn çözülece-
ği, çölleşmenin ve doğal afetlerin arta-
cağW öngörülerine odaklanmWşken, 2012
kWşWnda ciddi sWcaklWk düşüşlerinin ya-
şanmasW enerji piyasalarWnda alarm zil-
lerinin çalmasWna neden oldu.

Özellikle Türkiye gibi enerjide dWşa
bağWmlW ülkeler açWsWndan, uzun sürecek
soğuk kWş günlerinin artmasW olasWlğW,
mevcut koşullar ve bu koşullara bağlW
veriler üzerinden oluşturulan enerji stra-
tejilerinin de yeniden gözden geçiril-
mesini zorunlu kWlacak gibi görünüyor.

Ortalama sıcaklık düştü
Enerji PiyasasW Düzenleme Kuru-

lu’nun (EPDK), açWkladWğW 2012 yWlW do-
ğalgaz tahmini tüketim rakamlarW Tür-
kiye’nin önünde sWkWntWlW bir sürecin ol-
duğunu ortaya koymuş durumda. Ha-
valarWn hWzla soğumasW ve mevsim nor-
mallerinin altWnda seyretmesi, enerji tü-
ketimini ciddi anlamda arttWrmWş du-
rumda. Bu bağlamda, Enerji BakanW Ta-
ner Yıldız’Wn “Bugünlerde çok fazla
gaz çekiyoruz. Şu anda eksi 32 dere-
ceyi bulan yerler var. Türkiye’nin or-
talama sıcaklığı eksi 0.5 derece. Ge-
çen yıllarda ortalama artı 5’in altına
düşmüyordu. Her pozisyonun idare
edilebilir yönetilebilir hali var. Ama
diyelim ki bu soğuklar 3 derece daha
düşse ve 10 gün daha devam etse is-
ter istemez her tarafta sıkıntı olur”
yönündeki açWklamasW dikkat çekici.

YWldWz, her ne kadar, “Bazı dönemsel
ve anlık sıkıntılar olabilir. Şaşırma-
mak, gerçekçi olmak lazım. Bu dün-
yanın her yerinde oluyor. ABD’de de
böyle sıkıntılı anlar olabiliyor. Ön-
gördüğümüz bir kesinti şu an yok.
Ama şartlar o kadar enteresan geli-
şebiliyor ki daha fazla soğuk olduğu
zaman daha fazla önlem almak zo-
runda kalıyoruz. Biz geçen yıl bir
günde maksimum 171 milyon metre-
küp gaz çekmişiz. Şimdi bir günde
186 milyon metreküp gaz çekmişiz.
Diyelim ki ihtiyacımız 188 milyon
metreküp. 2 milyon metreküpte gaz

sıkıntısından bahsedilmez. Bardak o
kadar dolu ki yüzde 99’u sağlanan bir
yapıdan bahsediyorum” yönünde bir
açWklama yapmWş olsa da, gelecek dö-
neme ilişkin tahminler çok fazla bahar
havasWna işaret etmiyor.

Kabus senaryosu
Rakamlar, Türkiye’nin soğuk hava

nedeniyle tüketmekte olduğu enerjinin
her geçen gün daha da attWğWnW gösteri-
yor. Tahminlere göre Türkiye’nin bu yWl
doğalgaz tüketimi yüzde 11,5 artWşla
48,5 milyar metreküp olacak. Bu rakam
geçen yWl için rekor bir çWkWşla 43,5 mil-
yar metreküp olmuştu. Tahminlere gö-
re bu yWlki tüketim ise geçen yWlWn da 5
milyar metreküp üzerinde gerçekleşe-
cek.

DünyanWn küresel düzeyde mini buzul
çağWna gireceği yönündeki tahminler ise
Türkiye’nin enerji politikalarW açWsWndan
adeta bir kabus senaryosu. İngiliz Me-
teoroloji Dairesi’yle iklim araştWrma ça-

lWşmalarWyla tanWnan East Anglia Üni-
versitesi’nin yaptWğW araştWrmanWn so-
nuçlarWna göre, küresel WsWnmanWn yeri-
ni artWk, “mini buzul çağı” alacak. 30
bin ayrW meteoroloji ölçüm istasyonun-
dan gelen verilere dayanarak gerçek-
leştirilen çalWşmada, dünyada hava sW-
caklWklarWnWn yükselmesinin, 1997 yW-
lWnda durduğu ortaya çWkmWş durumda.
Üstelik bu araştWrmaya göre gelecek 15
yWlWn, güneşteki faaliyetler nedeniyle da-
ha da soğuk geçmesi bekleniyor. Bu sü-
reçte sWcaklWklar 2022’de dibe vuracak.

AraştWrmalar, güneşteki faaliyetin
azalmasWyla yaşanacak soğuklarWn, sera
gazlarWnWn neden olduğu WsWnmayW tela-
fi etmeyeceği yönünde bulgularW ortaya
koyuyor. Bu, güneşin belirsiz bir süre
için “kış uykusuna yatması” anlamW-
na geliyor. Bu kWş uykusu da yeni bir bu-
zul çağWnWn başlamasWna neden olacak.

İşte bu noktada Türkiye gibi enerjide
dWşa bağWmlW olan ülkeler enerji strateji-
sini yeniden gözden geçirmek zorunda
kalacak.

Giderek soğuyan hava ve yWl içinde
soğuk geçen gün sayWsWnWn artmasW, hem
enerji talebini hem de enerji arzWnW ya-
kWndan ilgilenridiyor. Avrupa’nWn ve
Türkiye’nin en önemli gaz sağlayWcWsW
olan Rusya’nWn, giderek artmasW bekle-
nen doğalgaz talebine ilişkin nasWl bir
politika belirleyeceği henüz bilinmiyor.

Rusya’nWn, enerji dosyasWnW stratejik
bir enstrüman olarak kullanma eğilimi
dikkate alWndWğWnda, doğalgaza yönelik
yoğun talep, Moskova yönetiminin kü-
resel ve bölgesel etkinliğini daha da art-
tWrmasWna zemin hazWrlayacak gibi gö-
rünüyor.

Dengeler değişebilir
Giderek artan enerji talebi, siyasal ne-

denlerle piyasa dWşWna itilmeye çalWşWlan
İran gibi ülkelere yönelik yaptWrWmlarWn
da sorgulanmasWnW beraberinde getire-
bilir.

Enerji fiyatlarWnWn yükseleceği öngö-
rüsüyle, enerji havzalarW ve enerji gü-
zergahlarW üzerindeki siyasal kWrWlganlW-
ğWn da artmasW güçlü bir olasWlWk olarak
ortaya çWkWyor. Küresel sermayenin ve
özellikle de çok uluslu enerji şirketleri-
nin Ortadoğu ve Hazar havzalarWnW de-
netim altWna alWnmasW yönündeki çaba-
larWnW arttWrmasW hatta sWcak savaşlara
uzanan bir sürecin ortaya çWkmasW ola-
sWlWğW giderek güçlenecek.

Türkiye’nin ise enerjide dWşa bağWmlW
olan yapWsWnW gözden geçirmediği süre-
ce, gelecek döneme ilişkin ciddi sWkWn-
tWlarla karşW karşWya kalmasW kaçWnWlmaz
olacak. Gelişmiş ülkelerin orta ve uzun
dönemli enerji stratejilerini -hemen her
koşulu gözeterek- oluşturmasWna karşWn,
AKP hükümetinin günübirlik yakla-
şWmlarW, Türk halkWnW gelecek dönemde
üşümeye mahkum kWlacak gibi görünü-
yor.

Enerji stratejisinde dengeler değişecek mi?

Mini ‘buzul çağı’ korkuttu
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