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Oğuz TÜRKYILMAZ
MMO Enerji Çal*şma Grubu Başkan*

Türkiye’nin 1990-2011 dönemi enerji ile il-
gili verileri incelendiğinde; 1990’dan bu ya-
na dYş bağYmlYlYğYn hYzla arttYğY görülmek-
tedir. Enerji talebini yerli üretimle karşYla-
ma oranY, 1990’da yüzde 48.1 iken, 2000’de
bu oran yüzde 33.1’e, 2010’da ise yüzde
29.2’ye gerilemiştir. Son dönemlerde izle-
nen politikalarYn sürdürülmesi halinde; bi-
rincil enerji tüketiminde yüzde 70’ler dü-
zeyinde olan dYşa bağYmlYğYn devam ede-
ceğini ve daha da artacağY tespit edilmek-
tedir.

Enerji PiyasasY Düzenleme Kurumu
(EPDK) sürecindeki yatYrYmlarla ilgili ola-
rak Tablo 1’de yer alan veriler, çok daha cid-
di sorunlara işaret etmektedir.

İthal kömür kapasitesi
Toplam 8 bin 750.5 megavat (MW) kap-

asitesindeki 17 ithal kömüre dayalY elektrik
üretim santral yatYrYmY için lisans başvuru-
larY; başvuru, inceleme-değerlendirme ve uy-
gun bulma aşamasYndadYr. Bu santrallarYn da
lisans almasYyla, yatYrYmlarY sürenlerle bir-
likte, ithal kömüre dayalY santrallarYn yara-
tacağY ilave kapasite 14 bin 264 MW’a ula-
şacaktYr. Başka bir deyişle, mevcut Türki-
ye kurulu gücünün dörtte birinden fazla güç-
te yeni ithal kömür santralY kurulmasY söz ko-
nusudur.

Gaz hedefi iki kat
Doğalgazda durum daha vahimdir. Lisans

alYp, yatYrYmlarY süren santrallarYn kurulu gü-
cü 13 bin 283.8 MW’tYr. Başvuru, incele-
me-değerlendirme ve uygun bulma aşa-
masYndaki 154 adet santralYn kurulu gücü ise
38 bin 229.63 MW’tYr. Bu santrallarYn da li-
sans almasY durumunda, lisans alYp yatYrYmY
sürenlerle birlikte toplam 51 bin 512.86 MW
kapasite ile bugünkü toplam kurulu güce ya-
kYn ilave doğalgaz santralY kurulacaktYr. Bu
santrallarYn gereksineceği yYllYk gaz ihtiya-
cY ise yaklaşYk 70 milyar metreküpü aş-
maktadYr. Bu durumda kurulmasY öngörü-
len yeni doğalgaz yakYtlY elektrik üretim sant-
rallarYnYn; gaz ihtiyaçlarYnYn, hangi ülkeden,
hangi anlaşmalarla, hangi boru hatlarYyla ve
hangi yatYrYmlarla karşYlanacağY ise merak
konusudur.

Yeni ithal kömür ve doğalgaz santralla-
rYnYn yaratacağY 65 bin 776.86 MW kapasite

ile mevcut toplam kurulu gücün yüzde
122’si kadar, yeni ithal doğalgaz ve kömür
yakYtlY santral tesis edilmiş olacaktYr. Ener-
ji Tabii Kaynaklar BakanlYğY ve EPDK’nYn
sorumlu olduğu bu tablo, Türkiye’nin ge-
nel olarak dYşa bağYmlYlYğYnY, özel olarak
elektrik üretimindeki dYşa bağYmlYğYnY da-
ha da perçinleyecektir.

Bu bilgiler, Enerji Ba-
kanlYğY‘nYn strateji bel-
gelerinde yer alan, “Elek-
trik üretiminde doğal-
gazın payını yüzde
30’un altına düşürme”
hedefinin, maalesef boş
bir hayal olarak kalaca-
ğYnY ortaya koymaktadYr.

DYşa bağYmlYlYğYn azal-
tYlmasY için yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarY potansiyeli mevcuttur. (Tablo 2)
Ancak Türkiye’de son yYllarda uygulana-
gelen, dileyenin dilediği yerde, dilediği
kaynak veya yakYtla, dilediği teknolojiyle,
dilediği zaman aralYğYnda, yeterli denetim
olmaksYzYn yaptYğY enerji yatYrYm uygula-
malarYndan vazgeçilmelidir.

Enerji ekipmanında 
da bağımlılık
Enerji alanYnda dYşa bağYmlYlYğYn diğer

boyutunu da enerji tesislerinde kullanYlan
makine ve ekipmanlar oluşturmaktadYr.
Tablo 3’de görüleceği üzere, Türkiye’nin
ithalatYnda makina ve ekipman ithalatY
önemli bir yer tutmakta olup, 2011’de it-
halat düzeyi 43.9 milyar dolara ulaşmYştYr.
Bu tutar içinde, enerji sektörü için yapYlan

makina ekipman itha-
latYnYn önemli yer tut-
tuğu kuşkusuzdur.

Yerli ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarY
potansiyelinin tam ola-
rak değerlendirilmesi
için ihtiyaç duyulan
enerji ekipmanlarYnYn
yurtiçinde üretimi te-
mel bir politika olma-

lYdYr. TÜBİTAK, üniversiteler, üretici sa-
nayi kuruluşlarY, meslek örgütlerinin katY-
lYmYyla; rüzgar türbinlerinin, fotovoltaik pa-
nellerin, yoğunlaştYrmalY güneş elektrik üre-
tim sistemlerinin, jeotermal ekipmanlarY-
nYn, hidrolik türbinlerin, termik santral ka-
zan ve türbinlerinin yurtiçinde üretimini ön-
gören strateji ve planlar uygulanmalYdYr.

EPDK analizlerine göre Türkiye’de
2010-2030 döneminde yapYlacak enerji ya-
tYrYmlarYnYn toplamY 225-280 milyar dolar
olarak tahmin edilmektedir. Enerji yatY-
rYmlarYnda en büyük pay, makina ve ekip-
mana aittir. YatYrYm tutarlarYnYn asgari
yüzde 60’YnYn makina ve ekipman alYmY-
na ayrYlacağYnY kabul edersek, 20 yYllYk dö-
nemde 225-280 milyar dolar olmasY tahmin
edilen enerji yatYrYmlarYnYn 135-168 milyar
dolarlYk bölümünün makina ve ekipmana
harcanacağY söylenebilir. Bu durumda her
yYl 7-8.5 milyar dolarYn enerji makina ve
ekipman ithalatY için başta Çin olmak
üzere yurtdYşYna aktarYlmasY yerine, nere-
de ise tamamYnYn ülke içinde kalmasY ve

yerli sanayiye ödenmesi öngörülmelidir.
Bunun için enerji üretim ekipmanlarYnYn

yerli üretiminin yanY sYra enerji yatYrYmla-
rYnda ihtiyaç duyulan tasarYm, avan ve de-
tay mühendislik, teknik işgücü ve müte-
ahhitlik hizmetlerinin yerli kuruluşlarca yur-
tiçinden karşYlanmasY esas olmalYdYr.

Enerji sektörüne makina ekipman üreten
sanayilerin kümelenmesi teşvik edilmeli ve
işbirliği ağlarY geliştirilmelidir. Bu alanda
örneğin OSTİM’de oluşan ve çalYşmalarYna
yeni başlayan Yenilenebilir Eneji Küme-
si gibi girişimlerin etkinleştirilmesi için bir
yol haritasY belirlenmelidir.

Bu bağlamda İzmir’de rüzgar ve güneş
enerjisi ekipmanlarY; İzmir ve AydYn’da jeo-
termal enerji ekipmanlarY; Konya, Kayse-
ri ve Mersin’de güneş enerjisi ekipmanla-
rY; Gaziantep ve DiyarbakYr’da hidrolik
enerji ekipmanlarY; Adana ve Urfa’da bi-
yoyakYt enerji ekipmanlarY, İstanbul’da
termik santral ekipmanlarY üretimine yö-
nelik kümelenme ve yapYlanmalar teşvik
edilmelidir. Bir sonraki adYm, bu amaca yö-
nelik Enerji İhtisas Organize Sanayi Böl-
gelerinin kurulmasY ve desteklenmesi ol-
malYdYr.

KalkYnma BakanlYğY bünyesinde oluş-
turulacak bir birim veya Enerji Ekipman-
larY MüsteşarlYğY vb. bir organizasyonla ka-
mu yol gösterici ve yönlendirici olmalYdYr.

Türkiye, yanlış enerji politikaları nedeniyle makine üretiminde de ithalat bağımlısı…

Bağımlılığın öteki yüzü
Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığı her geçen gün artıyor. Enerji üretim
ekipmanlarındaki dışa bağımlılık da çok ciddi düzeyde. Resmi rakamlara göre 
her yıl 7-8.5 milyar dolarlık ekipmana ihtiyaç bulunmakta.Üretim için Kalkınma
Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler, yerli sanayicilerle ortak çalışmalı.

Tablo 1
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Tarihte dezenformasyonu -dola-
yYsYyla yalanY- en çok seven ve
uygulayan kesim liberaller ol-

muştur. Toplumu yalan söyleyerek
yönlendirmenin mübah olduğuna ken-
dilerini inandYrmYşlardYr. Hatta Leo
Strauss tarafYndan bu işin teorisi bile
yazYlmYştYr.

Yerkürede hal böyle iken, elbette
Türk liberaller de bu konuda geri ka-
lamazlardY. ZamanYn birinde, bunlardan
biri; “Tarih şahittir ki, en koruma-
cı ülkeler en fakir ülkeler haline gel-
miştir” demiş bulunmaktadYr. Ona
göre yoksulluğun tanYmY bu kadar ba-
sittir.

Liberallerin söylemlerinin tersine
tarihte ekonomik olarak hYzla büyüyen
ülkeler, bu büyüme dönemlerinde hep
korumacY olmuşlardYr. Geçmişten gü-
nümüze liberalizm, öyle adYnYn önüne
neo/yeni ekinin getirilmesini gerekti-
recek kadar önem arz eden bir deği-
şikliğe uğramamYştYr. Liberalizm, hep
bildiğimiz liberalizmdir. Nitekim dev-
letin ticarete müdahale etmesini yan-
lYş bulan ve korumacYlYk yapan dev-
letlerin ekonomik olarak geri kala-
caklarYnY iddia eden liberaller, bugün bu
söylemlerini bir an için unutup, tam ter-
sini yapmaktadYrlar. Komünist etiket-
li liberal Çin’in Devlet Radyosu, ay-
naya sYrtYnY döndüğü bir anda, ABD
Kongresi’nin 8 Ekim’de aldYğY karara
atYfta bulunarak, mevcut durumu şöy-
le dile getirmekte;

“Tıpkı, 2008 Krizi’nde olduğu gi-
bi Batılılar, devlet müdahalesiyle şir-
ketlerini kurtarmaya çalışıyorlar.
2008’de yaptıkları, korumacılığın da
ötesinde kamulaştırmaydı. ABD dev
bankalarını, dev şirketlerini hazine
parasıyla kurtardı. Sonra da mat-
baayı çalıştırıp dünyaya dolar sa-
çarak kamulaştırmanın bedelini
bizlere, tüm dünyaya ödetti ve öde-
tiyor. Şimdi de dönmüş, şirketleri-
ne ‘sübvansiyon’ yapıyor diye Çin’i
suçluyor, Çinli şirketleri ülkesinde
sınırlamaya kalkışıyor.”

Amerikan yerlilerinin, “Sen mako-
senlerini bağlayıncaya kadar, yalan
dünyayı kırk kez dolaşır” özsözü ne
kadar gerçekçi ise bizim “Yalancının
mumu yatsıya kadar yanar” özsözü-
müz de o derece gerçekçidir. Görül-
düğü üzere liberal yalanlarYn mumu bir
başka liberalce hemen söndürülüveri-
yor.

Dünya liberalleri böylesine raks
ederken bizim liberaller kuyruğu dik
tutma sevdasYnda. 

Şimdilerde, Türkiye’de, muhafaza-

kar-mütedeyyin tabandan oluşan sa-
cayağYnYn üzerine oturtulmuş liberal
AKP Hükümeti de aynY kafada hareket
etmekte; entegrasyon konusunda gel-
diği nokta, “kraldan daha çok kral-
cı” durumuna denk düşmekte.

Örneğin, Fukuşima’dan sonra Ja-
ponya, tazminatlarY ödeyemeyen şir-
ketleri devletleştirdi. Bulgaristan Hü-
kümeti yeni nükleer santrallar inşasY-
nY referanduma götürürken, Rusya’ya
tazminat ödemeyi göze alarak, Belene
Projesi’ni durdurdu. Türkiye ise ters
yönde ilerlemeye devam ediyor.

Gelelim özelleştirmelere... Enerji
sektöründe en hYzlY özelleştirmeciler-
den İngiltere’nin Enerji BakanY Char-
les Hendry, bugünlerde “Hükümetin
elektrik piyasası reformunda (EMR)
bütün gerekçesi, sermayenin mali-
yetlerini azaltmak ve fiyatları aşağı
çekmekti, ama etkisi ters oldu” iti-
rafYnda bulunarak, enerji yoksullu-
ğundan muzdarip İngilizler için devlet
desteği sinyalleri veriyor. İngitere’ye
göre daha temkinli hareket eden Avus-
turya, Fransa, ABD gibi pek çok ülke
ise enerji sektöründe kamu varlYklarY-
nY özel sektöre aktarmakta ayak sürü-
mekteler.

“Özal’dan AKP’ye Türkiye” ise
argo deyimle bu entegrasyon oltasY-
na sazan gibi atlamYş bulunmakta. Dü-
nün ve bugünün bürokratlarYnYn ger-
çekten samimi olanlarY bu kararYn ta-
mamen siyasi tercih olduğu ve bile bi-
le lades dendiği inancYnda. Örnek
mi? İşte HES projeleri... Kendi man-
tYğY içinde bile facia. Havza planla-
masY yapYlmadan yangYndan mal ka-
çYrYr gibi hYzla dağYtYlan lisanslar,
başYbozuk sermayenin talanYna kapY
açmalar… “Havza planlamasını ka-
çırdık, hiç değilse havza optimi-
zasyonunu ele alalım” yollu söy-
lemlere kulak tYkayan kralcY AKP, op-
timizasyon bir kenara, yeni su yasa ta-
sarYsY ile gözü tamamen karartmYş du-
rumda ilerliyor.

Türkiye’de 36 milyonu aşkYn kişi-
nin enerji yoksulluğundan muzdarip ol-
duğu gerçeği karşYsYnda AKP, dünya-
daki örneklerinde olduğu gibi yoksu-
la destek adYna, sübvansiyonlarla özel
sermayeye destek çYkacak; yoksul kit-
leyi, yardYm kültürü oluşturarak kendine
biat ettirecek ve iktidarYnY sürmeye ça-
lYşacak.

Dünya yalan üzerinde daha ne kadar
dönebilir ki? Ne demişler:

“Keser döner sap döner, bir gün
gelir hesap döner.”

Enerji konularYnda bilim ve teknoloji ge-
liştirme altyapYlarYnYn güçlendirilmesi için
kamusal ve özerk bir kuruluş olarak TÜ-
BİTAK’Yn enerjiyle ilgili enstitüleri Türkiye
Enerji Bilimleri ve Teknolojileri Geliştir-
me Merkezi olarak yeniden yapYlandYrYl-
malYdYr.

Bu merkezin öncülüğü ve denetimi altYn-
da;

� Üniversitelerin enerji enstitüleriyle ve-
ya ilgili platformlarYyla bu merkez ilişki-
lendirilmeli. 

� Enerji alanYnda doktora ve doktora
sonrasY programlarY ve yurtdYşY merkezler-
le ortak çalYşma imkanlarY desteklenmeli.

� Kamu ve özel sektörün enerji alanYn-
daki araştYrma-geliştirme (Ar-Ge) çalYşma-
larYnYn çekicileştirilmesi ve eşgüdümü sağ-
lanmalY.

� En kYsa zamanda Türkiye’de gelişti-
rilmesi mümkün olan teknolojileri kullana-
rak doğalgaz ikamesi odaklY, hem yerli
kaynak sorununa hem de yerli enerji tek-

nolojisi sorununa çözüm arayan program ve
projeler uygulanmalY.

� Üniversitelerde genç mühendisle-
re/akademisyenlere daha çok master/dok-
tora/doktora sonrasY çalYşmasY imkanlarY
verilmeli, onlara daha çok yazYlYm/donanYm
sağlanmalY. Yerli teknolojilere/yerli yakYt kul-
lanYmY için üniversitelerde akademik/bi-
limsel araştYrmalara daha çok destek veril-
meli. 

� KurulmasY önerilen Türkiye Enerji Bi-
limleri ve Teknolojileri Geliştirme Merke-
zi ile ilişkilenecek akademik bilimsel araş-
tYrma kuruluşlarYmYzYn sayYsY arttYrYlmalYdYr.
Muğla, Adana, Mersin, Konya’da, “Güneş
Enerjisi Teknolojileri”, Zonguldak, Afşin
Elbistan, Adana ve Konya’da “Linyit/Kö-
mür Yakma Teknolojileri,” İzmir ve Ça-
nakkale’de “Rüzgar Santralları,” Ege
Bölgesi’nde “Jeotermal Enerji,” Güney
Doğu Anadolu Bölgesi’nde “Hidrolik
Enerji”, Çukurova ve GAP Bölgesi’nde “Bi-
yoyakıt” araştYrma merkezleri kurulmalYdYr.

Yalan (üzerinde dönen) dünya!
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