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Türkiye’nin bitmez tükenmez ener-
ji ihtiyacW üstüne kurulu politika-
larW  nedeniyle, geleceğimizi teh-

dit eden fosil yakWt, nükleer ve hidro-
elektrik projelerine, çift şeritli yollara
inanWlmaz yatWrWmlar yapWlWyor, gelecek
yatWrWmlar için hedef konuluyor. Mev-
cut politikalar ile oluşacak yatWrWmlar ise
“Enerjiye ihtiyacımız var” sözleriyle
destekleniyor. Öte yandan, enerji ve-
rimliliği politikalarW bu çWlgWnlWğa engel
olmamasW için geride bWrakWlWyor.

Dünyada enerji verimliliği
İklim değişikliğine karşW mücadelede

enerji verimliliğinin artmasW ve enerji
yoğunluğunun azaltWlmasW en temel po-
litika. Hem fosil yakWt maliyetlerini dü-
şürmesi, hem de karbon salWmlarWnW
azaltmasW gibi pek çok faydasW nedeniy-
le, ülkelerin en çok ciddiye aldWğW poli-
tika enerji verimliliği.

Enerji yoğunluğunda en ileri ülkeler-
den birisi Japonya. Japonya’nWn 1970’de
1 birim gelir için harcadWğW petrol eşiti
enerji, bugün AB ülkelerinin harcadW-
ğWndan bile daha az. Ancak, bu liderli-
ğine rağmen yerinde saymadW ve 1970
yWlWna göre enerji yoğunluğunu (GSYİH
başWna tüketilen enerji miktarWnW) yüzde
37 iyileştirdi.

Japonya’nWn bu kadar önde olmasWna
rağmen neden daha fazla iyileştirmeye
gittiği sorusu akla gelecektir. Japon uz-
manlar, bunun iki nedeni olduğunu söy-
lüyor. Birinci neden 1970’lerdeki petrol
krizi, ikincisi ise 1990’lardaki iklim kri-
zi!

YakWn tarihli başka bir örneğe gelirsek,
AB üyesi 27 ülke, 1995-2003 yWllarW ara-
sW toplamda enerji yoğunluklarWnW yWllWk
ortalama yüzde 1 düşürdü. 2003 yWlWnda
ise, binalarda enerji verimliliği direkti-
fini çWkarttW. Direktifi bütün ülkeler uy-
guladW ve 2009 itibariyle bütün binalarW
kapsadW. 2010 yWlWnda revize ettiği di-
rektifte binalarWn enerji verimliliği için
daha ileri bir hedef kondu. ArtWk,
2018’den itibaren yeni binalarWn sWfWr
enerjili olmasWnW şart koştu. Buna göre
konutlar enerji açWsWndan kendi kendine
yeter konumda olacak. Yani enerji tü-
ketim faturalarW sWfWrlanacak.

Türkiye neresinde!
Türkiye, 2003’deki AB binalarda

enerji verimliliği direktifinin bir benze-
rini 2008 yWlWnda çWkarttW. Ancak, daha
sonra yürürlülük süresini 2011’e ertele-
di. Bu durumda, yönetmeliğin bütün bi-
nalarW kapsamasW 2017’yi bulacak.

Böylesi bir gecikmenin yarattWğW cid-
di bir sorun var, bu da enerjiyi kötü kul-
lanan binalar!

2009’da Türkiye’de evlerde kullanWlan
fosil yakWtlardan elde edilen enerji,
1990’Wn tam 2,5 katW! Yani yeni binala-
rWn katWlmasW ile son dönemde evler ener-
ji çWlgWnW haline gelmiş! Bu süreçten en
fazla kârlW çWkan yakWt ise doğalgaz. 1990
yWlWna göre konutlarda doğalgaz kulla-
nWmW 2009’da 155 kat artmWş. Burada ak-
la gelen doğalgazWn yaygWnlaştWrWlmasW-
nWn temel nedeninin kömür kaynaklW
kentsel hava kirliliğini önlemek olduğu.
Gerçekten de 2001 yWlWna kadar konut-
larda kömür kullanWmW üçte bire düşmüş.
Ancak, doğalgaz fiyatlarW paralelinde

kömüre hWzla bir dönüş yaşanmWş ve
2009’da 2001’in tam 5 katW daha fazla
kömür kullanWr hale gelmişiz.

Sonuçta, daha fazla fosil yakWt bağWm-
lWsW, daha fazla maliyetle konfor sağlayan
bir konut politikasWna sahip olduğumu-
zu söyleyebiliriz. 1990-2007 arasW ener-
ji yoğunluğumuzun sadece yüzde 3 azal-
masW diğer alanlarda da çok farklW bir po-
litika olmadWğWnW gösteriyor.

‘Ama Türkiye gelişiyor’
Bizlere uzun bir süredir, gelişmek ve

kalkWnmak zorunda olduğumuz, bunun
ölçütünün de enerjideki tüketim artWşW
olduğu anlatWldW. Bu anlayWş sürekli ener-
ji üretimi ve tüketimini de arttWrWyor.

Ancak, kalkWnma için kullanWlan “ge-
lişme” sadece bizim ülkemiz için değil,
dünyanWn bütün ülkeleri için geçerli bir
kavram. Fakat dünyada “gelişme” süre-
ci daha çok verimlilik, tasarruf, iklim
dostu çözümlere odaklW. Türkiye’nin ise
daha fazla fosil yakWt kullanWmW merkez-
li bir büyüme anlayWşW var. Sadece Tür-
kiye’nin enerji yoğunluğunu dünya ve
Avrupa Birliği ortalamasW ile karşWlaş-
tWrdWğWmWzda ne kadar geride kaldWğWmWz
görülecektir.

1990-2007 yWllarW arasWnda enerji yo-
ğunluğundaki değişime baktWğWmWzda17
yWl içinde Türkiye enerji yoğunluğunu
sadece yüzde 3 azaltmWşken, dünya or-
talamasWnda azaltWm yüzde 17! AB ola-

rak azaltWm ise yüzde 27 seviyesinde ger-
çekleşmiş. Bütün dünyanWn “geliştiği-
ni” kabul edersek, bu gelişmişlik ölçü-
tünde ne kadar geride kaldWğWmWz görü-
lecektir.

Türkiye’nin enerji artWşWna dayanan
çWlgWn politikalarW ne yazWk ki refahla, ge-
lişmişlikle alâkalW değil. Ancak, daha
fazla enerji kullanan verimsiz bir sis-
temden kimin karW olabilir? Sonuçta fo-
sil yakWtlarW ihtiyacWmWz olmayan bir şe-
kilde kullanWyoruz.

Cebimize yansıyan
Böylesi bir sorunun cevabWnW aslWnda

Maliye BakanW Mehmet Şimşek çok iyi
veriyor. BakanWn açWklamasWna göre
2010’da 31.7 milyar TL petrol ve doğal
gazdan ÖTV alWnWrken, 2011’de bekle-
nen 34.6 milyar TL! 2010 bütçesinin 287
milyar TL olduğunu düşündüğümüzde,
fosil yakWtlardan alWnan verginin çok
önemli bir kaynak olduğu ve bunun
2012’de de artacağW görülüyor! Yöneti-
ciler açWsWndan enerji politikalarWnda fo-
sil yakWtlarWn ne kadar iyi bütçeyi finan-
se ettiğini görebiliyoruz.

Ne yazWk ki, bu resimde, daha az ener-
ji tüketmek, enerjide dWşa bağWmlWlWğW
azaltmak gibi sözlerin karşWlWğW olmayan
ifadeler olduğu ortada. Daha fazla ener-
ji ihtiyacWmWzWn olmasW aslWnda daha faz-
la vergi toplamakla doğrudan ilişkili.

‘Neyi kurtaracağız?’
Türkiye bugün için enerji verimliliği

politikalarWna daha fazla vergi toplamak
için ilgi duymuyor. Verimsiz, iklimi de-
ğiştiren cömert fosil yakWt sistemleri ve
iklim değişikliğine karşW uyumda kritik
olan dereler üstüne hidroelektrik sant-
raller kurarak geleceğimizi yok ediyor.
Enerji çWlgWnlWğW nedeniyle verimlilik gi-
bi kavramlar geriden geliyor. Ancak,
kimse geleceğini yok eden bir sistemi
finanse etmek istemez!

Türkiye, bugün için, iklim değişikli-
ğine karşW mücadelede sorumluluğu ol-
madWğW gerekçesi ile yükümlülük almW-
yor.

2015 yWlW itibariyle gelişmekte olan ül-
kelerin sera gazW salWmlarW gelişmiş ül-
keleri geçmiş olacak. Türkiye’nin geliş-
mekte olan ülkelerin sorumluluğu ol-
madWğW noktasWndaki dayanaklarW zayWf-
layacak. AsWl önemlisi ise, iklim deği-
şikliğinin geri dönüşü olmayan noktasW-
na varmamWza az kaldW.

Burada karar vermek zorundayWz.
Enerji verimliliği Türkiye’nin mevcut
enerji çWlgWnlWğW politikalarWna bir engel.
YapmamWz gereken ise, bütçeyi kurtar-
mak için kurgulanmWş, “enerjiye ihti-
yacımız var” sözleri üstüne kurulu po-
litikalara karşW çWkWp, iklim dostu, aynW
zamanda cüzdan dostu, enerji verimlili-
ği politikalarWnW Wsrarla talep etmek.

Türkiye’nin politika ve uygulamalarındaki çelişki

Vergi verimliliğe engel

1990-2007 arası enerji yoğunluğu deği-
şimi, EU Energy Figures 2010’dan yola
çıkarak hesaplanmıştır.

Türkiye, enerji verimliliği konusunda kötü bir noktada. Bu
konuda Japonya ileri aşama kaydetmiş durumda. AB’nin hedefi
ise enerji açısından kendi kendine yeterli kontlar üretmek.
Verimlilik vergi gelirlerinde ciddi bir düşüş yarattığı için
uygulamaları zayıf kalıyor. Ancak kirlenme daha büyük bir tehdit.
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