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AÇILIȘ KONUȘMALARI

KEMAL ULUSALER (Sempozyum Yürütme Kurulu Bașkanı)- Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanım, değerli milletvekilleri, Sayın Birlik Bașkanım, mühen-
dis ve mimar odalarının değerli katılımcıları, değerli üniversite mensupları, kurum ve 
kurulușların değerli temsilcileri, sevgili meslektașlarım; 4. Enerji Sempozyumu’nu 
açarken hepinize hoș geldiniz diyorum.

TMMOB adına düzenlenen, Sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odasınca yürü-
tülen enerji sempozyumlarının dördüncüsünü yapmaktayız. Bu kez Sempozyumu-
muzun ana teması “Küresel enerji savașları, ulusal kamusal enerji politikaları”. Bu 
ana bașlıktan da anlașılacağı üzere, önceki sempozyumlara göre daha siyasal bir 
çerçeve çizilmesi amaçlanmıștır. İçinde yașadığımız süreç de bu çerçeveye denk 
düșmektedir.

1 Șubat 2003 tarihinde her biri alanında uzman ve yetkin geniș bir katılımcılar 
topluluğu ile ilk Danıșma Kurulu toplantımızı yapmıștık. Buradan çıkan sorunları ve 
görüșleri ele aldık, tartıștık ve bunun sonucunda TMMOB 4. Enerji Sempozyumunun 
enerji alanının temel bir değerlendirme platformu olmasını hedefledik.

Üç günlük sempozyum sürecince 4 ana bașlık altında 9’u poster olmak üzere 33 
bildiri sunulacak ve ek paneller yapılacak. İki panelimiz var, bunların biri son gün, 
biri de diğer ikinci günümüzde olacak ve Sempozyumu bu șekilde gerçekleștirmiș 
olacağız. 

Verimli olmasını buradan tekrar diliyorum ve umuyorum.

Değerli konuklar, enerji iș yapabilme yeteneğidir. Bu kısacık tanım benim ilkokul 
öğretmenimin enerjiye ilgimi sağlayan tanımıydı. O gün bu gündür ben enerjiyle iç 
içeyim, ama bugün geriye dönüp bakıyorum, neredeyse tüm umutsuzluklar, yolsuz-
luklar ve savașların nedeni olarak enerjiyi görür hale geldim. Yine öğretmenimin 
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“Enerji yașamak ve yașatmak içindir” söyleminden neredeyse kușku duyar hale 
gelmeye bașladım. Gerçekten çok karanlık, çok karamsar bir tablo çizilmeye bașladı 
enerjinin etrafında.

Enerjinin nimetlerinden söz edenler, pozitif enerjiden bahseden ilim insanları, 
sanatçılar acaba bize yalan mı söylüyor diye bu kușku giderek içimde pekișmeye 
bașladı. 

2003 yılının bașlarına kadar, herhalde yanılmıyorsam 1 yıl öncesine kadar, 
Sao Tome adında bir adayı hiç duymamıștım, Atlantik’te küçücük bir ada. Dünya 
gelișmișlik sıralamasında 122. sırada, 300 dolar civarında da kiși bașına yıllık geliri 
var. Geçimlerini kakao üreterek ve balıkçılık yaparak sağlayan, bir lokma bir hırka 
felsefesiyle mutlu yașayan bir avuç siyah insan. Ne olursa oluyor, daha sonra birden 
bire bu ülkenin 900 kișilik -1000 kiși bile değil- ordusu Temmuz 2003’te darbe 
yapıp yönetimi ele geçiriyor. Bu bir avuç siyah insan için Pandoranın kutusu açılmıș 
oluyor. Ne çıkıyor bu kutunun içinden? Enerji çıkıyor tabiî. Yani, 2003 yılının hemen 
öncesinde bu adanın aslında bir petrol yatağı üzerinde yüzmekte olduğu anlașılıyor, 
tespit ediliyor ve bundan sonra artık o ada için karanlık günler bașlıyor. 

Belki önümüzdeki günlerde yine Sao Tome adasından gelen haberlerin içinde yeni 
iç savașlar, yeni darbeler duyabileceğiz. Tabiî bunlar hep kötü ama yine enerjinin 
etrafında dönen olaylar. 

Böyle karamsar bir tablo çizmek istemiyorum aslında ve inanıyorum büyük bir 
ihtimalle Sempozyum sonunda da buradan çıkan sonuçlar, buradan elde edilen veriler 
ve buradaki değerlendirmelerle birlikte ben yanlıș düșündüğümü varsayacağım, ikna 
olacağım ve belki hepinizden de özür dileyeceğim.

Ben özür dileyeceğim, ikna olacağım ama șimdi sesli düșünüyorum, acaba Was-
hington’da da birileri ikna olabilecek mi, Londra’da birileri özür dileyebilecek mi, 
Varșova’da, Sydney’de, Tokyo’da, belki de Dikmen yolunda birileri ikna olabilecek 
mi hiç bilmiyorum. 

Goethe, “biraz daha ıșık” demiș. Bugünün karanlık dünyasında gerçekten ıșığa 
ihtiyaç var ve bugün ülkenin dört bir yanından buraya gelenlerin, hatta Okyanus öte-
sinden gelen hocam da var, Sempozyumumuza bu beklediğimiz ıșığı tașıyacaklarını 
umuyorum, ıșığı içinde tașıyanların karanlıkta bize yol göstereceklerine inanıyorum, 
buradan öyle bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Elbette ki bu Sempozyum enerji 
alanında olumlu bir șeyler katacak ama ne yazık ki Sempozyum sonunda savașlar, 
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yolsuzluklar yine devam edecek. Yani beyaz enerji derken bile karayı ve karanlığı 
anımsarken yine de bir umut tașımak konumundayız. Hayat devam edecek yani. 
Ama biliyoruz ki, bazı çiçekler korkunç güzel kokuyorlar, insanı cezbediyorlar ama 
açması için yıllarca -10 yıl, 20 yıl- bekliyorsun,. Umutlarımızın açması için biz de 
bekleyeceğiz herhalde, ama sabırla, umutla çalıșacağız ve öğretmenimin dediği gibi 
inanacağız, ki inadına enerji yașamak ve yașatmak için olsun. 

Bașarılı bir Sempozyum dileğiyle katkılarınızdan dolayı teșekkür ediyor, say-
gılarımı sunuyorum. 

CENGİZ GÖLTAȘ (EMO Yönetim Kurulu Bașkanı)- Sayın Enerji Bakanı, 
TMMOB’nin Sayın Bașkanı, basınımızın değerli temsilcileri, sayın milletvekilleri, 
Elektrik Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin, bağlı 
odalarımızın değerli temsilcileri, kamu kurumlarımızın yöneticileri, değerli delegeler, 
sevgili meslektașlarım; bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz TMMOB Türkiye IV. 
Enerji Sempozyumu’na hepiniz hoș geldiniz.

Sözlerime devam etmeden önce, hazırlık sürecinde özenli bir çalıșma sürdüren 
bașta Sempozyum Sekreteryası ve Yürütme Kurulu olmak üzere emeği geçen ve 
katılım sağlayan herkesi içtenlikle kutluyorum.

Bildiğiniz gibi hemen her yıl enerji alanında birçok kuruluș farklı etkinlikler 
düzenler, bazen benzer konu bașlıklarıyla yapılan bu etkinliklerin tarih olarak birbir-
leriyle çakıștıkları da olur. Bu durum ülkemiz enerji sektörü açısından bir olumluluk 
olarak görülse de, biraz yakından bakıldığında bu tür organizasyonların önemli bir 
çoğunluğunun firma tanıtımlarını hedef alan, enerji bürokrasisini kendi öncelikle-
rine uygun olarak etkilemeye çalıșan, ticarî ilișkilerin kotarıldığı faaliyetler olduğu 
görülecektir. Böyle olduğu için de bu çalıșmaların kurgusunda temel bir eksiklik 
vardır. Bu eksiklik meseleleri ele alıșta çok yönlü ve objektif bir yaklașımın bașta 
yaratılamamıș olmasıdır.

TMMOB ve bağlı odaların ise yıllardır kendi meslek alanlarında düzenledikleri 
kongre, sempozyum, panel, söyleși ve meslek içi eğitimlerde gözettiği temel bir 
yaklașımı var. Hangi konuda bir çalıșmayı önümüze koyarsak koyalım o konuyla 
ilgili tüm kurum ya da bireylerin, yani konunun bütün kesimlerinin katılacağı özgür 
ve demokratik platform yaratmayı hedefleriz.

Bu yaklașım TMMOB ve meslek örgütümüz açısından uzmanlık alanlarımıza 
bakıșta vazgeçemeyeceğimiz önemli bir tavırdır. Bugün bașta enerji, iletișim ve 
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bilișim olmak üzere meslek alanımızı ilgilendiren tüm konularda uygulanan politi-
kaları, karar veren, uygulayan ve sonuçlarından etkilenen kesimler ile birlikte tar-
tıșmak, farklı düșünenin ne söylediğinin bilinmesi ve değerlendirilmesi açısından 
çok önemlidir.

Değerli konuklar, ülkemizde ekonomik olarak yapısal bir değișim programının 
adım adım gündeme sokulduğu son 20 yıl değerlendirildiğinde yașamımızı doğrudan 
etkileyen stratejik birçok alanda karar verme organlarında yer alanların, yani siyasal 
iktidar ve uygulayıcı üst düzey bürokratların karar alma ve uygulama süreçlerinde 
toplumun örgütlü kesimleriyle düzenli ve ciddî bir iletișim içerisinde olmadıklarını 
görüyoruz.

Bırakın iletișim kurmayı ve katılım olanaklarını artırmayı, toplumun örgütlü ya 
da örgütsüz kesimlerinin mevcut uygulamalar ile ilgili kamusal bilgilenme hakkının 
önünde ciddî engeller konulmaktadır. Yıllardan beri toplumun bilgilenme hakkını 
yok sayan böylesi bir anlayıșın sonucu olarak kamu yönetimi siyasal etkilere son 
derece açık, taraflı bir șekilde faaliyet gösterir hale getirilmiștir. Bugün ülkemizde 
yașanan ve dünyada ilk 5 sıraya girmemize neden olan yolsuzlukların ve olușan 
kamu zararlarının nedeni de özetle böyle bir anlayıșın egemen olmasıdır.

Değerli katılımcılar, mevcut enerji kaynakları potansiyeli ve kullanımının 
dünyada yașanan ekonomik, sosyal ve siyasal koșullar dikkate alındığında ne denli 
önemli olduğu bölgemizde yașanan ve bizi de doğrudan etkileyen Amerikan saldır-
ganlığı ve yayılmacı politikalarıyla bir kez daha açığa çıkmaktadır.

Biz mühendisler çok iyi biliyoruz ki, bölgemizde uzun yıllar içerisinde yașanan 
ve son dönemde ABD tarafından giderek yoğunlaștırılan çatıșma ve gerilimlerin 
nedeni ne Orta Doğu’da demokrasinin geliștirilmesi ne kitle imha silâhlarının varlığı 
ne de terörist faaliyetlerin engellenmesidir.

Esas neden, Orta Doğu’nun dünyadaki enerji kaynaklarının önemli bir bölümüne 
sahip olmasıdır. Bugün dünyadaki enerji üretiminde mevcut ihtiyacın yüzde 90’ı 
hâlen fosil yakıtlardan karșılanmakta ve bunun yüzde 45’ini ise petrol olușturmak-
tadır. 

Hâlen 140 milyar ton olan ham petrol rezervinin yüzde 65’lik kısmı ise Orta 
Doğu ülkelerinde yer almaktadır. Günümüzde dünya yıllık petrol üretimi olan 3,5 
milyar tonun yüzde 31’lik kısmının Orta Doğu ülkeleri tarafından gerçekleștiriliyor 
olması ve dünya yıllık petrol tüketimi olan 3.3 milyar tonun yüzde 26’sının, dünya 
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nüfusunun yüzde 4,7’sine sahip olan ABD tarafından tüketiliyor olması, ABD’nin 
bölgede terörizme karșı barıș ve demokrasiyi geliștirme adına yürüttüğü askerî 
operasyonların gerçek anlamını da açıklamaktadır.

Bugün Orta Asya ve Hazar Bölgesi’nin zengin enerji kaynaklarının kontrolü bir 
geçiș noktası olan Orta Doğu’nun ekonomik, sosyal ve siyasal olarak tam anlamıyla 
denetim altına alınmasıyla mümkün görülmektedir. Ülkemize düșen, bu haksız savaș 
ve ișgalin ortağı olmamak, Irak halkıyla uzun yıllar içerisinde olușmuș tarihsel 
dostluk ve komșuluk ilișkilerimizin gereği olarak onlarla dayanıșma içerisinde 
olmaktır.

Değerli konuklar, sevgili meslektașlarım; Elektrik Mühendisleri Odası olarak 
son 20 yıldır ülkemizin enerji politikalarına ilișkin iki önemli konunun altını çizdik. 
Birincisi; kamusal bir hizmet anlayıșı içerisinde plânlamanın önemi, ikincisi ise 
kendi kaynaklarımıza ve insan gücümüzü de bağlı ulusal bir enerji politikasının 
gereği, olușturulması.

Bugün ülkemizde bașta enerji ve iletișim olmak üzere tüm stratejik temel alt 
yapı hizmetlerinin özelleștirme adı altında hızla tasfiye edildiği bir süreci yașıyoruz. 
Bu uygulamaların ülkemizin ihtiyaçlarından bağımsız IMF ve Dünya Bankası gibi 
kurulușların direktifleriyle siyasal bir tercih olarak dayatıldığı görülmektedir.

Dünyada 1974 petrol krizinden bașlayan süreç incelendiğinde petrolün sonsuz 
bir kaynak olmadığı gerçeği görülmüș, elektrik enerjisi üretiminde artan maliyetlerin 
sanayi üretim sektörünü zorladığı noktada gelișmiș tüm ülkeler ciddî önlemler alma 
yoluna gitmișlerdir.

Enerji gibi hayati bir sektörde ülkelerinin geleceğine ilișkin sorumluluk duyan ve 
buna uygun politikalar geliștiren tüm gelișmiș ülkelerin elektrik enerjisi üretimlerinde 
güneș, rüzgâr, jeotermal ve hidrolik olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yöneldikleri ve bu konuda AR-GE faaliyetlerini geliștirdikleri görülmektedir. Yine 
petrol krizinin yarattığı bilinç ile enerji kaynaklarının olabildiğince ulusal sınırlar 
içinden kaynak çeșitliliği yaratılarak temini öngörülmüș, tüm ülkeler bir taraftan 
enerjinin çevreyle ilișkisinin önemini kavrayarak enerji üretimlerinde çevreye karșı 
duyarlı bir yaklașım sergilerlerken, diğer taraftan enerjinin verimli kullanılması ve 
tasarrufuna ilișkin bir program olușturmușlardır. Neticede, tüm bu etkiler değerlen-
dirildiğinde enerjide plânlamanın önemi ve ne kadar gerçekçi olduğu bir kez daha 
açığa çıkmıștır.
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Değerli konuklar, 1984 yılında çıkarılan ve enerji sektöründe özelleștirmelerin 

önünü açan 3096 sayılı Yasadan bu yana geçen 18 yıl değerlendirildiğinde, sektö-

rün kurumsal yapısının çok parçalı hale getirilerek kaos ve yolsuzluklarla beslenen 

dıșa bağımlı bir üretim politikasıyla dağıtım șebekelerimizde yılda 1,5 milyar dolar 

olarak ifade edilen kayıp ve kaçakların varlığı, gelinen durumu ve tabloyu yeterince 

özetlemektedir.

3 Kasım seçimlerinin ardından Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler’in kamuoyunda 

yer alan açıklamalarında yaratılan bu tablonun eleștirildiğini görüyor ve yıllardır 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın ișaret ettiği konularda Sayın Bakanın bizleri doğ-

rulayan açıklamalarını büyük bir ilgiyle takip ediyoruz.

Yine yakın geçmiște uygulanan bu yanlıș politikaların sonucu olarak olușan 

kamu zararlarını azaltmak adına Rusya’yla yapılan doğalgaz anlașmalarının yeniden 

masaya getirilmesini, alım garantili pahalı yap-ișlet-devret sözleșmelerinin gözden 

geçirilmesini, enerji üretiminde ulusal kaynaklarımızın öne çıkarılacağından söz 

edilmesini olumlu bir yaklașım olarak görüyor ve destekliyoruz.

Ancak buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki, sorunun kaynağı enerji 

sektöründe “yapısal değișim programı” adı altında uygulanan özelleștirme politi-

kalarının kendisidir. Yıllardır kamu finansman sıkıntısı nedeniyle enerji sektöründe 

özelleștirmenin bir zorunluluk olduğu, özelleștirme sayesinde sektörde tekelleșme 

olgusunun önüne geçilerek sermayenin tabana yayılacağı, sektörde rekabet unsurunun 

olușmasıyla elektrik fiyatlarının ucuzlayacağı, bu sayede sanayi üretiminin artacağı, 

yine yurttașların elektriği ucuza satın alması nedeniyle ekonomik bir ferahlamanın 

sağlanacağı, netice olarak elektrik enerjisinin kesintisinin, kaliteli ve ucuz olarak 

sunumunun yapılacağı iddia edildi ve bu gerekçelerle sektörde son 18 yılda her 

istenilen yapıldı.

2003 yılı sonlarına gelindiğinde ise bütün bu iddialar ve yapılanların bir sonucu 

olarak ne nükleer santral kurulmadığı için karanlıkta kaldık, ne Türkiye Elektrik 

Kurumu’nun ikiye, ardından TEAȘ’ın üçe bölünmesiyle kamunun ișleyiși ve verimi 

arttı ne de bir dizi özelleștirme modelleri ve çıkarılan onlarca yasa ve yönetmelikle 

sektör daha ișler hale getirildi.

Devlet Plânlama Teșkilâtı verileri bugüne kadar yapılan özelleștirmelere dair 

çarpıcı bir bilanço ortaya koyuyor. Geçmiște yapılan 408 özelleștirme sonucunda 

elde edilen gelir 4 milyar 474 milyon dolar. Bu özelleștirmelerin gideri ise 4 milyar 
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574 milyon liradır. Geçmiș özelleștirme uygulamalarının tümüne yakın bölümü aynı 
zamanda yolsuzluk, kötü kullanım ve sözleșme koșullarına uymama örnekleriyle 
doludur. 

Türkiye toplumu olarak geçtiğimiz 15 yıl içinde bizlerden saklanmaya çalıșılan 
bir gerçekle yüzleștik. Her biri son derece kârlı ve topluma yararlı kurulușlar, yani 
toplumsal emeğimiz, toplumsal servetimiz bilinçli bir șekilde zarar ettirilmeye çalı-
șıldı, her biri birer arpalık ve hortum alanına çevrildi. Bugün üçe bölünen TEAȘ’ın 
son 3 yılına ait yapılan yanlıș sözleșmelerden kaynaklanan zararı 1999 yılında 61.3 
trilyon, 2000 yılında 409 trilyon ve 2001 yılında 1.8 katrilyon olarak bu duruma en 
çarpıcı örnektir.

Bu suçu ișleyen seçtiğimiz siyasetçilerin toplumsal varlıklarımızı iktidar süre-
lerini uzatmak için sermaye gruplarına nasıl peșkeș çektiklerine “Beyaz enerji 
operasyonu” ile bir kez daha șahit olduk.

Toplum sorunun kaynağının mülkiyet biçimde olduğuna inandırılmaya çalıșıldı. 
Sorunun kaynağının mülkiyet biçiminde olmadığını, yönetim ve denetim modelle-
rinin tartıșılması gerektiğini bașta AKTAȘ, ÇEAȘ, KEPEZ örnekleri olmak üzere 
yap-ișlet-devret santralleri, mobil santraller ve 42 milyar dolar olarak belirtilen yol-
suzluk sürecinde ne kadar ısrarla göstermek istesek de kamuoyunu bu konularda 
yeterince duyarlı hale maalesef getiremedik. 

Bütün bunlar ortada iken Özelleștirme Yüksek Kurulu’nun Elektrik Üretim 
A.Ș.’ye ait 11 termik, Devlet Su İșleri’ne ait 16 hidrolik üretim tesisi dahil toplam 
55 santral ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ș.’ye ait 19 dağıtım bölgesini Haziran 
ayında özelleștirme kapsamına alması geçmiș uygulamalardan yeterince ders alın-
madığını göstermektedir.

Sektörde özelleștirme uygulamalarının sürdürülecek olması yeni AKTAȘ’ların, 
ÇEAȘ’ların yaratılması, mavi akım adı altında yeni doğalgaz yolsuzluklarının maale-
sef önünü açacaktır. Elektrik Mühendisler Odası olarak sektörün bu kaos ortamından 
hızla kurtarılması için bir kez daha ısrarla diyoruz ki, yolsuzlukların üzerine hızla ve 
kararlılıkla gidilmeli, “Beyaz enerji operasyonu”yla bașlayan ve Devlet Denetleme 
Kurulu raporuyla bir kez daha açığa çıkan rezaletlerin siyasî ve idarî sorumluları 
yargı önünde hesap vermelidir.

Son 20 yıla damgasını vuran özelleștirme politikalarının sonuçları bu kadar 
ortada iken, üretim santralleri ve dağıtım șebekelerinin hızla özelleștirileceğine dair 
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bakanlık politikaları terkedilmelidir. Ulusal kaynaklarımızı öne çıkaran, özellikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızı devreye sokan bir üretim politikası izlenmelidir. 
Enerji sektörünün tahrip edilen kamusal alt yapısı yeniden olușturulmalı, bakanlık 
ve bağlı kurulușlarının merkezi bir plânlama içerisinde koordinasyonu yeniden 
sağlanmalıdır.

Enerji alanındaki tüm kamu kurumlarının bütçeleri artırılmalı, üretim santralleri 
ve dağıtım șebekelerimizin ișletme sorunları giderilerek verimlilik artırılmalıdır. 
Özelleștirme yapılacak gerekçesiyle kendi kaderine terk edilmiș, bakım, onarım, 
yenileme faaliyetleri yapılmayan dağıtım șebekelerinin iyileștirilmesine yönelik 
olarak bașta TEDAȘ müessese müdürlüklerinin teknik eleman sayısı artırılmalı, 
bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine gereken önem verilerek enerjideki kayıp 
ve kaçaklar giderilmelidir.

AKTAȘ, ÇEAȘ ve KEPEZ’deki uygulama geç kalınmıș olsa da doğrudur ve 
pahalı elektriğin en önemli nedenlerinden biri olan yap-ișlet-devret santrallerine 
de uygulama yayılmalıdır. Bu kurulușlar EÜAȘ denetimine de geçerek kamu eliyle 
yönetilmelidir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ülkemizin gelișmesinde ve çağdașlașma-
sında uygulanacak programların IMF ve Dünya Bankası gibi kurulușların direktifle-
rine göre değil, kendi gücümüze ve doğal kaynaklarımıza dayalı üretim ekonomisi 
ve sanayileșmeden yana kalkınma stratejilerini bilim ve teknoloji temeline oturtan 
ulusal bir politikayla yürütülmesinin takipçiliğini yapmaya devam edecektir. 

Değerli konuklar, değerli meslektașlarım; sözlerimi bitirmeden önce 18 Ekim 
2002 tarihinde Șanlıurfa’da görevi bașında kaçak elektrik kullanımına karșı kamu 
haklarını ödünsüz bir șekilde savunduğu için öldürülen TEDAȘ çalıșanı sevgili 
meslektașımız Hasan Balıkçı’yı saygıyla, sevgiyle anıyorum.

Özelleștirme gerekçesiyle uzun yıllar yatırım yapılmadığı koșullarda, dağıtım 
șebekelerimizin kendi kaderine terk edilmiș yapısıyla olușan kayıpların ciddî boyut-
lara ulaștığı bu durumda yüksek elektrik fiyatları karșısında sorunun teknik kayıplar 
boyutu göz ardı edilerek vatandaș ile TEDAȘ çalıșanının karșı karșıya bırakıldığı 
politikalar bu üzücü olayların korkarım sürmesine yol açacaktır.

Son olarak, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 4. Enerji Sempozyumu’na 
sunduğunuz ve sunacağınız katkılar nedeniyle bir kez daha teșekkürü borç bilir, 
Sempozyum boyunca yapılacak çalıșmalarda hepinize bașarılar dilerim.
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KAYA GÜVENÇ (TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı)- Sevgili konuklarımız, 
sevgili arkadașlarım, Sayın Bakanım, sayın milletvekili arkadașlarımız; hepinizi Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 

Bu dönem Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına düzenlenen dört etkinlik-
ten bir tanesi de enerji alanında Enerji Sempozyumu. Biliyorsunuz bundan önce ulaș-
tırma politikalarıyla ilgili bir sempozyumumuz oldu, önümüzdeki hafta sekreteryasını 
Makina Mühendisleri Odası’ yaptığı Sanayi Kongremiz ve bir sonraki hafta da yine 
sekreteryası Mimarlar Odası tarafından yapan Konut Kurultayımızı yapmıș olacağız 
ve bu dönem etkinliklerimizi böylece tamamlamıș olacağız. Aslında bu dört etkinlik 
sadece TMMOB’nin adına TMMOB tarafından yapılan etkinlikler, saymıyorum, 
saymaya kalkarsanız gerçekten saatler sürecek kadar ilginçtir, her odamızın sektör 
bazında yapmıș olduğu çok önemli çalıșmalar var. Șubelerimizin, temsilciliklerimizin 
kendi meslek alanlarıyla ilgili doğrudan meslektașlarına yönelik eğitim programla-
rından tutun, Türkiye’yi ilgilendiren, genel olarak halkımızı ilgilendiren sorunlara 
varıncaya kadar gerçekten çok yoğun bir programla bu ișleri yapıyoruz. 

Niçin yapıyoruz? Çok basit bir nedenle yapıyoruz, bu ülkenin yurttașlarıyız, 
bilimle toplum arasında köprü olan bir mesleğin mensuplarıyız, bilimle halkımızı 
bulușturmaya çalıșıyoruz, ona daha iyi hizmet etmenin yollarını arıyoruz. 

Sevgili Oda Bașkanımızın söylediği gibi, tarafları dinliyoruz, kendi görüșlerimizi 
ifade ediyoruz, alternatiflerimizi ortaya koyuyoruz ve bütün bunlarla birlikte dedi-
ğim gibi kendimizi ve halkımıza daha iyi hizmet etmenin yollarını açacak birtakım 
ortamları geliștirmek üzere çalıșıyoruz.

Öncelikle șubelerimizde, temsilciliklerimizde, odalarımızda, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği’nde bütün bu etkinliklerimizi düzenleyen organlara teșekkür 
etmek istiyorum, buraya katılıp görüșlerini bizimle paylașan dostlarımıza teșekkür 
etmek istiyorum, siz katılımcılara teșekkür etmek istiyorum.

Bugünün bir özelliği var, bugünün özelliği Enerji Sempozyumunun yanı sıra 
İnsan Hakları Günü olması. 55 yıl önce insanlığın, emekçi sınıfların binlerce yıllık 
mücadelesinin ürünü olan bir belgeden bahsediyoruz; İnsan Hakları Temel Bildirisi, 
Evrensel Bildirisi. Bu bildiri önemli, varılan noktayı kâğıt üzerine geçirmek için 
çok önemli, ülkemizde bunun kabulü bizler açısından çok önemli ama 55 yıl sonra 
acaba bu bildiride yer alan her noktayı yeteri kadar yerine getirebiliyor muyuz, bu 
bir sorgulama ișareti.
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Toplumların gelișmesi kușkusuz kolay olmuyor, bir dizi mücadeleyle, bir dizi 
gelișmeyle oluyor ama gönül arzu ediyor ki, artık 55 yıl sonra İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesinde yer alan noktalar artık bir soru ișareti, bir kaygıyla, kușkuyla 
karșılanmasın; demokratikleșmenin temeli diye gördüğümüz insan hakları sadece 
Avrupa Birliği üyelik sürecinin pazarlıklarının sınırlarına hapsedilmesin. Gönül arzu 
ediyor ki, kâğıt üzerinde ortaya konan șeyler aynı zamanda uygulamaya da bir an 
önce geçsin.

Çok önemli eksiklerimizin olduğunu biliyorum ama dilerseniz insan haklarıyla 
ilgili olarak mesleğimizi yakından ilgilendiren iki olaya değineyim. 

Birisi, bir kurulușumuzda elektrik ișlerinde bir zamanlar biliyorsunuz bir yönetim 
değișikliğinden sonra, yönetim, arkadașlarımızın çalıșmalarını daha yakından izle-
mek istedi ve bununla paralel olarak da hemen hemen günlük herkesin ne yaptığını 
bir șekilde kontrol etme, hatta bilgisayarlarında ne var ne yok, neler yapılıyora 
kontrol etmeye varıncaya kadar ilginç bir uygulama bașlatıldı. Bunu hem kaygıyla 
hem üzüntüyle karșılıyoruz. Kaygıyla karșılıyoruz çünkü kișisel hayatın gizliliği 
vardır, bu bilgisayarlar da her ne kadar șirket veya kurum adına çalıșılsa da orada 
kișisel bilgiler de vardır, bunlara ulașılmasını yanlıș buluyoruz. Kaygımızın ikincisi; 
bu çalıșmalar ekip çalıșmalarıdır, mühendislik mesleği disiplinler arası bir meslektir 
ve tek bașına hiçbir mühendisin hemen hemen bir șey yapma ihtimali yoktur. Ekip 
çalıșması, dolayısıyla proje raporlamada ekip raporu önemlidir. Ekip içinde tabiî ki 
kișilerin ayrı ayrı değerlendirmesi de söz konusu olacaktır. Kaygımızı ifade etmekle 
geçiyorum.

Düzeleceğini tahmin ettiğim bir olay ama, bir ikinci olay var ki bizleri çok üzdü, 
kadın üyelerimizi rencide etti. Bir sevgili genel müdürümüz, üstelik de mühendislik 
adına çok önemsediğimiz bir kurumun, Devlet Su İșleri’nin Sayın Genel Müdürü 
personel alımıyla ilgili olarak bir gazeteciye bir demeç verdi. Personel olarak inșaat 
mühendisi alınacak, erkek alınacakmıș, öyle yazıyor, erkek personel diye. Daha 
sonra bir gazeteciyle konușuyor, ben okurken rahatsız oldum utandım, okuyorum 
sizlere. Bayanlardan bahsediyor, “Ya bunlar kaçmak isterler, yalvarıp yakarıp rapor 
alırlar, Devlet Su İșleri’nin iș yapması lâzım, hanımların sıkıntısı ile mi uğrașacağız? 
Ha bu iși yapacak hanım yok mudur? Vardır. Bir bakıma kadınlıktan uzaklașmıștır, 
erkekleșmișlerdir”. Bunu bir meslektașımız söylüyor.

Șimdi insan hakları gününde bu örneği vermemin çok temel bir nedeni var. Bir 
kere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 2. maddesi biliyorsunuz cins ayrımıyla 
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ilgili, her șeyi ortadan kaldırır, bunun hiçbir geçerliliğin olmadığını açık seçik, net 
bir șekilde ifade eder. Dolayısıyla, çalıșma alanında erkek kadın ayrımı artık söz 
konusu değildir. Siz koșulları söylersiniz, o koșullara kim ben bu iși yapıyorum 
diyorsa gelir bașvurur ve bu bașvurusu sonunda da liyakatine göre, yeterliliğine göre 
kabul edilir. Kadın meslektașlarımızı bu șekilde değerlendirmek, hele de böylesine 
rencide edici sözler kullanmayı kabul edemiyorum. 

Evet, bu alkıșlarınızı Türkiye’nin fabrikalarında, tarlalarında çalıșan milyonlarca 
kadına bağıșlıyorum ben, sağ olun.

Sevgili arkadașlarım, bu yanlıștır, bu yanlıștan bir an önce dönülmesi gerekir 
ve Sayın Genel Müdürümüzün de maksadı așan ifadeler olarak bunu açıklamasını 
gerçekten bekliyoruz.

Ben sadece Sayın Genel Müdürümüzü değil, diğer kurumların da genel müdür-
lerini, yetkililerini, yöneticilerini kadın üyelerimizin, kadın mühendis ve mimarların 
sorunlarını incelemek ve çözmek için Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’yle 
birlikte ortak çalıșma yapmaya çağırıyorum huzurlarınızda; çünkü artık mühendislik 
erkek egemen bir meslek olmaktan çıkmıștır. Benim bilebildiğim kadarıyla Türk 
Mühendis Mimar Odaları Birliği’ndeki, daha doğrusu Türkiye’deki mühendis ve 
mimarların yaklașık üçte biri kadınlardan olușmaktadır. Gayet tabiî ki olacaktır, biz 
hep birlikte daha güzel dünyaları yaratmak için birlikte mücadele etmeye hazırız 
ve varız.

Șimdi sevgili arkadașlarım, yapacağım çalıșmalar bununla sınırlı değil, yani 
yapacağımız Devlet Su İșleri’yle olsun, bașka kurum ve kurulușlarla olsun yap-
mamız gereken çok çalıșma var. Biraz önce Sayın Oda Bașkanımız ve Düzenleme 
Kurulu adına Kemal Ulusaler arkadașımız bunları ifade ettiler, bunlar üzerinde çok 
fazla durmayalım. Ama geliniz hep beraber gerçekten Türkiye’de enerji alanında 
da yapılacak olan çok önemli çalıșmaları birlikte yapalım.

Farklı politikaları savunuyor olabiliriz. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
kendisini hep kamu yararına göre yönlendiren, onu esas alan bir çizgide olmuștur; 
çünkü aslında üyelerinin çok büyük çoğunluğu da bugün emekçilerin arasında yer 
almaktadırlar. Dolayısıyla, böylesine bir yapımız var. Bu nedenle de genellikle bizim 
söylediklerimizle, bizim savunduklarımızla iktidarlar arasında farklılıklar olabiliyor. 
Bunu demokrasinin doğal bir parçası kabul etmek, bir doğallığı kabul etmek gere-
kiyor, farklı görüșlerde olmak ortak çalıșmalar yapmaya engel değil.
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Enerji alanında yapılacak çok önemli çalıșmalarımızın olduğunu söylüyorum. 
Özellikle enerji verimliliği ya da tasarrufu diye söyleniyor. Tasarruf kelimesinden 
hep korkuyorum; çünkü tasarruf bir iși yapmama yönüne kadar gidebiliyor, oysa 
verimlilik bizim açımızdan bir iși daha az kaynak tüketerek yapmak anlamına 
geliyor ve biliyorsunuz gelișmiș ülkelerde özellikle gayrisafi yurt içi hâsıla, 
birim gayrisafi yurt içi hâsıla için harcanan enerji miktarında göreli olarak 
azalma var. Toplamda artıș var, ama birim gayrisafi yurt içi hasılayı elde etmek 
için harcanan enerji miktarı yıllara göre değișiyor ve trend azalarak gidiyor. Bu 
sadece teknolojiyle oluyor sevgili arkadașlarım. Teknolojinizi geliștirirseniz, 
buraya yeteri kadar kaynak aktarabilirseniz o zaman bunları sağlayabilirsiniz. 
Elektrikteki kayıplar, kaçaklar meselesinin ötesinde gerçekten Türkiye șu anda 
enerji alanında akıl almaz derecede havaya sadece emisyon veriyor, bunları 
yeteri kadar kullanamıyor.

Oysa hâlâ Türkiye’de dünyanın hemen hemen en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz 
arkadașlar. Bugün dolar bazında fiyatlara baktığınız zaman akaryakıtta akıl almaz 
bir fiyat uygulaması var. Aynı olay elektrik enerjisinde var. Bilebildiğim kadarıyla 
sanayiye verilen elektrikte son dönemlerdeki bazı ucuzlamalar var, ki bunlar tabiî 
ki sevindirici olaylardır. Ucuzlamalara rağmen hâlâ elektrik enerjisinde çok yüksek 
miktarda paralar, bedeller ödüyoruz. Akaryakıt da aynı șekilde, mazot, benzin bu 
gibi rakamlarda. Diyeceksiniz ki son zamanlarda bazı indirimler oldu ama gerek 
dünyadaki petrol piyasası, gerekse Türkiye’deki döviz fiyatlarıyla beraber ele aldığı-
nızda hâlâ bizim bu rakamların çok daha așağısında akaryakıt tüketiyor olabilmemiz 
gerekiyor.

Niye tüketemiyoruz? Çok basit bir nedenle tüketemiyoruz; çünkü uygulanan 
yanlıș politikalar Türkiye’yi bir borç batağına sürüklemiștir, o borç batağından kur-
tulmak için de ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Akaryakıttaki fiyat özellikle rahatsız 
edici bir olaydır. Hem diğer olaylara yansıması açısından önemlidir, hem de bir 
dolaylı vergidir, yani eșitsiz bir olaydır.

Bu nedenle örneğin bir an önce bu politikalardan vazgeçilmesi yönündeki öne-
rimizi de ister istemez tekrarlıyoruz.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bütün bu olaylarda bunları söylüyor. Bun-
ları da dayandırdığı yerler kendi meslek alanlarıdır, kendi meslek alanlarının dıșında 
bir yerden söylemiyor bunları, birtakım politik indirgemecilikle gitmiyor, her bir 
olayı kendi bazında, kendi özgünlüğü içinde inceliyor ve bu sonuçlara varıyor.
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Vardığımız sonuç bu. Türkiye’de enerji alanında olduğu gibi diğer alanlarda da 

herhangi bir yere varmak istiyorsanız size dıșarıdan, uluslararası tekelci sermayenin 

kurulușları tarafından empoze edilen politikalara hayır demek zorundasınız. Tabiî ki 

biliyoruz küreselleșme bir olgu, hastalık da bir olgu. İlaç almıyor musunuz, doktora 

gitmiyor musunuz, kendinizi korumuyor musunuz? Aynı șeydir. Küreselleșme bir 

olguysa o küreselleșmenin içindeki ulusal motifleri, gelișmiș ülkelerin motiflerini 

görmek zorundasınız. Onları gördükten sonra da küresel dünyada var olabilmenin 

koșullarını bir șekilde irdelemek zorundasınız. Nedir o koșullar? O koșullar ulusal 

politikalara dayalı, kamuyu esas alan, halk yararını, toplum yararını esas alan poli-

tikaları gündeme getirme olayıdır. Bilime ve teknolojiye yeteri kadar kaynak akta-

ramazsanız, bu alandaki çalıșmaları hızlandıramazsanız, güç katamazsanız, küresel 

dünyada olsa olsa gelișmiș ülkelerin tașeronu olursunuz, gelișmiș ülkeler düzeyine 

hiçbir șekilde ilerleyemezsiniz, gelișemezsiniz.

Dıștan empoze edilen bu olaylar arasında özelleștirmenin çok önemli bir yer 

tuttuğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bu özelleștirmeler öylesine yerlere varmıș-

tır ki, stratejik alanlarımızı etkiler hâle gelmiștir. Seydișehir son örneklerinden bir 

tanesidir, TEKEL, PETKİM, TÜPRAȘ bunların örnekleridir. Niye hâlâ kamuyu yok 

edeceğiz? Ha șunu yapıyorsak bunu hep beraber tartıșalım. Kamunun hiçbir gereği 

kalmamıștır, artık herhangi bir gücü kalmamıștır.

Küresel dünyada gelișmiș ülkelerin, o çok uluslu tekellerin ellerine geçirdikleri 

rant kaleleri veya kâr yerleri olarak baktığı buralardan Türkiye’nin vazgeçmesi 

mümkün değildir. Kamu girișimciliğini reddeden, kamu girișimciliğini yok sayan 

bir anlayıșla hiçbir yere varamazsınız. Bakınız özelleștirme kapsamındaki bazı 

tesisler için son zamanlarda çok düșük fiyatlar veriliyor. Buna karșın sermaye 

çevreleri ne kadar düșük olursa olsun “madem ki piyasa böyle istiyor, demek ki 

gerçek fiyatı budur, o zaman bunu niye tartıșıyoruz?” diyor. Kimin malı üzerinden 

konușuyorlar, bu ne kadar kolay bir olay. Benim malımdan bahsediyorlar, sizin 

malınızdan, hepimizin malından bahsediyorlar, kamu malı bizim malımız, kamu 

malı bașkalarının malı değil ki. O sevgili sermaye çevrelerine sorsak, bir toplu iğne-

nin ellerinden çıkarılması için gerekli olan miktarların 40 yıl pazarlığını yaparlar. 

Ancak iș kamunun malına, kamunun malını kendisi elde etmeye gelince, “efendim 

piyasada verilen fiyat geçerli fiyat olmak zorundadır, fiyat tartıșması yanlıștır” 

diyor. Kelepir bir peșkeș çekme operasyonuna böylesine çanak tutuluyor sermaye 

çevreleri tarafından.
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Bizler buna izin veremeyiz sevgili arkadașlarım. PETKİM’de direnen, TÜP-
RAȘ’ta direnen ișçi arkadașlarımız gibi bizler de özelleștirilmek istenen yerlerden, 
tesislerden çıkmamak, oraları kendi evimiz gibi korumak zorundayız. 

Seydișehir örneğini verdim. Bundan önceki bir Enerji Kongresinde bu kez Sayın 
Sanayi Bakanımız vardı ve kendisine teșekkür ettim, burada da Sayın Enerji Bakanına 
teșekkür ediyorum. Oymapınar’ı Seydișehir’e bağladınız, dolayısıyla Seydișehir 
artık kâr eden bir müessese haline geldi.

Hükûmetten bir beklentimiz var, Seydișehir’i özelleștirme kapsamından çıkarın, 
bu güzel tesisi hep beraber kamu adına kullanalım. 

Dıșarıdan dayatılan politikalar bize yaramıyor. Biliyorsunuz soğuk havalar filan 
da hep böyle yerlerden, dıșarılardan filan gelir, bu da bize yaramıyor. Bu politikalar 
ne ekonomik alanda yarıyor, ne diğer alanlarda yarıyor.

Son zamanlardaki gelișmeleri de kısaca șöyle bir değerlendirelim. İhracat artı-
yor, üretim artıyor, bütün bunlar olumlu, sevindirici gelișmelerdir. Yalnız, hemen 
nedenini sormak gerekiyor. Bizler mühendisiz, biliyorsunuz mühendisler bilimle 
çok hașır neșir olan, meslekleri itibarıyla da sürekli sorgulamak durumunda olan 
insanlardır. Hemen sormanız gerekiyor, çünkü öbür taraftan da istihdam azalıyor, 
ișsizlik artıyor. Yani hem üretim artacak, ihracat artacak hem de ișsizlik artacak, 
ikisi beraber o zaman demek ki müthiș bir șey oluyor Türkiye’de, verimlilik artıyor. 
Yani demek ki teknolojik yatırımlar yapılıyor. E, oraya da bakıyorsunuz orada da 
pek bir șey yok. Ne oldu? Ne olduğu çok basit sevgili arkadașlarım, Türkiye hemen 
hemen 1980’lerden bu yana, 24 Ocak kararlarından bu yana kalkınma anlamında, 
sanayileșme anlamında, rekabet gücü anlamında tek bir unsuru temel almıștır, o 
unsur ucuz iș gücü unsurudur. 

İstatistiklerin arasında, rakamların arasında gezindiğiniz zaman özellikle 
son aylarda, son yıllarda bu eğilimin nasıl güçlenerek gittiğini, Türkiye’de 
ișsizliğin, yoksulluğun ve ücretlerdeki düșüklüğün nerelere varabildiğini çok 
iyi görürsünüz. Bu kadar istatistiğe gitmeye gerek yok, sizler zaten biliyorsunuz, 
kamuda çalıșan arkadașlarımız neredeyse yoksulluk sınırının yarısı kadar ücret 
alabiliyorlar veya onun biraz üzerinde. Açlık sınırında çalıșan çok sayıda insan 
var, asgari ücretle çalıșan 10 binlerce mühendis arkadașımız var. Dolayısıyla, 
hiç öyle istatistiklere bakmaya dahi gerek yok, buradan dahi bunları görmeniz 
mümkündür.
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Dolayısıyla, ucuz iș gücüne dayalı, doğal kaynakların hızlı ve kuralsız tüketimine 
dayalı bir kalkınma ve sanayileșmenin Türkiye’yi bir yere götürmeyeceğinin artık 
biliniyor olması lâzım. Bunu sadece bizler söylemiyoruz, bunu sadece mühendisler 
mimarlar söylemiyor, bunu iktisatçılar söylüyor, liberal iktisatçılar söylüyor, sanayi 
odaları söylüyor, bizler söylemiyoruz sadece, herkes söylüyor bunu.

Dolayısıyla, bunları reddetmek zorundayız. Bunları reddetmezsek, dayatılan 
ekonomik politikaları reddetmezsek o zaman bașka alanlarda da bașka politikaları 
ister istemez yürütmek zorunda kalabiliyorsunuz. 

Son dönemlerde Orta Doğu politikasında ABD’yle olan ilișkiler ne yazık ki biz-
leri son derece rahatsız edici boyutlara geldi. O rahatsız edici boyutlar arasında ister 
istemez İstanbul’daki șiddet olaylarını da zikretmeden geçmek mümkün değil.

Bu öyle bir olaydır ki kimsenin tasvip etmesi mümkün olmayan, lanetlenmesi 
konusunda hiçbir tereddüt olmayan, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin de 
hemen refleksini gösterdiği ve topluma, barıșa, huzura sahip çıktığı bir olaydır. 
Ama bu olayları değerlendirirken, televizyon kanallarında ne kadar çok profesö-
rümüz varmıș, ne kadar çok meğerse bu konunun uzmanı varmıș dedirtecek kadar 
ortaya çıkan değerlendirmelerde bazı eksikliklerin olduğunu gözden ırak tutmamak 
gerekiyor.

Nedir o unsurlar? Birinci unsur, son dönemlerin en büyük terör olayı, Amerika’nın 
ve müttefiklerinin Irak’ı haksız ișgalidir. En büyük terör olayı budur. Türkiye’deki 
șiddet olayının arkasında bu gerçeği görmezseniz, bu olayı değerlendirmelerin içinde 
yer almazsa o zaman eksik bir değerlendirme yaparsanız. 

İkinci olay, yeni dünya düzeni denilen olaydır. Yeni dünya düzeni diye adlandı-
rılan ve 1980’lerden bu yana ağırlıklı olarak gelișen, Türkiye’yi de kasıp kavuran 
süreçte dünyada ișsizliğin, yoksulluğun vardığı had safhayı görmek zorundasınız. 
Bunu görmezseniz, değerlendirmelerinizde bu unsuru göz önünde bulundurmaz-
sanız eksik yapmıș olursunuz. Ve nihayet, Türkiye üzerinde yıllardan beri yeșil 
kușak politikalarını gündeme getiren Amerika Birleșik Devletleri, Avrupa Birliği 
gibi ülkelerin yeșil kușak teorilerini görmezseniz ve bunları değerlendirme içinde 
almazsanız yine eksik yapmıș olursunuz.

Bizler bilimle toplum arasında bir köprü olma durumunda olan bir mesleğin 
mensuplarıyız. Amacımız halkımıza, topluma, insanlara hizmet etmektir. Barıșın 
olmadığı yerde, insan haklarının, demokrasinin olmadığı yerde bizim topluma hizmet 
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etme olanaklarımız kısıtlıdır. Onun için bağımsız, demokratik üreten, sanayileșen, 
hakça paylașmayı bilen bir ülkede biz de mutlu olmayı ve bu mutluluğu halkımızla 
paylașmayı diliyoruz.

Bu tür kongrelerimizin de bunlara hizmet etmesini diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

HİLMİ GÜLER (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)- Değerli dostlarım, 
saygıdeğer hocalarımız, değerli meslektașlarım, sektörün değerli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler, değerli konuklar, basınımızın saygıdeğer mensupları; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Böyle seçkin bir toplulukla 4. Enerji Sempozyumunu birlikte olușturup tartıștı-
ğımız için, beni de buraya davet ettiğiniz için hepinize teșekkür ediyorum.

Ve bu sempozyumu hazırlayanları özellikle kutluyorum; çünkü bu sempozyumun, 
aynı zamanda biraz önce de sayın Bașkanın da ifade ettiği gibi değișik görüșlerin, 
değișik konuların da tartıșıldığı bir platform olma özelliğini bugün olduğu gibi bir 
süre daha devam ettireceği anlașılıyor. Bu bakımdan da bu sempozyum son derece 
önemli.

Șimdi hazır böyle hepimiz TMMOB üyesi olduğumuz için, biraz mühendis 
mühendise konușalım istiyorum. Çünkü, biraz önce Sayın Bașkanın da söylediği 
gibi, enerjinin tarifinden ilkokul hocasının bahsettiği gibi, bizler de aynı șekilde 
tariflerle bu konulara girdik. Tabiî ișin bir güç, bir zaman boyutu var; güç bölü 
zaman olarak girdiği zaman da, ișin içinde enerjinin ayrı bir ifadesi oluyor. Bir 
kere, enerjinin olabilmesi için, önce bir gücünüz olması lâzım, bu gücün çok geniș 
anlamda ele alınması lâzım, bir de zaman boyutu var. Bunu termodinamik okuyan, 
kinetik okuyan herkes bilir ve bu termodinamiği de hemen hemen bütün mühendisler 
okurlar ve burada kinetik, özellikle ișin zamana bağımlılığı mutlaka çok ciddî olarak 
ele alınmalıdır.

Biz bu güçle zamanı, bizim dönemimizde birleștirmeye çalıșıyoruz; çünkü siyaset 
son zamanlarda önemli ciddî ișleri yapacak gücü kendinde bulamamıștır. Bu dönemde 
bunu deniyor, bunu yapmaya çalıșıyoruz. Bunda da karar verme mekanizmasının, 
karar verme, “decision making” dediğimiz karar verme mekanizmasının sağlıklı 
bir șekilde kendini göstermesiyle oluyor. Bu siyasî bir kararla oluyor, bugün yine 
konușmada bahsedildiği gibi, bu olayın siyasî yönünü ele alacağınızdan bahsetmiș-
tiniz, siyasî karar mekanizması çok önemlidir.
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Türkiye’ye baktığımız zaman, biraz önce konușmaları dinleyince aklımda șöyle 
bir fizik yapısını, yani üst üste blokların olduğu bir düzlemin üzerinde blokları ve 
bloklara bir kuvvetle dokunulduğunu düșündüm. Eğer toplum tam anlamıyla birbirini 
anlamıș olsa, bu katmanlar birbirini anlamıș olsa, bir blok hâlinde hareket ederdik. 
Fakat bizde o katlar arasında sürtünme kat sayıları farklı olduğu için, vurduğu zaman 
çok değișik bir görüntü elde ediliyor. Kimi geri gidiyor, kimi öne gidiyor, bloklar üst 
üste düșüyor. Bu, bizim toplumumuzu çok iyi tarif ediyor; çünkü burada farklı yapı-
lar, farklı katmanlar, bunların ilișkilerini olușturan insan hakları dahil olmak üzere 
yasal düzenlemeler, alt yapılar, yasal alt yapı, ilișkiler, etik kurallar var ki, bunlar 
son derece önemli. Biraz önce düșündüm de, yine bir odamızın üyesi olarak șunu 
gördüm. Bütün bu anlașmalar, bütün bu yanlıș politikalar, enerji politikaları, altına 
atılan imzalarla olușturulan yanlıș politikalar, yine bu üyelerimizin çoğunluğunu 
olușturduğu kișiler tarafından olmadı mı acaba diye düșünüyorum. Çünkü yine bu 
odalar vardı, yine bu kișiler vardı, yine bu fikirler vardı, neticede biz de bunların 
içinde okuduk, büyüdük geldik. 1968’li yıllardan itibaren geldik, üniversitedeki 
çekișmelerden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde hep bunları yașadık ve buraya 
geldik ve biz bunları görerek geldik.

Șimdi șunu görüyoruz ki, bir uzlașma ve güven. Burada iki anahtar kelime 
budur. Bizim de AR-GE çalıșması sırasında yaptığımız çalıșmalarda șunu gördük 
ki, ülkemizde ulusal uzlașma ve toplumsal güven, ki bizim en önemli proje alanımızdı 
bu. Birinci öncelik tașıyan bu konuda, özellikle uzlașma kültürünün hâlâ yeterince 
olușmadığını görüyoruz. Birincisi bu.

İkincisi de, güvenin olușmadığını görüyoruz. Hâlâ birbirimize yan bakıyoruz, 
hâlâ böyle yandan çarklı bakıyoruz. Bunun mutlaka düzelmesi lâzım, bu güven 
unsurunun mutlaka olușması lâzım. Belki toplumsal anlamda bir etik sözleșmesi 
imzalamamız gerekiyor. Bu böyle yazılı olarak, fiziki olarak elle tutulur bir anlașma 
olmayabilir, kendi kendimize bunu yapabiliriz. Bunu yapmadığımız sürece, en azın-
dan kendimizle bu sözleșmeyi yapmalıyız. Bunu eğer yaptığımız takdirde çok șeyi 
düzeltebileceğimizi düșünüyorum.

Buradan yine öylece olaya mühendisçe, böyle, fiziki bir ortamda olaya baktığımız 
zaman, denge kavramı geldi aklıma sizleri dinlerken. Biliyorsunuz üç ayrı dengeden 
bahsedilir, kararlı, kararsız, değișken dengelerden bahsedilir. O dengeye baktığınız 
zaman düzlem üzerinde bir bilyanın olușturduğu bir dengeden bahsedilir, bir çanak 
içindeki, kâse içindeki bir bilyayı gösterirler. Bir de tersine bir șeyin üzerindeki 
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bilyayı gösterirler. Bunun üçü de denge halidir aslında, üçü de dengelidir ama bu 
sonuncu dengesiz bir dengedir. Dokunduğunuz anda sağa veya sola gider. 

Burada mutlaka kararlı bir dengenin olușması lâzım, fakat Türkiye hep “Meta 
Stable” dengelerle uğrașmıștır ve bunu bir türlü olușturamamıștır. İșin biraz felsefe-
sine girecek olursak; böyle olunca da enerji diye tarif edeceğimiz, belki de diyalektik 
anlamda bakacağımız canlılık kelimesi de, maalesef canlı olduğumuz hâlde bu enerjiyi, 
bu gücü kendimizde gösteremiyoruz, politikalarımızda gösteremiyoruz, ulusal enerji 
politikalarımızı hep dediğimiz hâlde bir türlü olușturamıyoruz ve hep gördüğümüz șey 
hep eleștiri. Eleștiri aslında șarttır, olması lazımdır, oto kritik olması lâzımdır ama iyi 
olan șeylerin de takdiri önemli. Bu iyi olan șeylerin peșine hemen bir “ancak” koyu-
yoruz, bu iyi olan șeylerin peșine mutlaka bir “yalnız”, bir “ama” koyuyoruz.

Șimdi önce meselâ elektrikte yahut doğalgazda yaptığımız indirimler. Hem 
teșekkür ediyorum bunu kabul ettiğiniz için, en azından göründüğü için; çünkü 
faturalarınıza yansıyor. Artık bu indirimler görülen bir șeydir ki, bu neticede șu anda 
kamunun yaptığı bir kârdır, bu aslında olabildiğini gösterdiğimiz, bu konuda bile 
bir olabiliri gösterdiğimiz için. Ancak, ama iște petrol fiyatları düșüyor, iște dolarda 
düșüșle bağladığınız zaman, söylenenle iddia edilen arasında hafif bir çelișki ortaya 
çıkıyor. Demek ki olabiliyor, olabiliyorsa, o zaman bunu çok daha iyi izah etmek, 
hatta bunu verimlilikle izah etmek lâzım.

Șuna bakıyoruz, petrol daha evvelden de düșüyordu, dolarda inișler zaman zaman 
oluyordu ama bunlar, indirimler pek olmuyordu. Burada biz aslında kâr yaparak 
bunları yaptık deyip geçiyorum.

Șimdi yine termodinamikten ișin içine girecek olursak, mutlaka, bir ișin ola-
bilmesi için șartların gerçekleșmesi lâzım. Yani, termodinamiğin çok kaba olarak 
hayata uygulamasını bu șekilde, șartların olușmasına, șartların olușması için de 
mutlaka ișin bir zaman boyutunda gerçekleșmesi lâzım. Bu da, ișin kinetik kısmını 
ilgilendiriyor; çünkü bakarsınız, kimyada bir reaksiyonun olacağını size gösterirler, 
termodinamik açıdan, serbest enerjiden ama bir de, ișin kinetik boyutu vardır. Zaman 
boyutu vardır. Zaman olușmadıkça bekler durursunuz. Ya sıcaklığı artırırsınız, ya 
bașka șeyleri artırırsınız, basınçla uğrașırsınız, diğer parametrelerle uğrașırsınız. Biz 
aslında bunu șu anda hayatımızda uyguluyoruz, bu șartlar olușuyor, hatta oluștu ve 
biz șu anda bu yanlıșlıkları düzeltmeye çalıșıyoruz. Keșke yanlıșlıklar olmasaydı 
da düzeltmekle uğrașmasaydık, yeni yeni șeyler yapsaydık, yeni bir sayfa açsaydık. 
Ama bu yanlıșlıklar var ve bu yanlıșlıkları teker teker düzeltiyoruz. Çünkü bu yanlıș-
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lıkları düzeltmezseniz, yanlıș gidersiniz; çünkü bakıyorsunuz, enerjide üçte iki dıșa 
bağımlısınız, tükettiğiniz enerjinin üçte ikisinde dıșa bağımlısınız. Tedbir almazsanız 
bu, yüzde 80’e çıkacak, yani böyle bir durumla karșı karșıyasınız. Gelecek 20 yılda 
da bu enerji tüketimi, dünyadaki tüketim yüzde 50 artacak. Demek ki, iș son derece 
önemli, giderek daha da önem kazanıyor.

Bir de dünyaya bakıyorsunuz. Dünyada 1 trilyon varillik bir petrol kaynağı var, 
eğer petrol diliyle konușacak olursak. Bir de 30 trilyonluk dünya gayrisafi millî 
hasılası var, bunu kabaca söylüyorum. Bu her ikisinin, paranın ve enerjinin dünya 
üzerindeki ağırlık merkezleri, coğrafik olarak üst üste gelmediyse sıkıntılar mey-
dana geliyor. Bunların üst üste binmesi lâzım, yani ağırlık merkezlerinin çakıșması 
lâzım ki, ne kadar çakıșırsa, o kadar az problem olacağını düșünüyoruz. Olmadığı 
takdirde, zenginliklerin sahibiyle paraların sahibi veya teknolojinin sahibi arasındaki 
çekișme sürecek.

İște biz bunun bilincinde olarak, olaya dikkat ederseniz çok geniș ve çok değișik 
bir açıdan bakıyoruz ve yakın çevremize bakıyoruz. Yakın çevremizde yüzde 65 
petrol, yüzde 40 doğalgaz çıkıyor. Ha, demek ki burası önemli, yani rakamlar bunu 
söylüyor ve iște bütün olayların, tarih boyunca da bütün olayların, bütün çekiș-
melerin ve bütün o sıcak ortamların periyodik olarak da devam ettiği bir bölgede 
bulunuyoruz. 

Bazen bakıyorum Türkiye küresine, bazen böyle yorgun zamanımda, küreyi sağa 
sola çeviriyorum, bakıyorum önden arkaya, arkadan öne, hakikaten ülkemizden daha 
önemli bir konumda olan bașka bir ülke yok ve iște rakamlar da bunu söylüyor, 
pozisyonumuz da bunu gösteriyor.

O zaman, bizim burada özel bir politika olușturmamız lâzım; çünkü çok yakın 
çevremizi de șöyle izole ettiğimiz zaman, mesela kalemle çizdiğimiz zaman -
mühendislik anlamında izole etme tabirini kullanıyorum bașka politik anlamda 
değil- baktığınız zaman, așağı yukarı 600 milyar dolarlık bir enerji ticareti var gidip 
gelen ve bu 600 milyar dolarlık yıllık enerji hareketi, bu doğalgazdır, petroldür, iște 
elektriktir, vesairedir, buna baktığınız zaman, bunun çoğu bir iletken gibi bizim 
üzerinizden geçiyor. Yani bütün bunlar, o potansiyel, bizim üzerimizden hareket 
ederek akıyor sağa sola. 

O zaman, bu jeopolitiğimizden faydalanmamız lâzım, bu jeopolitiğimizden fay-
dalanmazsak yanlıș yaparız. Tıpkı akarsuların boșa aktığı gibi, tıpkı ırmaklardan 
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yüzde 35 yararlandığımız gibi. Șu anda, biz faydalanamıyoruz bundan. İște bunun 
için değișik modeller düșünüyoruz, gece gündüz bunu düșünüyoruz.

Bunu yaparken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’ndaki odalarda artık sadece 
Türkiye haritası yok. Türkiye haritasıyla kendimizi sınırlandırmayacağız, dünya 
haritasına bakacağız, en azından bölge haritası olacak. Biz artık odalarımızda -sizlere 
de onu tavsiye ediyorum- Türkiye haritasının dıșında dünya haritasına da bakmamız 
lâzım. Türkiye haritasına baktığımız zaman orada sıkıșıp kalıyoruz, özellikle enerji 
konusunda, madenler konusunda, yer altı zenginlikleri konusunda buna bakmamız 
lâzım.

Șimdi bunları geçerek, biz ne yapıyoruz ve ne yapacağız ona bakalım. Sizlerle 
birlikte yapacağız çünkü bu iși. Birincisi, size samimi olarak söyleyeyim, benim yak-
lașımım, belki de bunu hissediyorsunuz, bütün bu yasaları çıkartırken, görüșürken, 
öneriler gelirken hep ortak akıldan bahsediyoruz. Gelin birlikte yapalım. Ne olur, 
hangi fikirde olursa olsun, hangi görüște olursa olsun, hangi inançta olursa olsun, 
gelin birlikte yapalım. Önerilerinizi getirin, dosyalarınızı getirin ve hepsine ön yar-
gısız olarak, dürüst ve tarafsız olarak bakıyorum daima bana gelen raporlara. Yani, 
sektörlerden gelenlere dahi, - genellikle bazıları kendilerine hafif yontmuș olabilirler 
diye dahi düșünmeden- hepsine eșit uzaklıkta olarak bakıyoruz ve bu șekilde ortak 
aklı bulmaya çalıșıyoruz. Gelin birlikte olușturalım bunu ve burada bizim yaptı-
ğımız, yapmaya çalıștığımız șey sistem yaklașımıdır. Biraz önce çizdiğim, vizyon 
açısından, enerji vizyonumuzu size sunmak açısından bunu söylüyorum, peșinden 
sistem yaklașımını bunun üzerine koyuyoruz. Sistem yaklașımının içinde ben sadece 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın iștigal sahalarına bakamam. Bunun içinde 
bütçemizin durumu var, bunun içinde sanayi politikamız var, bunun içinde ihra-
catımız var, ticaretimiz var, dıș ilișkilerimiz var. Șu anda benim ilișkilerimin çoğu 
yurt dıșıyla geçiyor, yarısı yurt dıșıyla geçiyor. En azından yarısı, fazlası var eksiği 
yok. Bulgarlarla elektrik meselesini konușuyorum, dün yeni geldim Yunanistan’dan. 
Güney Avrupa enerji bakanlarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik konusundaki muta-
bakat zaptını imzaladık ve Türkiye olarak bașkanlığını yaptım, dönem bașkanlığını 
yaptım. Ondan iki hafta kadar önce hidrojen enerjisi konusunda Viyana’daydım. 
Anlașmayı imzaladık hidrojen enerjisi teknoloji merkezinin İstanbul’da kurulması 
için. Ama, bunun hâlâ toplumda yansımasını görmüyorum. Hidrojen’e geleceğin 
enerjisi diyoruz, çevre dostu diyoruz, avantajlarından bahsediyoruz, dünya büyük 
ağırlık verdi diyoruz ama tık yok. Yani gazetelerde yer almıyor, yahut ufacık haberler 
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olarak alınıyor. Aslında bu çok büyük bir mesele. Yani, bugün Amerika Birleșik 
Devletleri’yle belki bu noktada, hidrojen enerjisi konusunda belki ikili anlașmalar 
yapacağız. Avrupa Birliği’nde Prodi’nin söylediği önemli bir söz var. “Ben iki önemli 
hareket bașlattım” diyor, “bir tanesi EURO’ya geçiș, ikincisi hidrojen enerjisi”. 

Japonya bu çalıșmayı yapıyor, biz hâlâ bașka șeylerle uğrașıyoruz. Bu da benim 
size bir ufak sitemim olsun. Üye üyeye konușuyoruz, yani mühendis mühendise 
konușuyoruz burada.

Șimdi hidrojen enerjisi konusunda çok șeyler yapılabilir, ilk defa, dünyada bir 
ileri teknoloji sahasında, dünya ile aynı zamanda kulvara çıkıyoruz. Bor Araștırma 
Enstitüsü kurduk, bu tamamen kendiliğimizden çıkarttığımız, kendi özgün öneri-
mizdi, çıktık kurduk. Șimdi Bor’da ürünler konusunda çalıșmalar yapılıyor, belki de 
hidrojen enerjisinde kullanılacak. Sodyum bor hidrür bileșiği üzerinde bu çalıșmaları 
yapacağız. Bunlar farklılıklar, yani, enerji politikasında biraz önce bahsettiğim gibi, 
bir dünya var, bir gelișme var, bir tüketim var. Burada neler yapmamız gerektiği 
üzerinde tekrar duralım. Sistem yaklașımında, mutlaka sanayiyi, insan haklarını, 
her șeyi birlikte ele almamız lâzım, bir bütün içinde ele almamız lâzım, sistem 
yaklașımı bunu gösteriyor.

Șimdi söyleyeceğim nokta, bizim neler yaptığımız, neler yapmaya çalıștığımız. 
Bir kere, yine burada gene termodinamikten bahsedeceğim size. Su, suyun akıșına 
bakın. Su, kainattaki yapıya bakarsanız, oradaki unsurlara bakarsanız, en akıllıca 
hareket eden unsurlardan bir tanesidir; nereye akacağını çok iyi bilir. Yukarı doğru 
akmaz. Ne yapar? En kolay yönden akar. Siz eğer önündeki engeli kaldırırsanız o 
nereye akacağını bilir, arkadan itmeye lüzum yok. Arkadan iterseniz, suyu dağıtır-
sınız. En güzeli önündeki engeli kaldırmaktadır.

Biz șu anda suyun önündeki engeli kaldırmaya çalıșıyoruz, yaptığımız șey bu ve 
burada da düșündüğümüz nedir? Aklın yolu bir olduğuna göre, biz enerji politika-
mızda yerli kaynaklarımıza önem verdik, bu kadar basit. Bunu orta zekâlı bir insan da 
yapardı, biz de bunu yapmaya çalıșıyoruz. Yani yerli kaynaklarımız nedir? Kömürdür, 
sudur, yenilenebilir enerjidir, küçük hidroelektrik santrallerdir, rüzgârdır, jeotermal 
enerjidir, güneștir ve hidrojen enerjisidir. Bunları artık telaffuz etmeye bașlayalım. 

Küçük HES’ler konusunda ciddî bir çalıșma bașlattık. Orada, büyük bir potansiyel 
var ve boșa akıyor. Üstelik baraj yaparak, yani çevre dostu olanları da fazla ürküt-
meden, çevreyi de bozmadan bunları yapmamız mümkün, bunu teșvik ediyoruz.
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Rüzgâr. Rüzgârla ilgili, ki șu anda bizim bir enerji sıkıntımız yok, 2004’te, 
2005’te de olmayacak, 2006’da da olmayacağını düșünüyoruz ama 2007’den 
itibaren tedbirimizi almamız lâzım. Șimdi ben bunu söyledim diye hemen bazıları 
çelișki var diyorlar, yani biz geldiğimiz zaman da yoktu, bir süre de olmayacak. 
Ama neticede, önlem almazsanız olacak. Yani, șu anda karnınız toksa bile bir saat 
sonra acıkacaksınız, bu bir canlının en tabiî gereğidir ve bunun için önlem almamız 
lâzım. Bu önlemi alırken de, yeni yatırım konuları düșünüyoruz ve burada size 
șunu ifade edeyim: Bu açığın büyük bir kısmını yenilenebilir enerjiyle karșılamayı 
düșünüyoruz. Bașta rüzgâr olmak üzere, bununla karșılașacağız. Bununla ilgili 
kanun tasarısı belli bir noktaya geldi. Burada da, ortak aklın peșinde olarak, bütün 
sektör temsilcileriyle, bütün ilgililerle, sizler dahil, hepimiz, sizler bizim tabiî danıș-
manlarımızsınız, zahmet olmazsa gelin birlikte çalıșalım, bunları olușturalım ve bu 
konulara ağırlık verelim.

Șimdi, buradan șuraya gelmek istiyorum. Bilhassa yerli kaynaklarda, kömürün 
durumu ve doğalgazın durumu önemli. Biz aldığımız doğalgazın yüzde 65’ini 
elektrik üretmekte kullanıyorduk. Bunu doğalgaz üreten ülkeler dahi böyle yapmı-
yor, bu kadar doğalgaz kullanmıyor, en büyük çarpıklık iște burada. İște biz bunu 
gidermeye çalıșıyoruz. Anlașmalarla gideriyoruz, fiyatları düșürerek yapıyoruz, tek 
fiyat, yani aynı doğalgazın fiyatı dört ayrı șekilde olamazdı, bunları düzelttik. Yaz 
kıș farklılıklarını kaldırdık, tek fiyata indirdik, yanlıș yapılanları kaldırdık. Yani 
neticede șu anda aldanmıș veya aldatılmıș olmanın psikolojisinden kurtulduk en 
azından onu söyleyeyim size; bu önemli bir noktadır, bunu kaldırdık ve gönül rahat-
lıkla kullanabileceğimiz bir seviyeye getirdik. Șimdi de, bu doğalgazı Yunanistan 
üzerinden Avrupa’ya göndermeyi düșünüyoruz. Bununla ilgili de, iki tane ring var. 
Bir tanesi Yunanistan-İtalya ringi, epey önde gidiyor bu çalıșmalar; çünkü iki gün 
önce bununla ilgili bir Yunanlı Bakan, Sayın Tsohatzopoulos’la ve Avrupa Birliği’nin 
Komiseri Madam de Palacio’yla özel görüșmelerimiz oldu, bununla ilgili ileriye 
dönük görüșmelerimizi yaptık, orada da önemli bir noktaya geldik. Yani Türkiye, bir 
enerji köprüsü olacak, enerji terminali olacak, artık burada çok önemli bir stratejik 
önem kazanıyoruz ayrıca jeopolitik açısından.

İkinci ring ise, Bulgaristan üzerinden Avusturya’ya kadar giden bir hat. Peki 
bu gaz nereden gelecek? Bu gaz, önce Șahdeniz gazı, bizim için vazgeçilmez olan 
Bakû-Tiflis-Ceyhan Projesinin paraleli olan Șahdeniz Projesiyle gelecek. 2006 
yılında inșallah ilk gaz oradan alınmıș olacak. İkinci olarak, ihtimal olarak, bu İran 
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gazı olabilir ki, onun politik bazı tartıșmaları var. Üçüncüsü ise, Mısır’dan gelen ve 
Suriye üzerinden geçecek gazdır, bir dördüncüsü var, o da Irak gazıdır. Beșinci bir 
tane var; o zaten anlașma imzaladığımız için söylüyorum Türkmen gazı meselesidir. 
Türkmen gazı için, zaten yapılan bir anlașma var.

Șimdi burada bir denklem var. Bu öyle beșinci dereceden beș bilinmeyenli bir 
denklem değil, daha fazla, daha karıșık bir denklem; çünkü politik faktörler de ișin 
içine giriyor ve biz bütün bu noktalar arasından bir doğru geçirmeye çalıșıyoruz; 
yaptığımız ișin doğru olması için. Bu çok önemli bir șey.

Bunları yaparken de görüșmelerimiz sürüyor, bir bakıyorsun aynı gün içinde 
iki-üç görüșmeyi birden yapıyoruz. Ben Yunanistan’da Yunanlı bakanla görüșür-
ken, Yunanistan’ın doğalgaz șirketi, Yunanistan’ın BOTAȘ’ı olan DEPA, bizim 
BOTAȘ’lılarla görüșüyordu. Yunanistan’dan geldim BOTAȘ’ın Genel Müdürüyle 
görüșerek iși olușturmaya çalıștım, burada zaman faktörü çok önemli. Eğer zamanı 
küçültmezseniz gücünüz büyümez. Yani madem iș, enerji dediğimiz șey güç bölü 
zamandır, o zaman, zamanı mümkün olduğu kadar kısa tutacaksınız. Biz konușmakla 
çok vakit geçirerek zamanı uzun tutuyoruz, sıkıntımız burada. Onun için çok fazla 
güçlü olamıyoruz, çok fazla iș yapamıyoruz. Sıkıntımız çok konușmakta.

Hep bu tartıșmalarla vakit geçirdiğimiz için, iș tarifine baktığınız zaman, enerji 
tarifine baktığınız zaman, bu tarifin üzerine tekrar düșünmenizi istirham ediyorum. 
Çünkü madem ki teknik konușuyoruz, teknik hareket etmemiz lâzım, hayatımızda 
bunu uygulamamız lâzım. Bununla ilgili de, mutlaka hukukî alt yapının olușması 
lâzım. Tıpkı termodinamik kanunları gibi, yasal, yani mevcut cari yasalar da bizim 
için son derece önemli, bunları da ihmal edemiyoruz. Bunları yaptığınız, gerçek-
leștirdiğiniz zaman top direkten dönüyor, gol olmuyor. İște o özelleștirmeler geri 
dönüyor, ișletme hakkı devirleri bozuluyor, mutlaka bu yasal düzenlemelerin de 
olması lâzım. Biz bir yandan da, bu yasal düzenlemeleri de yapıyoruz. 

Bir misâl vereyim size Petrol Piyasası Yasası. Petrol Piyasası Yasası Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa çıkmıștır. Birkaç sayfa ile idare edilen yönetmeliklerle, karar-
namelerle giden bir meseleydi. 27-30 milyar dolar yıllık bir piyasayı, biz yasayı 
çıkararak çözdük. Cumhuriyet tarihinin önemli bir yasasıdır bu ve bir uzlașmayla 
da çıktı, epey tartıșma oldu, bașka șeyler oldu ama, neticede uzlașmayla çıktı. Bu, 
petroldeki kaçağı önleyecektir inșallah iyi uygulayabilirsek, bununla ilgili serbest 
piyasa șartları olușacaktır, rekabet olușacaktır, șeffaflık gelecektir, vesaire. Bunların 
hepsi olușacaktır. Bu yasa kolay çıkmadı, ama neticede bunu çıkarttık.
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Peșinden LPG çıkacak. Biliyorsunuz, feci kazalara sebep olan, bize hiç yakıșma-

yan șartnamelerle yürüyen bir sektör. Bunu toparlamaya çalıșıyoruz. Bunlar o kadar 

kolay ișler değil. Bunların içinde uluslararası șirketler var, sermaye var, bayiler var, 

tüketiciler var, iște bütün hepsine, bir de insan hakları bağlamında da ele almamız 

gerekiyor, o da oradan gidiyor.

Bu arada Maden Yasası çıkıyor, bunun hazırlığı içindeyiz. Yer altı kaynakları-

mızın düzenli bir șekilde kullanılabilmesi için. Enerjiyi de yakından ilgilendirdiği 

için söylüyorum. Çünkü biz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın ismini, poli-

tikamızda ana unsur olușturduk ve enerji politikamızı daha çok tabiî kaynaklara 

bağladık, ama bunu yaparken de, olmayanı tabiî ki ithal edeceğim. Ama biz ithalden 

ziyade kendi kaynaklarımızı aramayı da ağırlıklı olarak ele alıyoruz. Petrol arama-

sında ve doğalgaz aramasında çok ciddi çalıșmalara giriștik. Șu anda, doğalgazda 

700 milyon metreküplük yeni bir sahayı daha bulduk, bunu yakında açacağız. 

Ayrıca bu kaynaklarımızı giderek daha da artırmak üzere yeni programlar yaptık. 

Bir önceki döneme göre sondajları iki kat artırdık. Gelecek yıl da bunun iki katı 

artacak, yani bir önceki dönemin dört katına çıkmıș olacağız. Petrolde de aynı 

șekilde. Șu anda, Doğu Karadeniz’de petrol konusunda beklediğimizin üstünde 

bir sonuca ulașacağımızı tahmin ediyoruz, ilk aldığımız izlenimler, datalar bunu 

gösteriyor. Ama sondaj yapmadan, bu tabiî kesinleșmeyecek. Önümüzdeki yıl bu 

da gerçekleșmiș olacak.

Șu anda yoğun bir çalıșma içindeyiz, bunları toparlamaya çalıșıyoruz. Kömür 

konusunda, hatırlarsınız, uzunca bir süredir, yani 10 yıla yakın bir süredir TKİ tevziat 

yapmıyordu, daha çok kamuya satıyordu. Kamuya sattığı için de fiyat ayarlanabi-

liyordu. Fiyat yüksek ayarlandığı için de, ithal fiyatlar da yükseliyordu kömürde. 

Daha çok ithal kaynaklarla bunları yapmaya çalıșıyorduk. İște Ukrayna’dan, Güney 

Afrika’dan, Çin’den kömürler geliyordu. Biz bu sene, Sosyal Yardımlașma ve Daya-

nıșma Fonu’nun da desteğiyle, 800 bin ton kömürü fakir fukaraya verme programını 

yaptık ve yerli kömürümüzü, dıșarıya para vermeden. İște size insan hakları, iște size 

sosyal bir politikanın uygulaması. Bunu olușturduk, yani șöyle bir hesap yaparsanız, 

eğer 800 bin ton kömürün hepsinin kamyonla tașındığını düșünürseniz, 10 tonluk 

kamyonlarla hesap ederseniz 80 bin kamyon yapıyor. 80 bin kamyonun tașıdığı bir 

iș gücünü düșünün. Tabiî bunun büyük bir kısmı trenlerle, raylı sistemle tașınıyor, 

gemiyle tașınıyor ama, ben size bir rakamın büyüklüğünü fiziki olarak göstermek 

için söylüyorum.
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Ve bu yerli kaynaklarımızda, tamamen ilave bir üretim olarak oluștu ve bunu șu 
anda dağıtıyoruz, fakir fukara en azından soğuktan korunuyor ve bunun karșılığında 
TKİ kâr ederek yapıyor bunu. Yani, bu harekette, biz TKİ’nin daha fazla kâr etme-
sini sağlıyoruz. Aynı șekilde, elektrikte yaptığımız çalıșma. Bizim yerli üretimimizi 
eğer devletin, kamunun ürettiği elektriğe 60 milyar kilovat/saat olarak bakarsanız, 
yuvarlak hesap, 10 milyar kilovat/saatini biz kömüre ve suya ağırlık vererek ürettik 
ve buradan kâr ettik, kâr ettiğimiz için indirim yapıyor, popülizmle değil. Kâr, 1 
katrilyon TL kâr. Demek ki olabiliyormuș. 

Hani darboğaz vardı, karanlıkta kalıyorduk, șu oluyordu, bu oluyordu filan 
deniyordu, Bulgaristan’dan elektrik alıyorduk, mobil santraller kurulmuștu, mobil 
santrallerden dolayı bize olan yük 500 milyon dolardı. Fındıktan kazanamıyorsunuz 
bu kadar parayı, yani koskoca Karadeniz Bölgesinin ta İstanbul’a kadar, Düzce’ye 
kadar düșünürseniz, bu kadar parayı kazanamıyorsunuz fındıktan. Șu bizim yaptı-
ğımız, yani șu düzenlemelerle yaptığımız, elde ettiğimiz kazancımızı; doğalgazı, 
elektriği, vesaireyi ișin içine koyar hesaplarsanız, durumu daha iyi görürsünüz.

Șimdi yeni bir politika olușuyor. Dikkat ederseniz, ben size çok farklı konuları 
anlatıyorum, yani, daha evvel, belki de rastlamadığınız, daha evvel tanık olmadığı-
nız bir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı profili çizmeye çalıșıyorum size. Yani 
yenilenebilir enerjisiyle, hidrojeniyle, diğer kaynaklarıyla. İște bu zamanının gel-
diğini gösteriyor kinetik olarak. Yani, hep beraber çalıșalım burada, bizim artık oy 
kaygımız falan yok. Bu bir millî mesele, eğer ulusal bir politikadan bahsediyorsak, 
iște hodri meydan, hepimiz beraber yapalım, ben sizi davet ediyorum, beraber çalı-
șalım. Beraber çalıșalım ve ülkemizi dünyadaki ilk 10 büyük ekonomiden biri haline 
getirelim, bunun hesapları daha evvel yapıldı ve bizim de kromozomlarımızda hazır 
olan gücümüz de var; güçten, enerjiden bahsediyorsak her șeyimiz var. O zaman, 
bunu birlikte olușturalım.

Yerli kaynaklarımız son derece önemli. Șu anda sıkıntımız mevcut. Santralleri-
mizin yenilenmesi, santrallerimizin tam hakkını veremiyoruz. Șimdi buraya ağırlık 
verdik. Yani EÜAȘ’ın elindeki santrallerin, kömür santrallerinin, hidrolik santralleri-
nin verimini artırmak. Burada, bir miktar verim artırırsak, yeni yatırım yapmaksızın, 
yani yeni tesisler kurmaksızın, bunun kapasitesini, verimini artırırsak çok büyük bir 
avantaj elde edeceğimizi ümit ediyorum. Burada sizin önerilerinizi bekliyoruz.

Ayrıca, yap-ișlet-devret biçimi santrallar dahil olmak üzere, bizim șu anda hâlâ 
el atmadığımız, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nda bekleyen müracaatlar 
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var. Bu müracaatları geçen hafta ayıkladık. Bunların teminatlarını teslim edeceğiz, 
bunlarla ilgili görüșmelerimizi yapacağız, bunlarla ilgili kararlar alacağız, devam 
edeceklerle edeceğiz, diğerleriyle el sıkıșacağız, yeni bir yatırım sahasını, yeni bir 
hareket sahasını onlarla birlikte açacağız. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nda 
çözülmemiș projeler, çözülmemiș ișler kalmayacak.

Böylece, 2007’ye çok daha aktif bir șekilde hazırlıklarımızı yaparız, çünkü yapa-
cağımız yatırımlar ancak 2007’de realize edilir. Bunun için de, bașta yenilenebilir 
enerji kaynakları olmak üzere, rüzgâr, jeotermal, güneș, hidroelektrik santralleri 
olmak üzere, bilhassa bu konulara ağırlık veriyoruz.

Elektrikteki kayıp kaçağa gelince; biraz önce bahsettiğiniz için bunları söylemek 
istiyorum. Birkaç konuda da șöyle, hem bir açıklayıcı ifade olsun diye söylüyorum 
kayıp kaçakta. Evet sıkıntımız var, ama bunun üzerine çok ciddî olarak gidiyoruz. 
Yaklașık olarak 240 trilyonluk bir kaçağı yakaladık. Yakaladık demek bile benim 
için hoș olan bir tabir değil, bir bakanlığın görevinin bu olmaması lâzım ve yalnız 
ben de size bir șey söyleyeyim, bu iș de teknik bilgi olmadan olmuyor. Buradan ne 
demek istediğimi de biliyorsunuz, anlıyorsunuz herhalde. Çünkü sigortası bozulan 
bir insan bile, ben çok iyi biliyorum, komșularımın sigortalarının tamirini bile ken-
dilerinin yapamadığını biliyorum, ama bu tip insanların elektrik kaçağı konusunda 
sayaç değiștirecek kadar, duvarların arkasına manyetik alet koyacak kadar teknik 
bilgiye sahip olmadıklarını tahmin ediyorum. Bunda da hepinize rol düșüyor, bunu 
da mutlaka birlikte yapmamız lâzım diye düșünüyorum.

Buradan bir söz daha söyleyeyim, DSİ’yle ilgili söylediğiniz, sadece șu kadarını 
söyleyeyim. Genel Müdür bana bu sözleri söylemediğini aktardı, bu kadarını söyle-
yeyim size. Dolayısıyla yorumu sizindir. Bunu da bilginize sunmuș oluyorum.

Ancak șunu tekrar söylemem gerekiyorsa, biz bütün bu çalıșmaları birlikte 
yapmak üzere sizleri davet ediyoruz, yaptığımız çalıșmalarda köklü, radikal konu-
lara bilhassa girdik, bir ÇEAȘ-KEPEZ meselesi bunlardan bir tanesidir. Bu, daha 
evvelden de vardı, daha evvelden de buna teșebbüs edildi. Burada da biz mala mülke, 
șuna buna el koymadık, bu özelleștirmenin tersi bir hareket değildir, o televizyonlarda 
reklâmlarda belirtildiği gibi değildir. Bu konudaki açıklamayı da basına ilettim. Böyle 
bir șey söz konusu değildir. Burada kendilerinin de imzaladıkları bir sözleșmeye 
aykırı hareket etmenin sonucunda bu iș olmuștur. Diğer konularda olduğu gibi, biz 
öyle isim filan takmadık, öyle “gök gürültüsü operasyonu, șimșek operasyonu” gibi 
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isimler filan takmadık, bu iși yaptık ve çok da fazla üzerinde durmadık. Yani bu 
noktayı da bilhassa size ifade etmek istiyorum.

Türkiye’de enerji konusunda șu anda bir problem yok. Meselâ, bir Bulgar elektriği 
sorununda; Bulgaristan’dan elektrik alıyorduk biz. Bulgaristan’dan aldığımız elekt-
riğin karșılığında da müteahhitlerimize bir otoyolla iki baraj sözü verilmiș. Geldiği-
mizde baktık, nerede bu otoyol, nerede bu baraj, yok. Bunun üzerine konuștuk, bu 
iși, bu konuyu hiç görüșmediniz mi filan diye arkadașlara sorduk. Görüștük ama bu 
pek uygulanmadı filan dediler. Peki uygulayalım o zaman dedik, konuștuk, baktık ki 
iș uygulanmayacak gözüküyor, anlașmada biz paramızı ödüyoruz, elektriği alıyoruz, 
biraz da pahalı da alıyoruz ama bunun karșılığında müteahhitlerimize söz verilmiș. 
Sonra öğrendik, o müteahhitlik iși biraz karıșıkça. Bazı mektuplar gitmiș gelmiș, bir 
sürü șeyler olmuș filan, kestik biz elektriği. Kesince iki bakan birden geldi, enerji 
bakanıyla bayındırlık bakanı geldi. Açın filan dediler, açalım ama müteahhitler de 
kazmayı vursun dedik. Tamam vururlar, vursun ondan sonra açarız dedik. Șu ana 
kadar hâlâ kazma vurulmadığı için, biz de elektrik almayı kestik.

Șimdi bunun üzerine en son iki gün önce Yunanistan’daki toplantıda sayın 
Bakanla da görüștük. Ona șu önerilerde bulundum. Bir, anlașmayı uygulayın, yani 
imzaladığınız șekilde. İki, uygulayamıyorsanız bir otoyolla iki barajın, yaklașık 
değeri diyelim ki, 600 milyon dolar, müteahhitlik kârı da gene farz edelim ki, yüzde 
30’sa, hani hesabı izah etmek için örneği söylüyorum. Yüzde 30 çarpı 600 milyon 
dolar, iște 180 milyon dolar eder. 180 milyon dolar alacağımızı düșürün elektrik-
ten, fiyatı düșsün, tüketici de bunu ucuz elektrik olarak kullansın. İkinci teklifimiz 
buydu. Üçüncüsü, bunu da yapamıyorsanız, gelin yeniden görüșelim dedik. O da 
olmazsa, bunu donduralım, ileride ihtiyacımız olursa yene șartları görüșmek üzere 
anlașalım dedik. Yaptığımız bu, yani hesaplarımız bu kadar basit, bu kadar açık. O 
bakımdan sizlerin ortak aklınıza ihtiyacımız var. Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 büyük 
ekonomisinden birisi olması için.

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Teșekkür ederim. 
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