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“Alternatif enerji kaynakları ve bunların Karadeniz Bölgesi’ndeki olası
kullanımları”
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi :
1. Enerji verimliliğinin, bölgede istikrar, refah ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak
suretiyle her ekonomi için hayati öneminin altını çizerek;
2. Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli tüm koşulların sağlanması amacıyla bütünüyle
rekabetçi iç enerji piyasalarının yaratılması gereğini farkederek;
3. “Enerji Alanında İşbirliği”ne ilişkin 68/03 sayılı Tavsiye Kararı’nı hatırlayarak ve Fransa
Cumhuriyeti Ulusal Asamblesi’nin işbirliğiyle 12-13 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilen
“Enerji ve Çevre” konulu Seminer’de alınan kararları dikkate alarak;
4. 19 Eylül 2003 tarihinde kabul edilen, KEİ Bölgesi’nde Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin
Bakü Deklarasyonu’nu göz önüne alarak;
5. Rusya Federasyonu’nun KEİ Dönem Başkanlığı’nın, KEİ üye devletlerinin elektrik ağları
arasındaki bağlantıların Karadeniz Elektro-Enerji Halkasının ve bölgesel enerji marketinin
oluşturulması amacı ile geliştirilmesi Önerisi’ne destek vererek;
6. Avrupa Komisyonu’nun SYNERGY programı kapsamındaki girişimleri sonucunda KEİ
üye devletleri tarafından Şubat 1995 tarihinde kurulan Karadeniz Bölgesel Enerji Merkezi’nin
önemini vurgulayarak;
7. Uluslararası kuruluşların, stratejilerini alternatif (yenilenebilir) enerji kaynaklarının
uygulanmasına yoğunlaştırdıkları faaliyetlerdeki gelişmeleri vurgulayarak;
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Raportör: Sn. Ali Temur, Komisyon Başkanı (Türkiye)
22 Kasım 2006 tarihindeki Asamble görüşmeleri (bakınız Doc.: GA28/EC27/REP/06/tr, 13 Eylül 2006
tarihinde Giresun’da görüşülen Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu’nun “Alternatif enerji
kaynakları ve bunların Karadeniz Bölgesi’ndeki olası kullanımları” konulu Raporu ; Raportör: Sn. Bülent Tanla
– Türkiye)
Asamble tarafından 22 Kasım 2006 tarihinde Bakü’de kabul edilen Metin.

8. “Küresel Enerji Güvenliği” konulu resmi belgenin, 15-17 Temmuz 2006 tarihlerinde
gerçekleştirilen G-8 Zirvesi tarafından kabul edilmiş olmasını büyük memnuniyetle
karşılayarak;
9. Avrupa Birliği’nin bu alandaki deneyimini memnuniyetle karşılayarak ve sözkonusu
deneyimin alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi alanında KEİ üye devletlerinin yakın
işbirliği için son derece etkili bir zemine destek sağlayabileceğini düşünerek;
10. Karadeniz Bölgesi’nde hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyo-kütle gibi
alternatif enerji kaynaklarının gelişimine yönelik büyük bir potansiyel bulunduğu bilerek;
11. Bu nedenlerle, Asamble KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine
aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
i) alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik özel yasaların çıkarılması, bunun yanı
sıra bu yasalarla, bu doğrultudaki çalışmaların ve bilimsel araştırmaların yapılması
olasılığının sağlanması;
ii) bölgede bütünüyle etkin, rekabetçi ve istikrarlı bir ortak enerji piyasasının yaratılması
amacıyla iç enerji piyasalarını düzenleyen mevzuatın iyileştirilmesi;
iii) KEİ üye devletlerinde enerji arzının ve tüketiminin güvenliğini temin etmeye yönelik
tedbirlerin uygulamaya konması amacıyla gerekli düzenlemelerin ya da yasaların kabul
edilmesi;
iv) enerji üretiminin ve tüketiminin çevreye zarar verme eğiliminin tersine çevrilmesi ve
enerji güvenliğinin arttırılması da dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin BM
ilkelerine uyulmasının sağlanması;
v) tarım sektörü dahil olmak üzere, ekonominin bazı sektörlerinde alternatif (yenilenebilir)
enerji kaynaklarının olası kullanımına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi;
vi) özel sektörün yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına katılımının teşvik edilmesi;
vii) tecrübelerin paylaşılması ve bu konuda konferansların ve seminerlerin düzenlenmesi
suretiyle, ilgili uluslararası kuruluşlar ile bu alandaki işbirliğinin arttırılması;
viii) başta, AB’nin enerji alanındaki stratejisini belirleyen Beyaz ve Yeşil Sayfalarını dikkate
alarak, alternatif enerji kaynakları alanında Avrupa Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesi;
ix) elektrik santrallerinin ve nükleer santrallerin, normal koşullarda ve nükleer güvenliğe
ilişkin uluslararası düzenlemelere tam uyum halinde, güvenli işleyişini temin emek amacıyla
nükleer enerji üreten üye ülkelerin ilgili kuruluşlarla (özellikle IAEA ve WNA ile) yakın
işbirliği kurmaya teşvik edilmesi;
x) KEİ üye devletleri arasında alternatif enerji kaynaklarının yaratılması, yayılması, dağıtımı
ve kullanılması konularındaki işbirliği seviyesinin artırılması;
12. Parlamenter Asambe, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’na KEİ üye devletlerindeki
yenilenebilir kaykanaklardan enerjinin elde edilmesi ile ilgili projelerinin kredilendirilmesine
ayrı bir önem verilmesini tavsiye eder.
13. Parlamenter Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararı’nı dikkate
almaya davet eder.

