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Say›n baflkan, de¤erli panelistler, hocalar›m›z, ö¤renciler ve misafirler. Sa-

n›yorum en zor konuyu bana b›rakm›fllar. ‹mtihan gibi bir fley mi, onu da bile-

miyorum ama anlatmaya çal›flaca¤›m. 

Türkiye’nin enerji politikas›ndan söz ediyoruz, ancak bir politika tespit et-

meden önce, o politikay› etkileyen faktörleri ve özellikle en etkili faktörü göz

önüne almam›z gerekir. Faktörleri ele al›rken bunlardan bir tanesi kas›tl› veya

kas›ts›z olarak de¤erlendirme d›fl› kalabilir. Neden en etkili faktörü söz konu-

su politikay› izlerken ele almal›s›n›z? Çünkü siz o politikay› tespit ettikten

sonra, size her zaman birileri soracakt›r: fiunu da göz önünde bulundurdunuz

mu, unuttu¤unuz bir fleyler var m›, flu eksik kalm›fl m› fleklinde soracaklard›r.

Dolay›s›yla bu sorulara cevap vermekte gecikmemek için mümkün merte-

be bir politika tespit ederken hangi faktörleri göz önüne almam›z gerekti¤ine

ve öncelikle de içerideki faktörlere bakmam›z gerekir.

Bir kere ülkenin birincil enerji tüketimi nedir, y›llar itibariyle ne olacakt›r,

bunlar› da göz önünde bulundurman›z gerekir. Daha sonra bu öngörülen birin-

cil enerji tüketimi iç kaynaklardan karfl›lanabiliniyor mu, iç kaynaklar›n po-

tansiyeli nedir, bunlara da bakmak durumundas›n›z. Elektrik talebi konusunda

hem potansiyeliniz hem de tüketiminiz itibariyle iç kaynaklarda bir orant›s›z-

l›k oluflacak m›, buna da bakmak zorundas›n›z. Bunun yan› s›ra AB’ye uyum,

rekabet alt›nda arz, rekabetçi piyasa yap›s› ve düzenlenmifl iflleyen piyasa ya-

p›s› diyoruz. Bu kaynaklar›n kullan›m›, üretime ve tüketime sunulmas›n›n

mevcut piyasa yap›s›yla uyumu konusuna da bakmak zorundas›n›z. Bunlar›n

üzerine, bunu iç kaynak olarak söyleyemeyece¤im ama netice itibariyle ülke-

nizin ve pozisyonunuzun jeostratejik durumuna da bakmak zorundas›n›z. 

Peki, Türkiye’de bu içyap› faktörlerine bakt›¤›m›zda ne buluyoruz? Önce-

likle Türkiye hep ithalatç› bir ülke olmufltur. Fosil yak›tlar› itibariyle de önem-

li rezervleri bulunmamaktad›r. fiu andaki elektrik üretimimizde bile ithal etmifl

oldu¤umuz do¤algaz›n pay›n› gelecek y›llarda %30’un alt›na çekmek müm-
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kün de¤ildir. fiu anda ki elektrik üretimimizin %44’ü do¤algazla sa¤lanmak-

tad›r. Bizim fosil yak›tlar›m›z aç›s›ndan bakt›¤›m›zda üretimimizin d›fla ba-

¤›ml›l›¤›n› azaltacak nitelikte olmad›¤›n› görüyoruz. Ülkenin 2001 krizinden

sonra yakalam›fl oldu¤u ivme ve yap›sal de¤iflimler neticesinde 2020 y›l›na ka-

dar elektrikte tüketimin %7 artaca¤›n›, birincil enerji tüketiminde ise en az %5

büyüyece¤imizi öngörüyoruz. ‹ç yap› sorunlar› itibariyle de AB ile entegras-

yon, liberalizasyon ve geliflmekte olan piyasa yap›s›n› görüyoruz. Jeostratejik

konum aç›s›ndan, bo¤azlar›n öneminin artt›¤›n› görüyoruz. Sadece iç faktörle-

re bakarak politika belirlemek yeterli de¤ildir. Bunun yan›nda d›fl faktörlere de

bakmam›z gerekir; bunlar› üç bafll›k alt›nda toparlarsak: d›fl piyasalarda olu-

flan arz-talep, yani d›fl piyasalarda talebin nas›l geliflti¤i, bu talebi üretici ülke-

lerin arz olarak nas›l karfl›lad›¤›. Bunlar aras›nda bir fark oluflacaksa bunlar›n

getirece¤i riskler nelerdir bunlara bakmam›z gerekir. Ayr›ca üretici-tüketici

pazarlar›n konumuna bakmam›z laz›m. Bunlar›n ne flekilde geliflti¤i, buralara

nas›l ulafl›laca¤›, bir üretici noktadan bir tüketici noktaya sizin petrolü, do¤al-

gaz› nas›l götürece¤iniz ve bunun enerji kayna¤› olarak nas›l mümkün olaca-

¤›? Bu iki konunun gelifliminde, ülkemizin stratejik konumu itibariyle ne gibi

bir rol oynayabilece¤ini ve bu rolün neticesinde ülkemizin enerji ihtiyac›n›n

karfl›lanmas›nda ne tür kazan›mlar elde edece¤ine bakmak zorundas›n›z. Bu

d›fl etkenleri inceledi¤imizde dört sonuç ortaya ç›kmaktad›r. Bir kere Türkiye,

dünya petrol ve do¤algaz rezervlerinin %70’inin bulundu¤u ülkelere yak›nd›r.

Dolay›s›yla talebin artt›¤› bat› pazarlar›nda güvenli yollardan enerji arz› önem

kazanmaktad›r. Yani Bat› pazarlar›n›n güvenli arz yollar›na ihtiyac› vard›r.

Türkiye’nin ise istikrarl› bir ülke olarak transit potansiyeli öne ç›kmaktad›r.

Son olarak üretici ülkelerin, bat› pazarlar›na ulaflmak için, çünkü tüketicilerin

arz güvenliklerini sa¤lamak için güvenli rotalara ihtiyaç duyduklar› kadar, üre-

ticilerin de üretimlerini tüketici pazarlara sunmak için güvenli rotalara ihtiyaç-

lar› vard›r. Dolay›s›yla, güvenli rota konusunda üretici ve tüketici ülkelerin

menfaatleri örtüflmektedir. Bu çerçevede, bizim son y›llarda duymaya al›flt›¤›-

m›z Türkiye enerji koridoru, do¤u-bat› enerji koridoru ve Türkiye’nin asl›nda

kuzey-güney enerji koridoru da olabilir. Türkiye’nin yo¤un stratejik konumu

itibariyle, tüketici ve üretici ülkeler aç›s›ndan kendi enerji ihtiyaçlar›m›z› kar-

fl›lama konusunda bir enstrüman olarak kullan›labilir.

Do¤u-Bat› enerji koridorunu inceledi¤imizde biz diyoruz ki; üretici ülke-

ler, tüketici pazarlar›na ulaflmal›, tüketici ülkeler ise güvenli arz yollar›na sa-

hip olmal›d›r. Buradan da bizim kendi enerji ihtiyac›m›z için bir tak›m kazanç-

lar elde etmemiz gerekir. fiimdi iç ve d›fl konulara bakt›ktan sonra, bir enerji

politikas›n›n ana unsurlar› Türkiye aç›s›ndan flöyle ortaya ç›kmaktad›r: Bir ke-

re Türkiye olarak enerji arz güvenli¤ini sa¤lamak ve kaynak çeflitlendirmesi

100 TTüürrkkiiyyee’’ddee  EEnneerrjjii  vvee  KKaallkk››nnmmaa



yapmak zorunday›z. Yani bir kayna¤a %40-%60 ba¤l› olmal›y›z. Biz enerji

kaynaklar›m›z›, kaynak baz›nda %20-%25’ler civar›nda tutmam›z gerekir ki,

o kaynakta herhangi bir baflar›s›zl›k di¤er kaynaklar taraf›ndan en az›ndan ya-

r›s›na kadar telafi edilebilsin. Ama do¤algaza %60 ba¤›ml›ysan›z, bir do¤al-

gaz probleminde sizin geri kalan %40 kayna¤›n›z da %60’›n ne kadar›n› tela-

fi edebilir. Dolay›s›yla Türkiye aç›s›ndan kaynak çeflitlendirmesi, gelecek aç›-

s›ndan çok önemlidir. Liberalizasyon ve yeniden yap›lanmay› herhangi bir ha-

ta yapmadan tamamlamam›z gerekmektedir. Do¤u-Bat› koridorunu ifller hale

ve bizim de bundan bir tak›m kazan›mlar elde etme edebilir hale getirmemiz

gerekmektedir. Enerji kullan›m›nda israf› önlemek için verimlili¤i ve çevresel

uyumu ön planda tutmam›z gerekmektedir. Bu tespitleri yapt›ktan sonra poli-

tikan›n geliflimini tamamlamak üzere mevcut uygulamalara, altyap›ya ve bun-

lara istinaden tespit etti¤imiz ihtiyaçlara cevap verebilecek olan tedbirlere ve

sonra da bu tedbirleri enerji politikas› haline getirmek için yasal düzenlemele-

re gitmemiz gerekmektedir.

fiimdi herkes soruyor, iflte bizim enerji konusunda yeflil ve beyaz kitapla-

r›m›z vard›. Fakat hiçbir yeflil ya da beyaz kitap bir kanunun üzerine ç›kamaz.

Türkiye’de biz politikalar›m›z› kanunla belirliyorsak, sizin yeflil kitapla baflka

alternatifler getirmeniz, kanunun d›fl›nda bir uygulamay› gerçeklefltirece¤iniz

manas›na gelmez. Türkiye’de enerji politikalar›nda kanuni düzenlemelerle ge-

lece¤e dönük olarak tedbirleri de ortaya koymaktad›r. ‹htiyaçlara bakacak

olursak, Türkiye’de birebir enerji talebi, daha önceki oturumlarda da söylendi

2003 ile 2020 y›llar› k›yasland›¤›nda yaklafl›k olarak 3–4 kat büyüyecektir. Ya-

ni 2003 y›l›nda 84 milyon ton petrol eflde¤eri olan birincil enerji tüketimimiz

2020 y›l›na gelindi¤inde 222 milyon ton petrol eflde¤erine ulaflacakt›r. fiimdi

slâytta da gördü¤ünüz üzere, 2015’den sonra kömürde müthifl bir art›fl sa¤la-

maya çal›fl›yoruz. Çünkü ithalat ba¤›ml›l›¤›m›z› %70’ler civar›nda tutmaya

çal›fl›yoruz. E¤er kömürde herhangi bir art›fl sa¤lamazsak, bak›n kömür 22

milyon ton petrol eflde¤erinden 80 milyon ton petrol eflde¤erine do¤ru gidiyor.

Buna ra¤men petrolü 2020 y›l›nda 2003’e nazaran 2 fark artt›rmak için u¤ra-

fl›yoruz. Yani ithalat ba¤›ml›l›¤›m›z› %70’ler seviyesinde tutmak için. Elektrik

ihtiyac›m›za bakt›¤›m›zda, 2020 y›l›na kadar 450 milyar kw/saat civar›nda

elektrik kullanaca¤›m›z ortaya ç›k›yor. Bugünkü tüketimimiz 2005 y›l› itiba-

riyle 160 milyar kw/saattir. 2006 y›l›nda 170 milyar kw/saat tüketece¤imizi

düflünüyoruz. 

K›rm›z› çizgi, bizim bugün itibariyle elektrik üretim kapasitemizi göster-

mektedir. E¤er bu kapasiteyi artt›ramazsak, biz üretim kapasitesi ile tüketim

kapasitesi aras›nda 2010 y›l›ndan sonra s›k›nt›ya girece¤imizi görüyoruz. ‹flte

bugün gazetelerde görmekte oldu¤umuz arz güvenli¤i, yeni yat›r›mlar›n yap›l-
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mas› gerekti¤i tart›flmalar› buradan kaynaklanmaktad›r. Yani bugünkü kapasi-

teyle kal›rsak, biz sürekli 200 milyar kw/saat elektrik üretebilecek kapasiteye

sahip olaca¤›z ama 2015 itibariyle 350 milyar kw/saat, 2020 itibariyle 500

milyar kw/saat elektrik tüketmemiz gerekecek, bu aradaki fark› flimdiden çö-

züm olarak ortaya koymam›z gerekmektedir. 

2002 y›l›nda Türkiye’nin 2020 y›l›nda 570 milyar kw/saat elektrik kulla-

naca¤› tahmin edilirken, 2005 y›l›nda 168 milyar kw/saat elektrik kullanaca¤›

tahmin edilmifltir. Bugün gazetelerde görüyorsunuz, iflte yanl›fl politikalar,

aceleye gelindi, ihtiyaçlar fazla gösterildi, onun yüzünden de¤iflik yanl›fllar ya-

p›ld›. Biz 2004 y›l›nda yapm›fl oldu¤umuz düzenlemelerde 2020 y›l›nda 500

milyar kw/saat elektrik tüketece¤imizi, düflük senaryoda ise 406 milyar kw/sa-

at elektrik tüketece¤imizi öngörüyoruz. Yani burada 170 milyar kw/saat fazla

talep öngörüsünün 2002 y›l›nda yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Dolay›s›yla talep

öngörülerinde dikkatli olmak gerekir. fiimdi yerli kaynaklar›m›za dönelim de-

niyor ama zaten eski kaynaklar›m›z› göz ard› etmiyoruz. 

E¤er bir linyit ile hidrolik potansiyelimizi tamamen iflletmeye al›rsak,

2020 y›l› itibariyle düflük senaryoda elektrik üretiminde linyitin %16 pay› ola-

ca¤›n› öngörüyoruz. Hidroli¤in %32, do¤algaz›n bugün %44 olan pay›n›n ise

%34 olaca¤›n› öngörüyoruz. Bunu geri kalan› ise ithal kömür, rüzgâr, petrol,

taflkömürü ve nükleer olarak alg›lanmak zorundad›r. Çünkü Türkiye’nin linyit

ve hidrolik potansiyeli, toplam elektrik kapasitesi 250 milyar kw/saat civar›n-

dad›r. Siz bunu ürettikten sonra 350 milyar kw/saat elektrik tüketiyorsan›z, ge-

ri kalan 100 milyar kw/saati bir flekilde baflka kaynaklardan üretmek zorunda-

s›n›z. Buna sa hepimiz birlikte karar veririz. ‹htiyaçlar ve AB’ye uyum aç›s›n-

dan bakt›¤›m›zda ise bugün itibariyle birincil enerji tüketiminde AB’nin ancak

üçte birine ulaflabilmifl durumday›z. Bu durum elektrik üretiminde de ayn›.

2020 y›l›na gelindi¤inde AB’nin kifli bafl›na üretti¤i elektri¤in %72’sine, söy-

lemifl oldu¤um elektrik projeksiyonu çerçevesinde ancak ulaflabiliriz. Bu bil-

giler ›fl›¤›nda 2020 ile ilgili yorumlar yapacak olursak, kömür üretimini 2020

y›l›nda bugünkü üretimimizin 4 ç›kartaca¤›z. Do¤algaz tüketimimiz, bugünkü

tüketimimizin 2,5 kat›na ç›kacakt›r. Elektrikte bugünkü tüketimimizin 2,5 ka-

t›na ç›kacakt›r. Bu art›fllar› gösterirken, siz hala do¤algaza ba¤›ml›l›ktan ya da

baflka bir kayna¤›n kullan›lmamas›ndan bahsedemezsiniz. 

Arz güvenli¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da insanlar, yat›r›mlar›n yap›lmay›fl›

ile ilgili olarak kendilerine göre bir tak›m nedenler ortaya koyabiliyorlar. An-

cak bu nedenlerin en önemlisi mevzuatt›r. Çünkü siz mevzuat ve kanun ile or-

taya koydu¤unuz politikalar›n›zda baz› fleylerin yap›labilirli¤ini sa¤layamaz-

san›z, baz› t›kan›klar›n önünün aç›lmas›n› da bekleyemezsiniz. 
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Enerji politikas›nda bu veriler ›fl›¤›nda ana politikam›z sürdürülebilir kal-

k›nmad›r. ‹stihdam halk›m›z›n refah seviyesinin ve milli gelirimizin art›fl› aç›-

s›ndan son derece önemlidir. Sürdürülebilir kalk›nma; ekonomik ve sosyal ge-

liflmelerle bu geliflmelerin çevre dostu olmalar› fleklinde üç ana unsur üzerin-
de oturur. Bizim as›l istedi¤imiz toplumun, ülkenin ve fertlerin istedi¤inde
enerjiye ulaflabilme imkân›n› elde etmesidir. Bunu da iç kaynaklar›m›z›n çe-
flitlendirilmesi ve liberalizasyon ile sa¤layaca¤›z. Bu politikay› hayata geçir-
mek için yapt›¤›m›z düzenlemeler 2001 y›l›nda elektrik ve do¤algaz piyasas›
kanunu ç›kart›lm›flt›r. Bu hükümet döneminde Petrol piyasas›, LPG piyasas›
ve yenilenebilir enerji kanunlar›, kanunlaflt›r›lm›fllard›r. Bunun ard›ndan petrol
kanunu tasar›s› ve enerji verimlili¤i kanunu tasar›s› ki, bunlar›n ilki mecliste,
ikincisi ise baflbakanl›kta beklemektedir. Bu düzenlemelerin sonucunda ama-
c›m›z, zaman›nda çevresel etkilerde göz önünde bulundurularak enerjinin sa¤-
lanmas›d›r. Bunun için yat›r›mlar, do¤algaz depolar› ve boru hatlar› yap›lma-
s›, elektrik iletim ve da¤›t›m flebekelerinin geniflletilmesi ve düzeltilmesi ge-
rekmektedir. Barajlar ve dolay›s›yla hidroelektrik santrallerin yap›lmas› laz›m-
d›r. Ortaya ç›kacak olan eksili¤i ise belki nükleer santrallerle gidermek gere-
kebilir. Bunun için de yat›r›mlar›n desteklenmesi gerekmektedir ki, bunun için
de çevre kanunu ç›kartt›k. Bütün bu söylediklerimi iki flekilde yorumluyorum:
Bunlardan birisi f›rsat, di¤eri ise darbo¤azd›r. Birincisi Türkiye, yat›r›mlar için
büyük bir f›rsatt›r. Darbo¤az ise yat›r›mlar›n gerçeklefltirilmesinde yaflanan te-
reddütlerdir. 

Türkiye’nin gaz düzenlemeleri, birçok Avrupa ülkesinin gaz düzenlemele-
rinden daha ileri düzeydedir. Türkiye’nin elektrik reformu ise birçok belirsiz-
lik içermektedir. 

Gördü¤ünüz gibi, biz bütün potansiyelimiz kullansak, linyitte 18000–
19000 megawatt kurulu güç sa¤layabilir ve maksimum 120 milyar kw/saat
elektrik üretebiliriz. Hidrolikte ise maksimum 36000–37000 megawatt kurulu
güç sa¤layabilir ve 130 milyar kw/saat elektrik üretebiliriz. ‹kisinin toplam›
250 milyar kw/saat yaparsa, bizim 250 milyar kw/saatten sonra tüketece¤imiz
elektri¤i nas›l üretece¤imize karar vermemiz gerekecektir. 

Sonuç olarak hiçbir flekilde, hiçbir politika sonuna kadar do¤ru de¤ildir.
Politika, konjonktürel ve günlük geliflmelere göre gerekli de¤ifliklikleri sa¤la-
mak zorundad›r. Hiçbir flekilde mavi, k›rm›z› ve yeflil kitaplarla bir politikay›
hayata geçiremezsiniz. Çünkü bu kitaplar›n yapt›r›m gücü yoktur. Politikalar›
ancak kanunlarla ve mevzuatla uygulama imkânlar› bulursunuz. Ama kanun-

lar›m›z, konjonktüre göre yapt›r›mlar›n önünün aç›lmas› konusunda handikap-
lar içeriyorsa, bu kanunlar› düzenlemek, eklemeler ve ç›karmalar yapmak bi-

zim görevimizdir.

Beni dinledi¤iniz için çok teflekkür ediyorum.
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