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Sayın Bakanım, de÷erli konuklar ve basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜSøAD
Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Çalıúma Grubu
tarafından düzenlenen “Enerjide Arz Güvenli÷i: Fırsatlar ve Öneriler” konferansımıza
hoúgeldiniz.
Hepinizin çok iyi bildi÷i gibi, günümüzde enerji, dünya ekonomisini ve politikasını
úekillendiren en önemli konu haline gelmiú durumda. 2007 yılının bu son toplantısını,
gelece÷imizi bugünden belirleyen bu çok önemli konuya ayırdık. 2008 yılında bu alanda
ataca÷ımız adımlar, önümüzdeki birkaç 10 yılda gerek sanayimizin performansını, gerekse dıú
iliúkilerimizi derinden etkileyebilecek. De÷erli konuúmacılarımız, bu önemli ancak bir o kadar
da zor konuyu, masaya yatıracaklar.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baú Ekonomisti ve Ekonomik Analiz Bölümü Baúkanı olan
Sayın Fatih Birol, Ajansın ana yayını olan World Energy Outlook’un da sorumlu
yöneticisidir. Kendilerine, davetimizi kabul edip bugün bizimle oldukları için huzurlarınızda
bir kez daha teúekkür ediyorum.
Sayın Birol, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karúılanan World Energy Outlook 2007 raporunun
bir sunumunu yapacaklar. Bu sunum, 2030 yılına kadar uzanan bir zaman perspektifi içinde
dünyada bizi nelerin bekledi÷ine iliúkin bir ufuk turu yapma imkanı sa÷layacak. Uzun
dönemli dünya enerji arz ve talebine iliúkin projeksiyonlar ve belli baúlı enerji üreticisi ve
kullanıcısı ülkenin politika tercihleri, tüm ülkeler için büyük önem taúıyor. Enerji arz
güvenli÷inin sa÷lanması ve küresel iklim de÷iúikli÷i ile mücadele zorunlulu÷u, ülkeleri
bütüncül bir konu ve bütüncül bir piyasa ile karúı karúıya bırakıyor. Türkiye’nin enerji
vizyonunu en iyi úekilde çizebilmesi için, küresel düzlemdeki geliúmeleri çok yakından takip
etmesi gerekiyor.
Türkiye, uzun vadede, iklim de÷iúikli÷i sorumluluklarını yerine getirmenin ve enerji arz
güvenli÷ini sa÷lamanın yanısıra, sanayisi ve vatandaúları için de eriúilebilir fiyatlardan
sürekli ve kesintisiz enerji temin etmek zorunda. Yeni yılla birlikte hem sanayide hem de
konutlarda kullanılan elektrik fiyatında, önemli bir ayarlamanın yapıldı÷ı úu günlerde, acil
çözüm bekleyen bazı sorunlarımızı da masaya yatırmak zorundayız.
Sayın Birol’un ana tema konuúmasının ardından, iú dünyası, akademik dünya ve
bürokratlardan oluúan de÷erli konuúmacılarımızın yer aldı÷ı bir de panelimiz var. Bu panelde
de, Türkiye’de enerjide arz güvenli÷inin sa÷lanması için geçmiúte uygulanmıú olan
politikaların bir de÷erlendirmesini yapmak ve önümüzdeki döneme iliúkin önceliklerimizi ele
almak istiyoruz.
Gelecek 25 yıl içerisinde dünya enerji tüketiminin %50 artaca÷ı tahmin ediliyor. Bu tahmin,
sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenilir enerjinin sa÷lanmasını, tüm ülkeler için çok önemli
kılıyor. Bu çerçeve, Türkiye’nin çok boyutlu bir enerji politikasına sahip olmasını
gerektiriyor.
Türkiye, ham petrol kaynaklarının %73’ünün, do÷al gaz kaynaklarının ise %72’sinin
çevresindeki Hazar, Ortado÷u ve Rusya gibi ülkelerde bulunması nedeniyle, enerjide arz
güvenli÷inin sa÷lanmasında bir üs olmak için en uygun adaydır. Türkiye, bu co÷rafi
konumundan yararlanarak uluslararası enerji arenasında daha etkin bir rol alarak, istedi÷i
projeleri gerçekleútirdi÷i takdirde hem kendi arz güvenli÷ini sa÷layacak, hem de AB’nin
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kendi içersinde arz güvenli÷ini sa÷lamasına yardımcı olabilecektir. Son dönemlerde, AB
ülkelerinde ve petrol ve gaz tedarikçisi ülkelerde yaptı÷ımız temaslarda, Türkiye’nin dünya
enerji piyasasında oynayabilece÷i potansiyeli çok yakından gözlemleyebiliyoruz. Ancak
bunun gerçekleúmesi bazı koúullara ba÷lı.
Bu koúullardan ilki enerji kaynaklarını çeúitlendirmek.
Türkiye petrol ve do÷al gaz enerji kaynakları bakımından sınırlı ve ithalatçı bir ülkedir. 2006
yılında enerji tüketiminin %70’inden fazlasını enerji ithal ederek karúılamıútır. Enerjide arz
güvenli÷inin sa÷lanması, kaynak ve ülke çeúitlendirmesini gerektiriyor. Özellikle son
dönemde, Enerji Bakanlı÷ının, hem yurtiçinde, hem de yurt dıúında ülkemizin kaynak
çeúitlili÷inin sa÷lanması yönünde attı÷ı adımları memnuniyetle karúılıyoruz. Bu çerçevede,
nükleer enerjinin ve yerli kaynakların kullanımının da teúvik edilmesi gerekiyor. Yerli
kaynaklarımızın geliúimi için yenilenebilir enerji kaynakları, enerjinin etkin kullanımı ve
temiz kömür teknolojileri önem taúıyor. Bu kapsamda Nükleer Güç Santrallarının Kurulması
ve øúletilmesine øliúkin Kanun çok önemli bir adım oldu. Bu kanunun gereklerinin bir an önce
yerine getirilmesi, nükleer enerji yatırımlarının önünün açacak ve arz güvenli÷ine olumlu
katkı yapacaktır.
økinci koúul ise, enerji sektöründeki liberalizasyon sürecini hızlandırmaktır.
Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre, 2020 yılına kadar Türkiye’de enerji
tüketimi, dünya ortalamasının üzerinde artacak. Talebin öngörüldü÷ü gibi yılda ortalama
%7.9 oranında geliúmesi durumunda, mevcut tüm kapasitenin kullanılması halinde dahi 2012
yılında güç yede÷i kalmıyor. Enerji Bakanlı÷ı 2020 yılına kadar elektrik sektöründe %150 ek
kapasite yatırımları gerekece÷i tahminini yapıyor. Bu yatırımın parasal karúılı÷ı yaklaúık 90
milyar dolar olarak hesaplanıyor.
2004 yılında kabul edilen Enerji Strateji Belgesi’ne göre, bu yatırımların özel sektör
tarafından yapılması benimsenmiúti.
Yeni yatırımların yapılmasının aciliyeti göz önünde bulunduruldu÷unda, devlet özel sektör
yatırımları için uygun bir yatırım ortamı yaratmakta geç kalmaktadır.
Liberal bir piyasanın oluúturulması, gerek Türk iú dünyası, gerekse Türkiye’nin AB müzakere
süreci açısından önemlidir. Enerji faslında katılım müzakerelerinin yakın bir dönemde
açılması beklenmektedir. Bu çerçevede, enerji sektöründe rekabeti öngören, gerekli
düzenlemeleri yapılmıú, iúleyen bir piyasa yapısının oluúturulması úarttır. Avrupa Enerji
politikası arz güvenli÷inin sa÷lanmasında ve enerjinin rekabetçi fiyatlardan temininde, ulusal
kamu idaresinin piyasadaki hakimiyetinin azaltılmasını, piyasada úeffaflı÷ın sa÷lanmasını ve
da÷ıtım ve üretim faaliyetlerinin ayrıútırılmasını öngörmektedir.
Türkiye’de enerji piyasalarının serbestleúme süreci, 2001’de yürürlü÷e girmiú olan Elektrik
Piyasası ve Do÷algaz Piyasası Kanunları ile ka÷ıt üzerinde baúlamıú, ancak geçen süre içinde
ilerleme, baúlangıçta öngörülenin çok gerisinde kalmıútır. Türkiye’de liberalizasyonun
gecikmesi, ülkeyi gelecekte arz sıkıntısı riski ile karúı karúıya bırakmaktadır. øú dünyası
açısından, en pahalı enerji, olmayan enerjidir. Sektörlerimizin, enerjiye rekabetçi fiyatlardan
ve sürekli olarak eriúimi için liberalizasyon sürecine yeniden hız verilmelidir.
Üçüncü koúul ise, kamu ve özel sektör arasındaki diyalogu güçlendirmektir.
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Unutmayalım ki, kendi içindeki sorunları çözememiú bir ülkenin, bölgesindeki enerji arz
güvenli÷i sorununu çözmesi hiç de kolay olmayacaktır. Bu amaçla, sektördeki sorunları tespit
edecek ve çözüm önerileri geliútirecek bir kurumsal mekanizmaya ihtiyaç vardır. Çünkü
giderek küreselleúen bu piyasada güçlü úirketlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
Enerji sektöründe gereken reformların yapılmasını sa÷layacak, somut ve uygulanabilir bir
stratejinin oluúturulması, ancak, 100 milyar dolar civarındaki yatırımları yapması beklenen
özel sektörün bu konudaki görüúlerinin dikkate alınması ile mümkündür.
Di÷er yandan, tam rekabetçi ve iúleyen bir piyasa oluúturulması, etkin denetim ve gözetim
mekanizmalarının tesisini de zorunlu kılmaktadır. Kamunun gelecek dönemdeki rolü,
yatırımcı ve iúletmeci olmaktan ziyade düzenleyici fonksiyonu etkin yerine getirmektir.
TÜSøAD olarak enerji sektöründe yatırımın önündeki teknik ve idari engellerin bir an önce
kaldırılması için özel sektör ve kamu sektörü arasında sürdürülmekte olan diyalog
mekanizmasını destekliyoruz.

De÷erli konuklar,
Sözlerime son verirken bir kez daha vurgulamak isterim ki, bugün ülkelerin en önemli
hedeflerinden biri enerjinin arz güvenli÷inin ve sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasıdır. Bu, ancak
rekabet ve yatırım ortamını kuvvetlendirecek yapısal reformların gerçekleútirilmesi yönündeki
siyasi irade ile mümkün olacaktır.
Beni sabırla dinledi÷iniz için hepinize teúekkür ederim. Bu önemli konuda de÷erli görüúlerini
bizlerle paylaúması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler’i kürsüye
davet ediyorum.
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