
asarruf anlayRşRnRn geliştirilmesi gereken sektörlerden bir, hatta belki
de en önemlisi enerji. Ülkemizde doğuya gidildikçe kayRp oranlarR
artRyor. Kaçak kullanRmRn yanR sRra, enerji hatlarRnRn eski olmasR
nedeniyle enerjinin bir kRsmR hatlarda kayboluyor. KayRp kaçaklarRn
elektrik dağRtRm şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra ne durumda
olduğu bilinmiyor. KayRp kaçaklarR kabul edilebilir düzeylere
indirmeden, ülkenin geleceği için yapRlan enerji planlamalarRnRn da
fazla bir anlamR kalmRyor. Çünkü ürettiğiniz enerji hatlarRn eski
olmasR nedeniyle kullanRlamayabilir.

Verimli enerji kullanRmR ise yaşamRmRzRn hemen hemen her
yönünü ilgilendiriyor. Az yakRt tüketen otomobilin tercih
edilmesinden, evlerde aydRnlatma için tasarruflu ampul kullanRmRna
kadar gidilyor. Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik son yRllarda
yasal düzenlemeler de yapRldR. Buna göre binalara RsR yalRtRmR
yapRlmasR zorunluluğu getirildi. Evlerde kullanRlan elektronik
cihazlarRn enerji tasarruflu olmasRna dikkat edilmesi hem yurttaşRn
cebini hem de ülke olarak bütçemizi yakRndan ilgilendiriyor. Enerji
tasarrufu AB’nin de önceliklerinden biri. Türkiye bu konuyu
birazcRk geriden de olsa izlemeye çalRşRyor.

Sanayi sektöründen kişisel yaşamRmRza kadar enerji
ihtiyaçlarRmRzR tasarruflu kullanmamRzRn nasRl sonuçlara yol
açacağRnR bir örnekle de açRklayabiliriz. Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlRğR’nRn tespitlerine göre Türkiye’de, sanayi sektöründeki
elektrik kullanRmRndan yüzde 15, inşaat sektöründe yüzde 35 ve
ulaşRm sektöründe yüzde 15 tasarruf edilebilir. Bu rakamlar bile boşa
harcanan elektriğin boyutunu çarpRcR bir şekilde gösteriyor. Türkiye,
kalkRnmasRnR verimli enerji kullanRmRnR sağlayarak hRzlandRrabilir.

Nükleer enerji tartRşmasR Japonya’daki deprem ve
Fukuşima’daki kazanRn ardRndan hRzlandR, sürüyor. Türkiye’de
nükleer enerjinin gerekliliğini savunanlar Fransa’nRn elektriğinin
büyük bölümünü bu teknolojiden sağladRğR tezini sRk sRk gündeme
getiriyorlar. Oysa henüz büyük boyutlu bir kaza gerçekleşmemesine
karşRn Fransa’da da nükleer kazalar oluyor. Yaşanan petrol krizleri
nedeniyle tercihini zorunlu olarak nükleer enerjiden yana yapmak
zorunda kalan Fransa, Fukuşima patlamasR sonrasRnda alabileceği
önlemleri sürekli araştRrRyor. Fransa, santrallarda kapsamlR
denetimler yapmayR ve bu denetim sonuçlarRnR halka duyurmayR
kararlaştRrdR.

Rusya’nRn, Türkiye’nin ilk nükleer santralRnR Akkuyu’da
yapmasR bekleniyor. SantralRn iki devlet arasRnda bir anlaşmayla
kurulmasR kararlaştRrRldR ve proje iç hukuk denetiminden kurtarRlmRş
oldu. Ancak Rusya’nRn nükleer enerji konusundaki tavrRnR da
incelemekte fayda var. Son 10 yRlda petrol ve doğalgaz ihracRyla
borçlarRnR ödeyen ve hazinesini düzenleyen Rusya, enerji
kaynaklarRnR dRş politikasRnRn da en önemli unsurlarRndan biri
yapmRştR. Deyim yerindeyse devleti yönetenler ve dRş ilişkileri
yürütenler bu sektörden geliyor. Moskova yönetimi son olarak dRş
politikasRnRn bir ayağRnR da kendi ülkesi dRşRna inşa edeceği nükleer
santrallar üzerine kuruyor. Vladimir Putin, Başbakan olmasRnRn
ardRndan bakanlRklarR buna göre düzenledi.

Türkiye’nin de enerji politikalarRna kapsamlR yaklaşmasR
gerekiyor.

Cumhuriyet Enerji’de yer alan incelemelerin bazRlarRnRn
başlRklarRnR özetledik...

Yeni sayRmRzda görüşmek üzere...
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