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S
on gayri resmi ve resmi
enerji zirvelerinde tartYşYlan
başlYklara baktYğYmYzda,
AB’nin arz güvenliği kadar
önemsediği konulardan bir

tanesinin de etkinlik olduğunu görüyo-
ruz. AB, 2006’da belirlediği üzere,
2020 yYlYna kadar yüzde 20 daha yüksek
enerji etkinliği hedefliyor. Enerji etkin-
liği çerçevesinde, tüketimi azaltma, is-
rafY ortadan kaldYrma ve yenilenebilir
enerji seçeneklerini yaygYnlaştYrma vur-
gusu yapYlYyor. Bunun için de özellikle
inşaat, imalat ve ulaşYm sektörlerinin
daha “yeşil” enerji tüketme ve dönüş-
türme alYşkanlYklarY elde etmeleri gere-
kiyor.

6-7 Eylül günlerinde gerçekleştiri-
len gayri resmi enerji zirvesinde, üye ül-
kelerin enerji bakanlarY ile Avrupa Ko-
misyonu Enerji Komiseri Günther Oet-
tinger bir araya gelerek etkinlik hedef-
lerini gözden geçirdi. Konu enerji ol-
duğunda, üye ülkelerin ortak hareket
etme yönündeki isteksizlikleri, enerjinin
supransayonel değil de hükümetlerara-
sY düzeyde ele alYnmasYna neden olmakta.
Bu bağlamda, enerji etkinliği hedefleri
de zaten bağlayYcY olarak değil gönül-
lülük esasYyla, şimdilik tavsiye kararla-
rY niteliğinde alYnmYştY. Ancak, gönüllük
esasY ile hareket edilen politika uygula-
malarY söz konusu olduğunda, AB’nin
eski ve yeni üye ülkeleri arasYndaki “per-
formans farkY”, bazY politika alanlarYn-
da Avrupa’nYn birlik olmada hala büyük
sorunlarY olduğunu gözler önüne ser-
mekte. Orta ve Doğu Avrupa’daki üye
ülkelerin enerji etkinliği hedeflerinde geri
kaldYğY gerekçesi ile “hedeflerin bağla-
yYcY olmasY” gereğini Oettinger’in dik-
katine sunan daha “yeşil” üye ülkeler, bu
performans farkYnYn ne boyutta kapa-
nabileceğini görmek açYsYndan “2012’ye

kadar beklemek gerektiği” yanYtYnY al-
dYlar. 2012’de yapYlacak enerji zirve-
sinde, etkinlikte katedilen yol kapsam-
lY bir şekilde değerlendirilecek.

Temiz enerji altyapısı
İnsanoğlunun kendini değişen çev-

re ve iklim koşullarYna uyarlayabilme-
si için şart olan enerji etkinliğinin, ener-
ji arzY güvenliği, yenilenebilir enerji, çev-
resel sürdürülebilirlik ve rekabetçilik adY-
na da son derece olumlu sonuçlar do-
ğuracağY bir gerçek. AB’nin bu neden-
le çok önemsediği etkinliğin istikrar ka-
zanabilmesi ise kapsamlY ve yaygYn bir
altyapY yenilenmesine bağlY. Bu bağ-
lamda, Avrupa AltyapY PlanY’nYn son ha-
lini almasY için çalYşmalar sürdürülüyor.
Avrupa’nYn enerji altyapYsYnY yenileme
girişimlerine bölgesel olarak güç ve
destek verecek uygun bir seçenek ola-
rak Akdeniz için Birlik ön plana çYkYyor.

Türkiye’deki yaygYn kanYnYn aksi-
ne, Akdeniz için Birlik henüz yüzde yüz
başarYsYzlYğa uğramYş değil. 2008 yYlYn-
daki kuruluşundan beri ilk defa geçen
Haziran’da gerçekleştirilmesi gereken
zirvenin, AB dönem başkanY İspan-
ya’nYn “katYlYmYn az olacağY ve Akdeniz
için Birlik’in bu sefer gerçekten bitece-
ği” endişesiyle KasYm ayYna ertelenmiş
olmasY Akdeniz’e biraz zaman kazan-
dYrdY. Fransa CumhurbaşkanY Nicolas
Sarkozy’nin Türkiye karşYtlYğY ve Fran-
sa’nYn o zamanki dönem başkanlYğYnY
AB tarihinde emsalsiz kYlma şehvetiy-
le son derece hatalY başlattYğY bu oluşu-
ma aslYnda bel bağlamYş çok sayYda si-
vil toplum örgütü ve kalkYnma uzmanY
mevcut. OnlarYn ve Avrupa Komisyo-
nu’nun girişimlerinin yarattYğY kamuo-
yu, Akdeniz için Birlik’e üye olan 43 ül-
kenin dikkatini, bu çatY altYnda gerçek-
leştirilecek sürdürülebilir kalkYnma, ye-
nilenebilir enerji, enerji altyapYsY ve et-
kinliği projelerine çekmeye çalYşYyor.
AB’nin çekirdeğinde kömür ve çeliğin
bulunduğunu hatYrlatan Robert Schuman

VakfY’ndan Jean-François Jamet’e göre
su, güneş ve rüzgar da istenirse rahatlYkla
Akdeniz’in kömür ve çeliği olabilir.

Avrupa-Akdeniz Enerji Forumu,
1996 yYlYndan beri bir Avrupa-Akdeniz
Enerji OrtaklYğY geliştirmeye çalYşYyor.
Akdeniz için Birlik ise aslYnda 14 yYl-
da gelinen en ümit verici nokta... Av-
rupa-Akdeniz OrtaklYğY kapsamYn-
daki ülkelerin enerji talebinin önü-
müzdeki 20 yYl içinde yüzde 70 ar-
tacağY öngörülüyor. Bu korkutu-
cu tahminin doğuracağY sonuç-
larla baş edebilmenin tek yolu
olarak da, yenilenebilir enerji
bağlamYnda enerji etkinliği gös-
teriliyor. İngiltere’nin eski baş-
bakanY Gordon Brown, Ak-
deniz’in “düşük karbon çö-
zümleri için küresel bir da-
ğYtYm merkezi” olabileceği-
ni söylüyor ve bu noktaya
eğilinilmesi gerektiğinin
altYnY çiziyor.

Akdeniz Güneş Planı
Enerji etkinliğinin

Akdeniz’de yenilene-
bilir enerji üzerinden
sağlanmasY, AB için
büyük önem taşYyor.
Halen Akdeniz böl-
gesindeki sera gazY
salYnYmYnYn sadece
üçte birinden so-
rumlu olan Gü-
ney ve Doğu Ak-
deniz ülkelerinin
2025 yYlYnda
300 milyon ton
karbondioksit
salYnYmY ile
Kuzey Akde-
niz ülkelerini
yakalayaca-
ğY, 2050 yY-
lYnda ise bu
s a l Y n Y m

hacminin iki kat daha büyüyeceği ön-
görülüyor. Bu durumun engellenmesi
için enerji israfYnYn ve tüketiminin az-
altYlmasY, enerji kaynaklarYnYn yenile-
nebilir enerji seçeneklerine kaydYrYlmasY
ve ilgili altyapYnYn hazYrlanmasY gerek-
mekte. UluslararasY Enerji AjansY’nYn
“2050 yYlYna kadar her yYl 215 metre ka-
reyi bulacak ölçüde güneş panelleri
yerleştirme çağrYsYnY” enerji hedefleri-
ne ekleyen AB, Akdeniz bölgesinin
enerji elde etme, kullanma ve dağYtma
alYşkanlYklarYnY güneş enerjisi projele-
ri ile dönüştürmeyi planlYyor. Akdeniz
için Birlik çerçevesinde Akdeniz Güneş
PlanY, en kYsa zamanda yürürlüğe gire-
cek.

AB’ye üye olmayan ülkeler ara-
sYnda, Akdeniz için Birlik’in enerji et-
kinliği ve yenilenebilir enerji projeleri-
ne katYlmada en istekli ülkelerin başYn-
da Tunus, Fas ve MYsYr geliyor. Akde-
niz için Birlik’in medyada zayYflatYlan

sürdürülebilir kalkYnma söylemine rağ-
men bu ülkeler, enerji üretim, kullanYm
ve dağYtYm alYşkanlYklarYnYn değişmesi
ile paralel olarak, sürdürülebilir ya-
şam adYna kayda değer bir dönüşüm ya-
şanabileceği savYna yakYn duruyorlar.
Ancak, Akdeniz için Birlik’in önünde-
ki en büyük engel hiç şüphesiz ki büt-
çe. Sarkozy’nin Akdeniz şehvetini,

“dünyayY Viyana Kongre-
si’ndeki gibi etki alanlarYna
bölme” girişimi olarak algY-
layan Almanya BaşbakanY
Angela Merkel, bu yeni giri-
şim için Barselona Süreci için
ayrYlan para haricinde yeni
bir fon yaratYlmasYna engel
oldu. AyrYca Akdeniz politi-
kasYnY kendilerine yönelik dö-
nüşüm politikalarYnYn rakibi ola-
rak gören, başta Polonya ol-
mak üzere AB’ye üye Doğu
Avrupa ülkeleri de, Akdeniz için
Birlik’in 2013-2020 bütçe dö-
neminde fazladan fon almamasY
için elinden geleni yapacaklarYnYn
sinyalini şimdiden verdi. Bu ne-
denle Akdeniz’de enerji etkinliği,
tamamen bölge ülkelerinin göste-
receği iradeye bağlY. En son gerek-
li altyapY çalYşmalarYnYn başlamasY
için Avrupa YatYrYm BankasY, Fran-
sa, İtalya, Fas ve MYsYr’Yn yarattYğY
fonlara destek vererek istekli ülkele-
ri ödüllendirdi.

Akdeniz için Birlik, Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliği önünde konulan bir
engel olarak takdim edilmiş olmasYna
rağmen bugün aldYğY şekil itibariyle,
bünyesinde çevresel sürdürülebilirlik ve
kalkYnma adYna ümit vaat eden projeler
barYndYrYyor. Türkiye’nin enerji arzY
sürekliliği ve güvenilirliğine odaklY bir
enerji politikasY yürütüyor olmasY, ener-
ji etkinliği ve yenilenebilir enerji bo-
yutunu ihmal etmesine neden oluyor.
Türkiye’nin, Akdeniz bölgesini Gü-
neydoğu Anadolu’yu da içine alacak şe-
kilde dönüştürme kapasitesine sahip Ak-
deniz için Birlik projelerine şans vermesi
gerekiyor. �
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