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Panel Yöneticisi: Cem KÜKEY

PANEL YÖNET‹C‹S‹

De¤erli kat›l›mc›lar; hoﬂ geldiniz.

Sabahki oturumlar oldukça uzad›. Umar›m ki,
ö¤leden sonraki paneli izlemek için enerjiniz
kalm›ﬂt›r.
Panelistleri teker teker takdim etmek istiyorum:
Say›n Necdet Pamir

Say›n Gültekin Türko¤lu
Say›n Cengiz Göltaﬂ

De¤erli kat›l›mc›lar; Orta Karadeniz Bölgesi
Enerji Forumunda dünden beri devam eden otu
rumlarda de¤iﬂik konu baﬂl›klar›nda sorunlar›
tart›ﬂt›k. Panelimizde ise, daha makro düzeyde,
biraz daha ulusal düzeyde enerji politikalar›n› ve
bu enerji politikalar› ekseninde bölgemize iliﬂ
kin enerji sorunlar›n› ve çözüm önerilerini tart›
ﬂaca¤›z.

Ben, 1955 Samsun do¤umluyum. 79 y›l›nda An
kara Devlet Mühendislik Mimarl›k Akademisini
bitirdim. 79’da Samsun DS‹’de göreve baﬂla
d›m. Mühendis, baﬂmühendis, bölge müdür yar
d›mc›s› olarak görev yapt›m. Bu arada, 86 y›l›n
da EMO Samsun ﬁubesi, o zamanki ad›yla Böl
ge Temsilcili¤i kurucusuyum. 91’e kadar göre
vim devam etti. 962002 y›llar› aras›nda üç dö
nem EMO Onur Kurulu üyeli¤i, daha sonra iki
dönem EMO Merkez Yönetim Kurulu üyeli¤i
yapt›m. ﬁu anda Elektrik Mühendisleri Odas›
Oda Müdürüyüm.

Birinci panelistimiz Say›n Necdet Pamir, 1954
Ankara do¤umlu. ODTÜ Petrol ve Do¤algaz
Mühendisli¤i Bölümü 1980 y›l› mezunu. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›nda her kademe
de görev yapt›. Petrol Taﬂ›ma ve Pazarlama
Grup Baﬂkanl›¤›, Genel Müdür Muavinli¤i yap
t›ktan sonra 2006 y›l›nda emekli oldu. Say›n
Necdet Pamir, 19801995 y›llar› aras›nda
TMMOB Yönetim Kurulu üyeli¤i yapt›.
199095 y›llar› aras›nda Petrol Mühendisleri
Odas› Baﬂkan› olarak görevliydi. 2007 Temmuz
ay›na kadar Avrasya Stratejik Araﬂt›rmalar Mer
kezi Genel Koordinatörü olarak görev yapt›. 22
Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP Aksaray
birinci s›ra milletvekili aday›yd›. Ayn› zamanda,
o tarihe kadar da CHP Enerji Komisyonunda gö
rev yapt›. Bilkent Üniversitesi Uluslararas› Bö
lümü Ö¤retim Görevlisi ve ayn› zamanda enerji
politikalar› konusunda çok say›da Türkçe ve ‹n
gilizce yay›nlanm›ﬂ makalesi ve bir kitab› var.
Di¤er panelistleri de tan›t›p, ondan sonra söz
vermek istiyorum.

Say›n Gültekin Türko¤lu, ‹TÜ mezunu, Elektrik
Yüksek Mühendisi. Evli ve iki çocuklu.
19581982 y›llar› aras›nda Etibank Genel Mü
dürlü¤ü Enerji Grubunda çal›ﬂt›. TEK kurulduk
tan sonra, bu Kuruluﬂta Planlama ve Koordinas
yon Baﬂkanl›¤› ve Genel Müdürlük yapt›. Yani
19781980 y›llar› aras›nda Gültekin beyin Genel
Müdürlük dönemini ben de haf›zamda yer etmiﬂ
bir ﬂekilde canland›rabiliyorum. 7778 y›llar›
aras›nda ‹stanbul ‹ETT Genel Müdürlü¤ü yapt›.
82’de emekli oldu. 8298 y›llar› aras›nda özel
sektörde dan›ﬂmanl›k görevini yerine getirdi. ﬁu
anda Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komite
sinde Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak
görev yap›yor.

Say›n Cengiz Göltaﬂ, 1964 K›rﬂehir do¤umlu.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü me
zunu. 19962000 y›llar›nda EMO Yönetim Ku
rulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤›, 20022004 y›llar› ara
s›nda da EMO Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› ve
TMMOB Enerji Komisyonu çal›ﬂmalar›nda bu
lundu. Halen Demiryollar›nda denetim hizmet
lerinde müfettiﬂ olarak görev yap›yor.
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ﬁu anda DS‹’nin tesislerinde bulunuyoruz. As
l›nda ben bir panelist olarak de¤il de, bir giriﬂ
olarak, birkaç cümleyle kendi görüﬂlerimi ifade
etmek isterim. Hakikaten, enerji politikalar›na
iliﬂkin çarp›kl›¤›n bölgemize yans›malar› çok
çok çarp›c›. Bölge Müdürlü¤ü bünyesinde Bo
yabat Hidroelektrik Santrali var. Zaman›nda ka
mu bütçesinden buna kaynak aktar›lamad›. Yak
laﬂ›k 600 megavat, y›ll›k 1.5 milyar kilovat/saat
lik bir enerji, 1993 y›l›ndan beri gerçekleﬂtirile
medi. 4628’e göre, kamu yat›r›mdan el çekti¤i
için yap›lam›yor. Ama bunun yan›nda, çok daha
fazla paralarla Samsun’da mobil santral günde
me getiriliyor. Mobil santralin d›ﬂ›nda, üretim li
sans› ald›¤›n› duydu¤umuz iki tane termik san
tral söz konusu.
Evet, Say›n Necdet Pamir’e b›rakmak istiyorum
sözü.
Buyurun Say›n Pamir.

NECDET PAM‹R
(Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)

Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. EMO Samsun
ﬁubesine de, beni davet ettikleri için teﬂekkür
ederim.

Sözlerimin baﬂ›nda, daha genelden, küresel an
lamda, çok k›sa da olsa AB politikalar›na m› de
¤ineyim; yoksa, Türkiye aç›s›ndan m›?
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Genele iliﬂkin görüﬂle
rinizi merak ediyoruz.
NECDET PAM‹R

Bir de, baﬂlang›çta bir acemilik yapt›m. Power
point haz›rlay›p geldim; fakat san›yorum, hava
alan›nda taray›c›dan geçerken, oldu¤u gibi silin

miﬂ. Sözüm olsun, size yollayaca¤›m. Ben, su
numlar›m› hep Powerpoint sunu haline getiriyo
rum; çünkü görsel haf›zaya hitap ettiniz zaman
kal›c› oluyor. Ama 15 dakikal›k sunumda da yet
miyor, o da ayr› bir s›k›nt›. Onun için, getirip b›
rak›r, atlaya atlaya de¤inirim diye düﬂünmüﬂ
tüm; ama onu da yapamad›m. Tekrar hepinizden
özür dilerim. Sözüm olsun ﬁubeye, onu yollaya
ca¤›m.
Bir kere ﬂöyle bakal›m: Hoﬂumuza gitse de, git
mese de, bildi¤imiz üç fosil kaynak, petrol, do
¤algaz ve kömür, bugün dünya birincil enerji tü
ketiminde yüzde 88, yaklaﬂ›k yüzde 90 civar›n
da pay sahibi. Bu, benim petrol ya da do¤algaz
mühendisi oldu¤um için çok sevindi¤im bir ﬂey
de¤il; ama bir durum tespiti olarak söylemekte
yarar var. Biliyorsunuz, özellikle petrol ve do
¤algaz da dünyan›n s›n›rl› co¤rafyalar›na yo¤un
laﬂm›ﬂ durumda. Bu da tabii hem bu kaynaklar›n
stratejik önemini artt›r›yor, hem de bunlar› ener
ji tüketim profillerinde çok yüksek oranda kulla
nan büyük tüketicilerin, baﬂta Amerika Birleﬂik
Devletleri olmak üzere, ihtirasl› politikalar› ne
deniyle, s›cak ve so¤uk savaﬂlar›n ... yer almas›
na ve onlar› bar›nd›ran co¤rafyalar›n da sürekli
tehdit alt›nda kalmas›na neden oluyor.

Uluslararas› Enerji Ajans› ki, OECD’nin bir
teﬂkilat›d›r biliyorsunuz ya da Amerika Enerji
Bakanl›¤› gibi kuruluﬂlar her y›l yeniledikleri
Dünya Enerji Görünümü raporlar› yay›nlarlar,
bir yüksek tüketim ve bir de düﬂük tüketim se
naryolar› yaparlar. Ama bunlar›n hemen hemen
tümünün iﬂaret etti¤i olgular çok kökten de¤iﬂik
likler ve alternatif kaynaklara yönelik, dünya ça
p›nda a¤›rl›kl› ortalamay› sa¤layacak ﬂekilde ter
cihler olmazsa e¤er, örne¤in rüzgâr›n teﬂviki ve
di¤er kaynaklar›n teﬂviki yönünde, o zaman, yi
ne bu üç fosil yak›t›n 2030’lara yap›lan kestiril
melerinde, en az›ndan referans senaryolarda,
petrol, do¤algaz ve kömürün a¤›rl›klar›n› koru
yaca¤›n› görüyoruz. Her y›l yap›lan senaryolar
da, zaman zaman ufak tefek de¤iﬂiklikler oluyor
tabii, güncelliyorsunuz.
Örne¤in, petrol fiyatlar›ndan tutun da, buna ba¤
l› do¤algaz fiyatlar›n›n çok yüksek seyretmesi,
2006 A¤ustos’u projeksiyonlar›nda kömür ve
nükleeri bu kadar öne ç›karmam›ﬂt›; fakat 2007
kestirimlerinde, ister Uluslararas› Enerji Ajans›
n›nki olsun, ister Amerikan Enerji Bakanl›¤›n›n
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ki olsun bu, yine benim tercihim de¤il, ben ge
nel tespitleri söylemeye çal›ﬂ›yorum nükleerin
en az›ndan kurulu gücü aç›s›ndan, yani yeni san
trallerin Çin ve Rusya gibi ülkeler baﬂta olmak
üzere kurulabilece¤ini; ancak, Amerika gibi ül
kelerde mevcut kapasitelerin ve kullan›m sürele
rinin biraz daha art›r›m›ndan söz edildi¤ini görü
yoruz. Onun için, Türkiye'de nükleeri ›srarla sa
vunan kesimlerin bunlar› kullanarak, son günler
de Birleﬂmiﬂ Milletlerin uzmanlar›n›n da, özel
likle petrol ve do¤algaz fiyatlar›n›n çok h›zl›
yükselmesi ve biriki senedir de kal›c› bir özellik
göstermesi nedeniyle nükleer Rönesans’tan çok
sevinerek söz ettiklerini görüyoruz.
Bunun yan› s›ra, temiz kömür yakma teknoloji
lerine dayal› olmak üzere, kömüre de yine baﬂta
Amerika Birleﬂik Devletlerinde bir y›l önceki
genel kestirimlere göre biraz daha fazla a¤›rl›k
verdi¤ini görüyoruz. Ama nereden bakarsak ba
kal›m, üç fosil yak›t üzerine uzunca bir süre da
ha kurulu görünen bir sistemden söz etmemiz la
z›m. Birinci tespiti böyle yapal›m.
Dünyada petrol ve gaz fiyatlar›n›n neden bu ka
dar yüksek seyretti¤i üzerine apayr› bir panel
düzenlenebilir; ama o konuda sorular olursa
e¤er, akl›m erdi¤ince bir ﬂeyler söylemeye çal›
ﬂ›r›m.

Bunun d›ﬂ›nda, nükleerle ilgili söylememiz ge
reken ﬂey, bir kere, nükleeri koﬂulsuz ya da gö
zü kapal› savunan kesimlerin hoﬂlar›na gitsin ya
da gitmesin, ilk yat›r›m maliyetleri son derece
yüksek. Onun için, bakt›¤›n›z zaman, elektrik
kullan›m›nda bugünkü yüzde 17’lik pay›n›n
2030’larda yüzde 1112’lere düﬂtü¤ünü görü
yoruz. Yani “Fransa ﬂu kadar santral yap›yor”
gibi de¤il, dünya genelini söylüyorum. Yüzde
17’den yüzde 1112’ye düﬂüﬂün gerekçeleri de
ﬂu ﬂekilde: Bir, ilk yat›r›m maliyetlerinin yük
sekli¤i; iki, iﬂletme güvenli¤ine yönelik, özellik
le geliﬂmiﬂ ülkelerdeki yo¤un tepkilerin hâlâ
sürmesi; üç, at›k maliyetlerinin önemli bir faktör
olmas› ve nihai olarak at›klar›n giderilmesi nok
tas›nda, Amerika Birleﬂik Devletleri dahil, bu
sorunlar›n çözümlenememiﬂ olmas›n› bizzat
kendi web sayfalar›nda rahatl›kla bulabilirsiniz.
Bunlar› objektif de¤erlendirmeler olarak sundu
¤um zaman, ne zaman birileriyle tart›ﬂsak, nük
leeri savunanlar rahats›z oluyorlar; ama bunlar
genel kabul gören tespitler. Örne¤in, Amerika
Birleﬂik Devletlerinde merkezi yönetim, Yuka
Da¤›’n›n alt›na gömülmesi noktas›nda bir karar

ald›¤›nda baﬂka bir .. karﬂ› ç›k›yor. Gerek nükle
er santrallerin alt›nda depolanmas›, gerek nihai
at›k depolanacak noktaya taﬂ›nmas› ve gerekse
orada gömüldükten sonra önümüzdeki on y›llar
içinde olas› yerkabu¤u hareketleri, su hareketle
ri vesaireye karﬂ›, bu nükleer at›klar›n insan sa¤
l›¤›n› tehdit etmeyece¤ine yönelik kal›c›, inand›
r›c› tespitler olmad›¤› noktas›nda, federal büro
lar›n da tespitleri var.
Bütün bu genel tespitleri söyledikten sonra, e¤er
enerji politikalar›m›z› belirleyeceksek, bir kere
bu genel tespitlere dikkat etmemiz laz›m. Bunlar
olmazsa olmaz, hiç de¤iﬂmeyecek ﬂeyler de¤il;
ama tedbirler al›nmazsa, genel trendler bu yön
de. En az›ndan sanayinin gidiﬂat›, gayri safi mil
li hâs›la art›ﬂlar›, nüfus art›ﬂlar›, bütün bunlar›
dikkate ald›¤›n›zda, genel hatlar böyle.

Bütün bunlar›n yan› s›ra, enerji politikalar›m›z›
belirlerken dikkat etmemiz gereken bir di¤er
ﬂey, bu enerji kaynaklar›n›n belli co¤rafyalarda
yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›. Tabii, haritalar olsa daha
rahat anlaﬂ›lacakt›; ama bir kere, Ortado¤u co¤
rafyas› son derece önemli. Bugün dünyada bili
nen, üretilebilir petrol kaynaklar›n›n yüzde
6065 kadar› Ortado¤u co¤rafyas›nda. Sadece
hacim olarak yüksekli¤i de¤il; arama ve geliﬂtir
me maliyetlerinin, taﬂ›ma ve rafinaj maliyetleri
hariç, görece çok düﬂük oldu¤unu söylemekte
yarar var. Yani Ortado¤u'nun önemi sadece ha
cimsel büyüklü¤ü nedeniyle de¤il, ayn› zaman
da maliyetlerin çok düﬂük olmas› nedeniyle ca
zip. Aksine, tüm iddialar› karﬂ›n, vazgeçilmesi
mümkün olmayan bir co¤rafya. Bugün petrolün
bir varilinin 70 dolar›n üstünde sat›ld›¤›n› düﬂü
nürseniz, Suudi Arabistan’da bir varil petrolü
yeryüzüne ç›karman›n ortalama maliyeti 1 dola
r›n alt›nda, Irak’ta 0.8 dolar. Amerikan Enerji
Bakanl›¤› kaynaklar›na göre söylüyorum bunu.
Suudi Arabistan ... ﬂirketinin verilerine göre de,
Suudi Arabistan’da bir varil petrolü yeryüzüne
ç›karman›n maliyeti yar›m dolar civar›nda. S›
cak ve so¤uk savaﬂlar›n oda¤›nda olmas›n›n da,
Irak’›n iﬂgalinin de temel nedeni bu.
Do¤algaza bakt›¤›m›zda, do¤algazda da Ortado
¤u co¤rafyas› son derece cazip. Katar, Birleﬂik
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ‹ran, dünya
da bilinen rezervlerin yüzde 40’a yak›n›n›n da
bu co¤rafyada oldu¤unu görüyoruz. Onun için,
dünyada bambaﬂka anlay›ﬂlar hâkim olmad›¤›
takrirde, Ortado¤u s›cak ve so¤uk savaﬂlar›n
oda¤›nda olmaktan uzun süre kurtulamayacak.
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Rusya da do¤algazda son derece önemli bir co¤
rafya. Dünyada bilinen rezervlerin yüzde 30’dan
fazlas› bir tek devletin elinde. Bu da Rusya’ya,
gerek fiyatlar› empoze etmekte; gerekse o fiyat
lar› ve anlaﬂmalar›, o uzun erimli anlaﬂmalar›n
koﬂullar›n› yeniden pazarl›k ederken, ülkelerin
do¤algaz da¤›t›m sistemlerini, elektrik da¤›t›m
sistemlerini ele geçirme olana¤› veriyor. Hindis
tan’da, Gürcistan’da, Beyaz Rusya’da, Ukray
na’da yapt›¤› ﬂeyleri ya da Türkmenistan’›n Ka
zakistan’›n s›n›rlamada yapt›¤› uygulamalar› ay
n› oranda olmasa bile, bugün yüzde 64 civar›nda
Rus gaz›na ba¤l› olan Türkiye'de de uygulama
ya çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Rusya, bu konuda ken
di aç›s›ndan petrolü ve do¤algaz› etkin bir silah
olarak kullanan, ekonomik politikas›nda ve d›ﬂ
politikas›nda çok önemli bir unsur olarak kulla
nan bir ülke.

Öte yandan, bir di¤er aktör Amerika Birleﬂik
Devletleri. Amerika Birleﬂik Devletleri bugün
dünyada tüketilen enerjinin yüzde 25’ini, dünya
da tüketilen ham petrolün yine yüzde 25’ini,
dünyada tüketilen benzinin ise yüzde 45’ini tek
baﬂ›na tüketen bir ülke. Bugün petrolde yaklaﬂ›k
yüzde 57 civar›nda ithalata ba¤›ml›. Kendi yap
t›¤› referans senaryolarda, yüzde 6162’lere ç›k›
yor 2030 y›l›nda d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›. Dolay›s›yla,
bir de k›ta devleti oldu¤unu düﬂündü¤ümüzde,
kendi kaynaklar›n›n yetersiz oldu¤unu gördü¤ü
müzde, gazda da bugün yüzde 15 ba¤›ml›,
2030’larda yüzde 30 ithalata ba¤›ml› olacak.
Kanada’n›n d›ﬂ›nda bir kayna¤› yok ithalatta, k›
tan›n d›ﬂ›na yönelmesi laz›m. Irak’›n iﬂgali baﬂ
ta olmak üzere, askeri politikalar›nda da, d›ﬂ po
litikas›nda da bütün bu gerçekleri dikkate alarak,
son derece ›srarl› bir ﬂekilde yürütüyor, özellik
le Bush Yönetiminde.

Avrupa Birli¤i hiçbir konuda birliktelik sa¤laya
bilmiﬂ bir yap› de¤il. Green Paper vesaire bir sü
rü doküman yay›nl›yor, ama Avrupa Birli¤i de
d›ﬂa çok ba¤›ml›. Do¤algazda yüzde 80’lere ç›
kacak 2030 y›l›nda ba¤›ml›l›¤›. Türkiye için bir
avantaj gibi de¤erlendirebiliriz bunu. S›kl›kla,
hem o Green Paper denilen dokümanda, hem di
¤er yap›lanmalar›n ç›kard›¤› dokümanlarda,
Türkiye dördüncü arter olarak tan›mlan›yor. Bu,
Türkiye'nin önemini artt›ran bir unsur olarak
s›kl›kla hükümetler taraf›ndan dile getiriliyor ve
bundan da kendilerine bir pay ç›kart›yorlar; ama
ödevinizi do¤ru yapmad›¤›n›z zaman, co¤rafya
n›n size sundu¤u olanaklar› da yeterince kulla
nam›yorsunuz. Hemen birkaç cümleyle ﬂöyle

söyleyeyim: Rusya do¤algazda ve petrolde, Or
ta Asya petrolde ve gazda; yani Türkmenistan
gazda, Kazakistan petrolde ve gazda, Azerbay
can öncelikle petrolde ve nispeten gazda önem
li. ‹ran çok önemli gazda. ‹ran’›n arkas›ndan,
dünya rezervlerinin yüzde 15’ini bar›nd›r›yor.
Ortado¤u co¤rafyas›, hatta M›s›r, Türkiye'yi
çevreleyen zengin petrol ve gaz ülkeleri. Avrupa
Birli¤i büyük bir tüketici, petrolde de çok ba
¤›ml›, genel enerjide öyle. Do¤algazda yüzde 30
oran›nda Rusya’ya ba¤›ml›, onu azaltmaya çal›
ﬂ›yor Avrupa Birli¤i ve yüzde 30’ün üstüne ç›k
mama noktas›nda da Türkiye'yi dördüncü arter
olarak tan›ml›yor. Ama Türkiye öyle anlaﬂmalar
imzalam›ﬂ ki, bugün Türkiye, 20 y›l gecikmeli
olarak, Azerbaycan’dan çok ufak hacimlerde al
maya baﬂlad›k; ama onun d›ﬂ›nda, do¤algaz ald›
¤›m›z ülkeler, ‹ran, Rusya Nijerya, Cezayir.
Azerbaycan hariç, mevcut bu dört anlaﬂman›n
hiçbirinde üçüncü ülkeye sat›ﬂ hakk›m›z yok,
yani e¤er söz konusu ülkeler bize izin vermezse.
Dolay›s›yla, hem zaten pahal› ald›¤›m›z bir me
ta, hem do¤algaz depomuz yok. Daha yeni, 1.6
milyar metreküplük bir depo 56 sene gecikmeli
olarak devreye giriyor; ama 30 milyar metreküp
gaz tüketen, 1.6 milyar metreküplük bir yap›n›n
yeterli olmad›¤› aç›k. Arztalep dengeleri aç›s›n
dan bakt›¤›m›zda, bildi¤iniz gibi, talep tahmin
leri ﬂiﬂirilmiﬂti baz› santralleri yapmak için. Do
lay›s›yla Türkiye,

Devlet Denetleme Kurulu raporlar›na göre, bu
fazla do¤algaza 2014 y›l›na kadar e¤er çözüm
getiremezse, kümülatif 14 milyar dolar fazla
ödemek zorunda olan bir ülke. Dolay›s›yla, de
ponuz yok, zaten pahal› al›yorsunuz; kime sata
caks›n›z? Yunanistan 260 dolardan al›rken, sizin
300 dolardan ald›¤›n›z gaz› kaça satacaks›n›z?
Türkiye'nin böyle bir darbo¤az› var.
Bunun ötesinde de jeopolitik sorunlar var; yani
Rusya’ya alternatif gaz almaya çal›ﬂ›yor Avrupa
Birli¤i ve Türkiye bu co¤rafyay› sunuyor. Peki,
nereden alacaks›n›z; Azerbaycan, Türkmenis
tan, Irak ya da ‹ran. Azerbaycan gaz›n› alabilme
niz noktas›nda Rus politikalar› engel. Türkme
nistan gaz›n› alman›z noktas›nda hem baﬂka en
geller var, hem Rusya’n›n politikas› engel. ‹ran
gaz›n› alman›z noktas›nda Amerikan ambargosu
var, yani ‹ran’›n petrol ya da gaz sektörüne 20
milyon dolar›n üzerinde yat›r›m yapan ﬂirketlere
ambargo uyguluyor Amerika.
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E¤er sizin Baﬂbakan›n›z, “Ben, Büyük Ortado¤u
Projesinin eﬂbaﬂkan›y›m” diye övünüyorsa, 1
milyar dolar hibe alabilmek için Kuzey Irak’a
müdahale etmeme garantisi veriyorsa bu Hükü
met, kendini Amerika'yla bu kadar özdeﬂ say›
yorsa ve iktidara gelmesinde baﬂka etkenlerin
yan› s›ra ABD de varsa, Bush Yönetimi de var
sa, o zaman, ABD Yönetimine ra¤men ‹ran’da
yat›r›m yap›p, ‹ran gaz›n› al›p getirme noktas›n
da Türkiye'nin mevcut Hükümetinin zaaflar›
olaca¤›n› düﬂünüyorum hakl› olarak.
Irak’a bir bakt›¤›n›zda, 10 y›ld›r Türkiye Petrol
leri Irak’›n petrol ve gaz sahalar›nda, Mansuriye
gaz sahas›nda paras›yla hat alabilmek için yat›
r›m yapmaya çal›ﬂ›yor. Saddam döneminde am
bargo nedeniyle, ﬂimdi de iﬂgal nedeniyle bir ar
pa boyu yol gidemedi. Yani bakmay›n siz,
“‹ran’la ﬂu mutabakat, Irak’la ﬂu mutabakat im
zaland›” laflar›na, hepsi iç politikaya yönelik
belli mesajlar.
Bütün bunlara bakt›¤›n›z zaman, ne Azerbaycan,
ne Türkmenistan, ne Irak’ta, ne ‹ran’da gerçek
ten k›sa erimde, Amerikan ve Rus politikalar›na
ra¤men Avrupa Birli¤inin ihtiyac›na cevap vere
bilecek gaz› al›p taﬂ›yacak durumda de¤iliz; ya
ni önemli engeller var. Her ﬂey böyle kategorik
olarak s›n›rlamayay›m, ama önemli engeller var.
Onun için, co¤rafyan›z›n size sundu¤u avantaj›,
gerek bu jeopolitik nedenlerle, gerekse daha ön
ce bütün ikazlar›m›za ra¤men imzalanan anlaﬂ
malar›n olumsuzlu¤u nedeniyle, do¤algaz itha
lat›nda yüzde 65 oran›nda da Rusya’ya ba¤›ml›
oldu¤umuz için, elimiz olumuz büyük oranda
ba¤l›. Ben de çok isterim ülkemin enerji konu
sundaki avantajlar›n› do¤ru kullanabilmesini;
ama bunlar›n önünde engeller var.

Bütün bunlar› söyledikten sonra, Çin, Hindistan,
bütün bunlara da de¤inilebilir; ama o zaman hiç
bir ﬂeye zaman kalmayacak. Türkiye’yle ilgili
baz› ﬂeyleri söyleyip b›rakay›m. E¤er zaman ka
l›p sorular olursa açmaya çal›ﬂ›r›m, ama bir alt
l›k oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorum bundan sonraki ko
nuﬂmalara ve tart›ﬂmalara.
Türkiye için kategorik olarak yine çok s›kl›kla
siyasilerin, enerji alan›nda bürokratlar›n söyle
dikleri bir ﬂey vard›r; “Ne yaparsa yaps›n, Türki
ye'nin kaynaklar› yetersizdir, bu nedenle de mut
laka ithalata ba¤›ml›d›r.” Bu, çok da do¤ru ol
mayan bir iddia. Bir kere, Türkiye'nin kaynakla
r›na bakt›¤›n›z zaman, Türkiye bugün yüzde 92
oran›nda petrolde d›ﬂa ba¤›ml›, do¤rudur. Ben,

Türkiye'nin bir Suudi Arabistan, ‹ran, Irak oldu
¤unu iddia edecek de¤ilim; çünkü bizim co¤raf
yam›z›n s›n›rlar› yahut da ülkemizin s›n›rlar›,
Birinci Dünya Savaﬂ›n›n bitiminde, Musul ve
Kerkük baﬂta olmak üzere, petrol co¤rafyas›n›n
d›ﬂ›nda kalacak ﬂekilde çizilmiﬂtir. Yani bunun
siyasi ve tarihi nedenleri vard›r, ama ayn› za
manda jeolojik nedenleri de vard›r. Ayr›ca bu,
Türkiye'nin denizlerinin ve derin formasyonlar›
n›n yeterince aranmad›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Hükümet Petrol Yasas›n› ç›kar›rken yapt›¤›m›z
bir çal›ﬂmada, Türkiye'nin petrolünün en fazla
üretildi¤i Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anado
lu’sunun bile ancak yüzde 17 oran›nda arand›¤›
n›, tüm gaz›m›z› üretti¤imiz Trakya’n›n yüzde
15 oran›nda arand›¤›n›, denizlerimizin neredey
se yüzde 35’in ötesinde aranmad›¤›n› söyleme
miz laz›m. Dolay›s›yla, ne Suudi Arabistan,
‹ran, Irak gibi bir potansiyel; ama ne de burnu
nuzu k›v›r›p, “Hiç kayna¤› yok” diyebilece¤iniz
bir ülke var. Türkiye Petrolleri’nin yeniden di
key entegre yap›s›na kavuﬂup, bu ülkenin bir
mast›r plan dahilinde, hem petrolde, hem gazda
aranmas› laz›m.
Petrolde söyledi¤im ﬂeyler gaz için de geçerli
dir. Nitekim, s›n›rl› da olsa, Bat› Karadeniz’de,
Akçakoca aç›klar›nda bulunan mütevaz› da olsa
keﬂifler bu yolda umutlar›m›z› pekiﬂtiriyor.
Abartmadan konuﬂmam›z laz›m. Yani kademeli
olarak mevcut keﬂifler 1 milyar metreküpe yak›n
bir üretim verecek. Türkiye, geçen sene 30 mil
yar metreküp tüketti. Yani abartmadan, dikkatli
ce söylüyorum; ama bu, yeni keﬂiflerin önünü
açabilecek umutland›r›c› bir geliﬂmedir. Uzun
erimli jeofizik, jeolojik çal›ﬂmalar yap›lmadan,
en az üçdört tane de sondaj aç›lmadan ve onlar
da uzun süreli teste tabi tutulmadan bir rezerv
beyan etmek do¤ru de¤ildir. Daha sismik yap›
l›rken, oradan rezerv üfüren aff›n›za s›¤›narak
söylüyorum bakanlar›m›z var. Onun için, bunla
ra da dikkatle yaklaﬂal›m; ama Türkiye aranma
l›d›r.

Biliyorsunuz, kömürde ise 9.3 milyar tonluk re
zervimizin 3’te 2’si kullan›lmam›ﬂ durumda.
Aç›k söylemek gerekirse, 70’ten bu yana da cid
di bir arama yap›lmad›. Linyitimiz temiz yakma
teknolojileriyle 3’te 2’si bekleyen at›l bir kapa
site. Hidroelektrik potansiyeli sevgili Gültekin
a¤abey anlat›r mutlaka. Ama Dünya Enerji Kon
seyi Türk Milli Komitesinde uzun süre bir çal›ﬂ
ma yapt› çok say›da uzman. Küçük HES potan
siyeli de dikkate al›n›rsa yani debisi düﬂük de ol
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sa, düﬂüsü yüksek sular›m›z›n en az›ndan bölge
sel kullanma anlam›nda da daha yararl› olacak
180190 milyar kilovat/saatlik bir potansiyel
var. Enerji Bakanl›¤› ya da DS‹’nin web sitesin
de, o rakam hâlâ 126’larda san›yorum; ama 126
bile olsa, 3’te 2’si kullan›lmam›ﬂ bir su potansi
yelimiz var. Hidroelektrik anlam›nda söylüyo
rum. Ama 180190 rakam›n› esas al›rsak, 4’te 3’u
kullan›lmam›ﬂ, yenilenebilir, temiz ve bize ait
bir potansiyel var. Rüzgâr, güneﬂ, bunlara el
de¤medi, bekliyor.

“Bunun d›ﬂ›nda ne var, neden kullanam›yoruz?”
dersek, bir sürü nedeni var; ama 3096 say›l› Ya
say› ç›kard›lar. “Her y›l 45 milyar dolar yat›r›m
yapmazsak, bu ülke karanl›kta kalacak” dedik
ten sonra y›llard›r hep duyduk bunlar› Türki
ye'ye ne zaman bir ﬂeyi dayatmak isteseler bu
panik yarat›l›yor. Do¤ru dürüst yönetememeden
dolay›, elimizdeki kurulu gücü kullanamamadan
dolay› bu yaﬂad›¤›m›z zaaflar, plans›zl›ktan do
lay› zaaflar ayr›, ama ne yapt›lar; 3096’yla “Özel
sektör girsin” dediler, özel sektör girdi. Nereye;
do¤algaza. Niye? Yüzdeyüzünü ithal etti¤imiz
bir kaynak olmas›na dikkat etmeksizin, stratejik
önemine bakmaks›z›n girdi. O zaman 60 dolar
dan al›yorduk, bugün 300 dolar›n üstünde. Fiya
t›n üstünde kontrolünüz yok. Özel sektör ﬂundan
girdi: ‹lk yat›r›m maliyetleri görece çok daha dü
ﬂük, çabucak da kâr›n› alacak. Öyle bir anlaﬂma
imzalad›lar ki, bu yapiﬂlet, yapiﬂletdevret mo
delleri çok k›sa sürede geri ödemesi yap›lmas›
gereken, faiz oranlar› yüksek, ﬂiﬂirilmiﬂ santral
maliyetlerini tarifeye yans›tt›lar. Sat›n alma ga
rantisi de ald›klar› için, pahal› elektrik satmaya
baﬂlad›lar.

Bugün Türkiye'nin en önemli darbo¤az›, bunla
r›n paras›n› verdi¤imiz için, tüketmesek de para
s›n› verece¤imiz için, bunlar yüzdeyüz kapasi
teyle çal›ﬂt›r›l›yor, Türkiye'nin ucuza üreten san
tralleri düﬂük kapasiteyle çal›ﬂt›r›l›yor. Onun
için, 40 bin megavat›n üstündeki kurulu gücü
müzden 200 milyar kilovat/saatin üstünde alma
m›z gerekirken pratikte, biz 170175 milyar ki
lovat/saatlerde say›kl›yoruz. En önemli nedeni,
bu sat›n alma garantili anlaﬂmalar, yat›r›mlar›n
zaman›nda yap›lmamas› ve kötü yönetim. Ama
ﬂunun için söylüyorum: Türkiye'nin hem kay
naklar› var, hem insan kayna¤› var, hem do¤al
kayna¤› var, hem kurulu gücü önemli kapasite
de, bu do¤ru kullan›lam›yor, hem yanl›ﬂ politi
kalar nedeniyle, hem bugün sürdürülen kadro
laﬂmalar ve yat›r›m eksiklikleri nedeniyle, hem

de kay›pkaçak ad› alt›nda resmi olarak yüzde 15
diyorlar, bu da do¤ru de¤il; hâlâ yüzde 20’lerin
üzerinde yüzde 15’ini üretemeden, yüzde 20’si
ni de ürettikten sonra kaybetti¤imiz dibi delik
bir kova gibi sistemimiz. Bütün bunlar›n düzel
tilmesinin imkânlar› vard›r, insan gücü de var
d›r; ama bu, do¤ru politikayla olabilir.
Dolay›s›yla, çok koﬂturarak, yine de zaman› aﬂa
rak bir ﬂeyler söyledim; ama sorular›n›z olursa,
“Terminal olacak m›y›z, olmayacak m›y›z?” ve
saire gibi konulara iliﬂkin de bir ﬂeyler söylemek
isterim.
Teﬂekkür ederim.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Teﬂekkür ediyoruz.

Küresel enerji politikalar›na, ulusal enerji politi
kalar›na güzel bir giriﬂti. Zevkle dinledik. Süre
k›s›tlamas› yapmak istemiyorum; ama sonuçta,
birinci turda en az 20’ﬂer dakika diye düﬂündük.
Eksik kalan konular varsa, eksik kalanlar› ikinci
turda sonland›r›r ve salondan soru al›r›z diye dü
ﬂünüyorum.
Say›n Gültekin Türko¤lu, buyurun efendim.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU
(Eski TEK Genel Md.)

Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan.

Bu güzel Forumu tertip ettikleri için, en baﬂta
Samsun ﬁubesine teﬂekkür ederim. Sevgili Sam
sunlu dinleyicileri de sevgiyle selaml›yorum.
Bugünkü konuﬂmamda, önümüzdeki günlerde
karﬂ›m›za ç›kacak iki büyük sorundan bahset
mek istiyorum; seçim sonuna ertelenen nükleer
santral ihalesi, da¤›t›m özelleﬂtirmesi ve bunun
la ilgili olarak ç›kacak ihaleler.
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Bildi¤iniz gibi, 1960’lar›n ortas›ndan itibaren
nükleer enerjiyle ilgili teﬂebbüsler aral›ks›z de
vam etti; fakat bugüne kadar da gerçekleﬂemedi.
“Nükleer santral kurmazsak karanl›kta kalaca
¤›z” denilmesine ra¤men, 1960’lar›n ortas›ndan
bugüne kadar, çok ﬂükür, karanl›kta kalmad›k.
Onun için, bugün de ayn› sözlere çok fazla gü
venmemek gerekir diye düﬂünüyorum. Nükleer
santrali savunanlar›n birçok argümanlar› var. Bu
argümanlar›n baﬂ›nda, kamuoyunca desteklenen
bir ﬂey var; “Dört taraf›m›z ateﬂ çemberiyle çev
riliyken, bizim de bir atom bombam›z olsun, biz
de kendimizi güvenceye alal›m.” Do¤ru bir gö
rüﬂ olabilir; ancak, 1955’te Nükleer Enerji Prog
ram›na imza atan bir ülke olarak Türkiye, ondan
sonra yapm›ﬂ oldu¤u de¤iﬂik anlaﬂmalarda, nük
leer silah yap›m›na girmeyece¤ini, nükleer silah
yap›m›na teﬂebbüs edenlere yard›m etmeyece¤i
ni taahhüt etmiﬂ durumda. Böyle bir taahhüt kar
ﬂ›s›nda Türkiye'nin silah yapmas› tabii çok zor
bir ﬂey. Yani “Atom santrali kural›m, plütonyum
biriktirelim, bununla da atom bombas› yapal›m”
ﬂeyi gerçekçi de¤il.
Nükleer santral konusu, t›pta kullanmay› da bir
tarafa b›rak›rsak, do¤rudan do¤ruya elektrik
enerjisi kullanmak için düﬂünülen bir ﬂey olu
yor. O bak›mdan, nükleer santralle ilgili görüﬂü
mü, elektrik enerjisi üretimi baz›nda ele alaca
¤›m. Yaln›z, elektrik enerjisi üretiminde kon
vansiyonel fosil yak›tl› santrallerle nükleer san
trallerin pek fazla bir fark› yok; sadece fark›, tür
bini çevirmek için üretilen buhar›n elde edilme
sindeki ›s› kayna¤›n› temin etmekte oluyor. Kö
mürü yak›yorsunuz, do¤algaz› yak›yorsunuz,
petrolü yak›yorsunuz, ›s› elde ediyorsunuz, nük
leer santralde de atomu parçalayarak elde etti¤i
niz ›s›yla buhar elde ediyorsunuz. Santralin bu
hardan sonraki k›sm› tamamen ayr›. O bak›m
dan, nükleer santrale elektrik enerjisinin çözümü
yönünde çok fazla mucizevi görevler yüklemek
de son derece abart›l› oluyor görüﬂündeyim.

Bunu söyledikten sonra, nükleer santral savunu
cular›n›n nükleer santrali savunurken ileri sür
dükleri dörtbeﬂ tane tez var; s›ras›yla onlar› in
celemek istiyorum. Birincisi çevresel nedenler.
Tabii, nükleer santralin di¤er fosil kaynakl› san
trallere göre çevreye sald›¤› karbondioksit oran›
n›n çok az oldu¤u bilinen bir gerçek; ancak, bu
avantaj›na mukabil, nükleer santralde at›klar›n
muhafazas›n›n hâlâ çözümlenememiﬂ olmas›,
getirdi¤i büyük bir dezavantaj. ‹kisinin aras›nda
bir ekonomik mukayese yapacak olursan›z, iddi
a edildi¤ine göre, karbondioksit sal›n›m›nda

yüzde 8’e varan bir tasarruf yap›labiliyor nükle
er santrallerle. Oysa, at›klar›n muhafazas› için
sarf etti¤iniz para bunu kat kat aﬂ›yor. O bak›m
dan, nükleer santral karﬂ›t› olanlar diyor ki, “Bu
kadar masrafa bu de¤er mi? Karbondioksit sal›
n›m›n› azaltmay› baﬂka ﬂekillerde de yapabili
riz.”

Nükleer santral konusunda dünyada da bir fikir
birli¤i yok; yani nükleer santral kuranlar bundan
sonra kurmama karar› al›yorlar, nükleer santrali
sadece yenilemeyle devam ettirmek isteyenler
var. Çeﬂitli görüﬂler var bu konuda. Burada so
mut bir örnek vermek gerekirse, 2006 y›l›nda,
bundan önceki ‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Bla
ir’in ‹ngiltere'de nükleer santralleri yenileme
projesine bizzat kendisinin tayin etti¤i 16 tane
dan›ﬂman› ittifakla karﬂ› ç›kt›lar. Avrupa Birli¤i
Enerji Bakanl›¤›n›n nükleer santrallerle ilgili
olarak Viyana’da yapm›ﬂ olduklar› bir toplant›da
de¤iﬂik görüﬂler ortaya ç›kt›. Avusturya Enerji
Bakan›, “Biz, nükleer santralde herhangi bir ge
lecek görmüyoruz” diyor, Almanlar bundan son
ra yapmama karar› al›yorlar. Finlandiya, bunla
r›n içinde hâlâ bir tane nükleer santral yapma
yolunda olanlardan. “Bizi nükleer santral savu
nucusu olarak görmeyin. ﬁu anda karbondioksit
sal›n›m›n› azaltman›n en kestirme yolu budur.
Biz bunun için buna karar verdik. Ama bundan
sonra devam› için de düﬂünüyoruz” diyorlar.
Dünyadaki durum böyleyken, bizim nükleer
santrallere soyunmam›z›n herhangi bir anlam›
n›n olmad›¤› görüﬂündeyim.
Nükleer santral savunucular›n›n ileri sürdükleri
bir ikinci ﬂ›k, biraz önce özet olarak söyledi¤im
gibi, nükleer silah yap›m›d›r. Onda da herhangi
bir ﬂans olmad›¤› için, bu sald›r› da geçerli ola
m›yor.

Bir üçüncüsü, “Nükleer santrallerle elektrik üre
timinde yak›t çeﬂitlili¤ine gidece¤iz, yak›t çeﬂit
lili¤ini artt›raca¤›z” diyorlar. Türkiye'de uran
yum rezervlerimiz 1000 megavatl›k bir santralin
ekonomik ömrü boyunca yetecek düzeyde. Bu
nunla nas›l yak›t çeﬂitlili¤ini devam ettireceksi
niz? ﬁimdi bir tane de de¤il, “Üç tane 1500 me
gavatl›k santral kuraca¤›z” denildi¤ine göre, ay
nen do¤algazda oldu¤u gibi, burada uranyum it
halat› ortaya ç›kacak. Bu bak›mdan, yak›t çeﬂit
lili¤i yönünden uranyumun herhangi bir avanta
j›n›n olmad›¤› görülüyor. Oysa, bizim do¤al,
yerli kaynaklar›m›z uranyuma ihtiyaç gösterme
yecek derecede fazla miktarda. Biz, e¤er kendi
kaynaklar›m›za öncelik verirsek, yak›t çeﬂitlili
¤ini bunlarla da elde etmiﬂ oluruz.
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Bugün iki tane 1360 megavatl›k santral kuruldu,
geri kalan› kurulmak için haz›r. Kald› ki, Afﬂin
Elbistan Santrali 1300 megavatl›k bir santralin
kömür ç›karma maliyeti de dahil olmak üzere,
ilk yat›r›m bedeli 2 milyar dolar civar›ndad›r.
1000 megavatl›k bir nükleer santralin, faizler
dahil maliyeti 5 milyar dolardan aﬂa¤› de¤ildir.
2.53 milyar dolar deniliyor; ama bu rakam›n
içerisinde kredi faizlerinin olmad›¤›n›, bundan
evvelki enerji bakanlar›ndan Cumhur Ersümer
itiraf etmek zorunda kalm›ﬂt›. Buna bir de yak›t
lar›n muhafazas› için harcanacak paray› da ek
lerseniz, bu 5 milyar dolar›n nereye kadar ç›ka
ca¤› belli de¤il. ﬁu bak›mdan ifade etmek müm
kün ki: Dünyada nükleer santral kuran ülkelerin
hiçbiri söyledi¤i fiyata bu santralleri bitireme
miﬂ ve söyledikleri zamanda da bitirememiﬂler.
Bu ülkelerde nükleer santrallerin yap›m› 812 y›l
aras›nda de¤iﬂmektedir. Türkiye ﬂartlar›na adap
te edecek olursak, 15 y›ldan önce nükleer santra
lin devreye girmesi mümkün de¤ildir.
Üç tane 1500 megavatl›k nükleer santral, 1000
megavat 5 bin dolar oldu¤una göre, bir orant›
dahilinde gidecek olursan›z, 15 y›l sonra üretime
geçecek bir santral için, her biri 8 milyar dolar
dan aﬂa¤› yukar› 2425 milyar dolar para harca
yacaks›n›z. 15 y›l içerisinde sizin elektrik ihtiya
c›n›z› karﬂ›layacak yat›r›mlar› nas›l karﬂ›laya
caks›n›z? Yani bu harcayaca¤›n›z para bu yat›
r›mlar›n önünü kesecek. Bu bak›mdan, nükleer
santrallerin ekonomik olarak da herhangi bir
avantaj› yok.

Afﬂin Elbistan Santralinden bahsetmiﬂtim. Afﬂin
Elbistan Santrali, en son yap›lan B santralinin
maliyeti 2,75 sent ve de ilk yat›r›m paras› da 2
milyar dolar. Yani nükleer santraller her bak›m
dan Afﬂin Elbistan’dan çok çok daha pahal›. O
halde, öncelik Afﬂin Elbistan’a verilmelidir.
Kald› ki, sadece Afﬂin Elbistan kömür santralle
ri de¤il, F›rat ve Dicle üzerindeki barajlar›m›z›n
da ... santraller gibi çal›ﬂt›¤› bilinmektedir.
Bir baﬂka husus da, “Nükleer santral kurarak
teknoloji transferi yapaca¤›z” iddias›. ‹haleyle
teknoloji transferi yap›lm›ﬂ olsayd›, Türkiye bu
güne kadar termik santral yapard›. Türkiye'de ilk
defa 1956 y›l›nda Çatala¤z› Santralini kurduk. O
günden bugüne kadar onlarca termik santral iha
le edildi, kuruldu. Ama bugün b›rak›n bu santra
lin teçhizat›n› imal etmesini, hâlâ projesini yapar
durumda de¤iliz; ne özel kesim, ne kamu kesi

mi. Böyle bir durumda, nükleer santral ihalesiy
le nükleer teknoloji nas›l al›n›r, benim buna ak
l›m ermiyor. Bunu yapanlar olmuﬂ, Kore yapm›ﬂ
bunu; ama Kore, 2 bin tane yetiﬂmiﬂ mühendisi
ni her tip nükleer santral iﬂleten firmalara yolla
m›ﬂ, orada çal›ﬂt›rm›ﬂ, ülkeye geldikten sonra
onlar› destekleyerek, kendilerine mahsus böyle
bir teknoloji üretmiﬂler. Bizde, bir ihtisas için gi
den teknik eleman ihtisas›n› bitirip geldikten
sonra, ihtisas için gönderildi¤i görevde de¤il;
hiç ilgisi olmayan bir baﬂka görevde çal›ﬂt›r›l›r.
Türkiye'de de Türkiye Elektrik Kurumu Nükleer
Santral Dairesini kurdu, bir de mahdut say›da
eleman yetiﬂtirdi; ama ondan sonra Nükleer San
tral Dairesini kapatt›, bütün bu elemanlar Kana
da’ya gittiler, baﬂka çal›ﬂma alanlar›nda hizmet
gördüler.
Nükleer santralin küresel bazda durumunu Nec
det bey daha önce ifade etti. Ben, ona girmeden,
nükleer santrallerde ihaleyle ilgili olarak yap›lan
yanl›ﬂlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir ke
re, nükleer santralde en önemli husus yer seçimi
dir. Bu da nükleer santralin depreme karﬂ› çok
hassas olmas› dolay›s›ylad›r. Çok yak›n bir za
manda, Japonya’da bir nükleer santraldeki s›z›n
t›y› okuduk. Japonya gibi, depremle iç içe yaﬂa
yan ve deprem konusunda çok iyi inﬂaat tekno
lojisine sahip olan bir ülkede bile böyle bir du
rum ortaya ç›kt›¤›na göre, deprem kuﬂa¤›nda
olan Türkiye'de nükleer santral yap›m›nda bu
teknolojiye sahip olmadan baﬂlamak büyük bir
risk olur kan›s›nday›m. Bir misal vermek gereki
yorsa, 1970’li y›llar›n ortas›nda, Akkuyu, dep
rem yönünden Türkiye'de en güvenilir, en sa¤
lam bölge olarak kabul edilmiﬂti ve buna göre li
sans verilmiﬂti; ama 1990’l› y›llar›n sonlar›na
do¤ru yaﬂan›lan Adana depreminden sonra Ak
kuyu’nun 20 km yak›n›nda Ecemiﬂ fay hatt›n›n
geçti¤i tespit edildi. Yani bu da depreme karﬂ›
olan durumu ortaya koyuyor.

ﬁimdi Sinop ortaya at›l›yor. Samsun da büyük
önem taﬂ›yor. Sinop’a en yak›n illerden birisi.
Sinop için hiçbir yer seçimi çal›ﬂmas› yap›lma
m›ﬂ. Bu yap›lmadan nas›l Sinop tespit ediliyor,
ona da ak›l s›r ermiyor. Akkuyu’da da 1970’le
rin ortas›nda verilen lisans›n bugün için geçersiz
olmad›¤›n›, bizzat o lisans› veren kurumun için
deki Tolga Yarman ifade ediyor. “O zamanlar li
sans verilirken, Akdeniz turistik bak›mdan bu
kadar önemli bir bölge de¤ildi. ﬁimdi Türki
ye'nin turistik önemine haiz olan bu bölgede,
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y›lda 5 milyar dolardan az döviz katk›s› olan bir
yer yok” diyor. Buraya nükleer santral kurarak,
bu turizm gelirlerini de yok etmek... 5 milyar do
lara santral kuracaks›n›z, bir de 5 milyar dolar
turizm gelirini kaybedeceksiniz. Kald› ki, iklim
de¤iﬂikli¤i dolay›s›yla denizlerde sular gittikçe
›s›nmakta. Akdeniz'in de gelece¤i, iklim de¤i
ﬂikli¤i yönünden çok da parlak de¤il. Bu bak›m
dan, Akdeniz'de kurulacak bir nükleer santral,
denizlerin ›s›nmas› dolay›s›yla, so¤utma suyu
nun ›s›nmas› nedeniyle verimi düﬂecek ve belki
de daha uzun vadede çal›ﬂt›r›lamayacak bir du
ruma geçecektir. Bu bak›mdan, yer seçimini, bu
konudaki teknoloji transferinde hangi teknoloji
ye gidilmesi gerekti¤ini çok iyi düﬂünmeden, bu
konuda yetiﬂmiﬂ elemanlara sahip olmadan böy
le bir ihaleye gitmenin çok erken oldu¤u ve çok
yan›lt›c› sonuçlar verece¤i düﬂüncesindeyim.

ﬁu anda dünyada dördüncü nesil santraller üze
rinde çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. ‹fade edildi¤ine
göre, 2020’li y›llardan sonra bunlar devreye gi
recektir. Dördüncü nesil santraller hem daha gü
venilir, at›klar›n korunmas› yönünden daha az
masrafl› olacak santraller olacakt›r. Hatta bugün
Hindistan’›n üzerinde çal›ﬂt›¤› toryumu uran
yumla kar›ﬂt›rarak nükleer santral iﬂletmesi du
rumunda, Türkiye'nin ... bak›m›ndan da bir
avantaj› olacakt›r. O bak›mdan, nükleer santral
konusunda beklemeye, Avrupa'n›n yapt›¤› gibi
“Bekle, gör” politikas› gütmeye ihtiyac› vard›r;
yani bu yeni teknolojilerden sonra bu karar› ver
mesi laz›md›r.
“Acaba bu kadar süre bekleyebilir miyiz?” diye
cek olursan›z, ona da cevab›m birincil kaynaklar
yönünden olacakt›r. Rakamsal olarak ifade et
mek gerekirse, Türkiye'de 9.3 milyar ton linyit
rezervimiz vard›r. Bundan 18 bin megavat kuru
lu güçte santral yapma olana¤› vard›r, bunun da
normal iﬂletme ﬂartlar›nda y›lda 120 milyar kilo
vat/saat üretim yapma imkân› vard›r. 1,3 milyar
ton taﬂkömüründen 1000 megavat, belki biraz
daha fazla santral kurma olana¤› var. Ondan da
6,5 milyar kilovat/saat üretim yapabiliriz. Hidro
lik santral, Necdet beyin dedi¤i gibi, 90 milyar
kilovat/saate kadar ç›kan bir potansiyelimiz var;
ama içme suyu ihtiyac› gittikçe artan bir taleple
karﬂ›m›za ç›kaca¤› için, DS‹’ciler, bunda 170
milyar›n üzerine ç›k›lmamas› gerekti¤ini ifade
etmektedirler. Jeotermalde 31 bin 500 megavat
l›k bir kurulu güç imkân› var; ama bundan elek

trik üretimi için kullan›lacak olan miktar 4 bin
500 megavat deniliyor. O da 36 milyar kilo
vat/saatlik bir üretim yap›yor.

Rüzgâr enerjisine gelince, en çeliﬂkili rakamlar
burada karﬂ›m›za ç›k›yor. ﬁimdiye kadar 10 bin
megavat kurulu güçte potansiyelimiz oldu¤u
söylenirken, Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresinin rüz
gâr haritas› sonucu 80 küsur milyar kilovat/saa
te ç›kt›¤›n› duyduk. Tabii, 80’le 10 aras›nda ge
zinen bir rakam olacak bu. Tabii, rüzgâr santral
lerinin bugün dezavantaj›, tek baﬂ›na kullan›l
mas› pek istenilen bir ﬂey de¤il; çünkü y›lda 3
bin saat çal›ﬂ›yor. Bu bak›mdan, rüzgâr santral
lerini hidrolik santrallerle beraber yahut güneﬂle
beraber hibrit olarak düﬂünmek, kullanmak ge
rekiyor. Onun için, ben biraz tasarruflu gittim,
15 bin megavat ald›m 80 yerine. O da 45 milyar
kilovat/saat ediyor.
Bir de biyoyak›t var; bu konuda hiçbir bilgi yok.
Ama Türkiye'de bu konuda oldukça büyük bir
potansiyel oldu¤u ifade ediliyor. Onunla da 5
milyar kilovat/saat dersek, toplam 382 milyar
500 bin kilovat/saatlik bir potansiyele sahibiz.

2006 y›l› sonu itibar›yla 35 milyar kilovat/saat
linyitte potansiyelimizi kullanm›ﬂ, 45 milyar ki
lovat/saatte hidrolikte kullanm›ﬂ durumday›z.
‹kisinin toplam› 80 milyar kilovat/saat eder.
Böylece, 300 milyar kilovat/saat kalan bir po
tansiyelimiz var. 2006 y›l› sonu itibar›yla 174
milyar kilovat/saat olan üretim ki, Necdet bey
biraz önce ifade etti, 40 küsur bin megavatl›k
kurulu güçteki bir sistemin normal ﬂartlar alt›n
da 175 de¤il; 200210 milyar kilovat/saatlik üre
tim yapmas› laz›m. 300 milyar kilovat/saate bu
nu da ilave ederseniz, 500 küsur milyar kilo
vat/saatlik bir potansiyelimizin oldu¤u gözükü
yor.
Sabahki konuﬂmada ben planlama üzerinde dur
muﬂtum. Planlama çok geniﬂ bir ﬂey. Tabii, elek
trik enerjisi planlamas›n› yaparken, öncelikle
ekonomik k›s›mdaki planlamay› yapman›z la
z›m. 1963 y›l›yla 2004 y›l› aras›nda Türkiye'nin
geliﬂme h›z›n›n ortalamas›n›n 5,8 oldu¤u ifade
edilir. Buna mukabil, elektrik tüketimindeki ar
t›ﬂ ortalamas›n›n da yüzde 4,2 oldu¤u ifade edi
lir. Bugün, sürdürülebilir kalk›nma diye yeni bir
terim ortaya ç›kt›. Yani mevcut kaynaklar›m›z›
bizden sonraki nesillerin de istifadesine sunabil
mek bak›m›ndan, kaynaklar›m›z› çok verimli
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kullanmam›z gerekti¤i ortada. Sabahki oturum
da, elektrik enerjisi tüketiminde bizim, Avrupa
ülkelerine, OECD ülkelerine göre, birim iﬂ baﬂ›
na üç misli fazla enerji kulland›¤›m›z ifade edil
di. Bu do¤rudur. Bunu 3’te 1 azaltacak olursak,
yüzde 5’lik bir kalk›nma h›z›yla, y›lda yüzde
5’lik elektrik enerjisi talebine ulaﬂmam›z hiç de
ﬂaﬂ›rt›c› olmamas› laz›m. Asl›nda normalinde bu
olmas› laz›m. Böyle yapacak olursak Enerji Ba
kanl›¤›n›n yapm›ﬂ oldu¤u tahminleri yüzde 5’e
göre de¤iﬂtirdim Enerji Bakanl›¤›n›n 2020 y›l›n
da bulmuﬂ olduklar› 5 milyar kilovat/saatlik ta
lep 2030 y›l›nda ortaya ç›k›yor. Bu bak›mdan,
hem parasal yönden, hem kaynak yönünden bir
tasarruf imkân› ortaya ç›k›yor. Asl›nda tasarruf
de¤il; verimlilik, verimli kullanma olana¤› orta
ya ç›k›yor. O bak›mdan, nükleer santralin çok
acil olarak yap›lmas› çok yanl›ﬂ bir politika ola
rak kendini gösteriyor.

‹kinci konu olarak da¤›t›m özelleﬂtirmesine de
k›saca de¤inmek istiyorum. Biliyorsunuz, elek
trik, üretim, iletim, da¤›t›m olarak üç ana bölüm
de teﬂekkül ediyor. 2001 y›l›nda kabul edilen
serbest piyasa modelinde, bu üç birim birbirin
den ayr›ld› ve kendi aralar›nda rekabet edecek
ﬂekilde çal›ﬂ›yor. Ama yine 2001 y›l›nda kabul
edilen Elektrik Piyasas› Yasas›na göre, iletim
do¤al tekel oldu¤u için kamu elinde kald›. Da¤›
t›ma gelince, bu özel kesime aç›ld›. Da¤›t›mla
iletim aras›nda sadece ... fark› var; ne iﬂletmesi
ne, ne yap›s›nda hiçbir de¤iﬂiklik yok. Birisi do
¤al tekel, birisi de¤il; bunun olmamas› laz›m.
Da¤›t›m›n da do¤al tekel olmas› dolay›s›yla, ba
na göre, özelleﬂtirilmemesi gerekiyor. Bir bak›
ma, sistemin geliﬂmesi de da¤›t›m›n kamu elin
de olmas›n› gerektiriyor; çünkü rekabet diyorsu
nuz, elektrik enerjisi kullananlara eﬂit olarak
hizmet etmesi gerekti¤ini ifade ediyorsunuz, bir
taraftan özelleﬂtiriyorsunuz. Özelleﬂtirirken de,
Rekabet Kurulu, bir ﬂirketin birden fazla ... ala
bilece¤ini de kabul etti¤ine göre, o zaman, bura
da do¤rudan do¤ruya tekelleﬂmeye gitme gibi
bir durum oluyor.

Bunun da ötesinde, 4628 say›l› Elektrik Piyasas›
Yasas›nda geçen sene yap›lan bir de¤iﬂiklikle,
Yasan›n ilk ﬂeklinde yer alan, “Bir da¤›t›m ﬂir
keti bir y›l önce satm›ﬂ oldu¤u elektrik enerjisi
nin yüzde 20’sine kadar üretim yapabilir” hük
mü de¤iﬂtirildi, bu s›n›r kald›r›ld›. Yani bir da¤›
t›m ﬂirketi, tüketti¤i elektrik enerjisi kadar, hatta
ondan daha fazla üretim tesisi kurabiliyor. O za

man ne oluyor; üretim ﬂirketi ayn› zamanda da
¤›t›m ﬂirketine sahip oluyor, an› zamanda sat›ﬂ
ﬂirketine sahip oluyor. O zaman, istedi¤i müﬂte
riye elektrik vermek, satmak hakk›na sahip olu
yor. O bak›mdan, dedi¤im gibi, da¤›t›m›n da ka
mu elinde olmas› ve üçüncü ﬂah›slara eﬂit olarak
davranmas› gerekir.
Bunu niye ortaya att›m? Çünkü diyorlar ki, “Ka
munun yat›r›m yapacak gücü yok, özel kesim
yaps›n.” 2001’den beri özel kesimin de yat›r›m
yapt›¤›n› görmedik ya! Ama kamunun yat›r›m
yapma gücü var bana göre. Bunu ifade ediyorum
ve iddia ediyorum.

ﬁimdi bir misal verece¤im size. Elektrikte ka
çaklar› önledi¤iniz takdirde, Enerji Bakan›n›n ve
TEDAﬁ Genel Müdürlü¤ünün resmi beyanlar›na
göre, 1,5 milyar dolarl›k bir geliriniz olacak her
y›l. Belediyelerin kulland›¤› sokak ayd›nlatma
s›n›n paras›n› ödemesi zorunlu; ama bu, beledi
yelerden al›nm›yor. Belediyelerden de bunu al›r
san›z, buradan da bir geliriniz olacak.
Yapiﬂletdevret dolay›s›yla pahal›ya al›p ucuza
elektrik satt›¤› için TEDAﬁ, orada da 2000 y›l›
de¤erleri aﬂa¤› yukar› 800 milyon dolard› kayb›.
Bunu da eklerseniz, TEDAﬁ’›n, EÜAﬁ’›n elinde
y›lda 4 milyar dolarl›k bir olanak oldu¤u ortaya
ç›k›yor. Bunu sarf etmezseniz, bir de eski TEK
gibi, üçünü bir araya getirip birleﬂtirirseniz, ya
t›r›mlardaki tasarruflarla en az 4 milyar dolar ra
hatl›kla kamunun elinde kalacak ve kamu bu ya
t›r›mlar› kendisi yapabilecektir. Bu üçünün bir
arada olmas›, planlaman›n da sa¤l›kl› olmas›na
sebep olacak. Çünkü bir üretim planlamas›n› ile
timden ayr› yapamazs›n›z. Yani santral A yerin
de uygun olabilir, ucuz olabilir; fakat tüketim
noktas›na uzak ise, buna iletim masraf›n› koyar
san›z, o santral ekonomik olmayabilir. Da¤›t›m
da ayn› ﬂekilde. Üretim, iletim, da¤›t›m›n planla
mas›n› yaparsan›z, büyük bir tasarrufa gidilebilir
ve Türkiye, önümüzdeki dönem yat›r›mlar›n› ra
hatl›kla yapabilir düﬂüncesindeyim.
Bu, ﬂunun için de geçerli: Birçok ekonomist, ar
t›k son günlerde Amerika'da ç›kan mortgage
kredilerinin geri dönmemesinden kaynaklanan
ekonomik krizin 1929’daki büyük krizin benze
ri olaca¤›n› ifade ediyor. Hatta ﬂimdiden birçok
finans kuruluﬂlar› kredi vermekten de çekiniyor.
Türkiye, bundan sonra hem kredi bulmakta zor
lanacak, hem de bu küreselleﬂme sonunda ...
gruplar art›k tekelleﬂti¤i için yat›r›m güçleri de
azalmakta. Türkiye'nin hem bu ekonomik yön
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den durumunu düzeltmesi, hem de elektromeka
nik teçhizat› yurtiçinde yapabilecek konuma gel
mesi gerekmektedir. Türkiye'nin karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› s›k›nt›lar k›saca bunlard›r.
Teﬂekkür ederim.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Gültekin beye gerçek
ten teﬂekkür ediyoruz.

Bu panelimize bir CHP’li milletvekilini de davet
etmiﬂtik, ama çal›ﬂmalar› dolay›s›yla kat›lamad›
lar.

Necdet bey, küresel ölçekte enerji politikalar›
konusuna de¤indi. Daha sonra Gültekin bey,
nükleer santralleri, nükleer santral sonras› talep
tahminleri üzerinde de¤inmelerde bulundu.
Bu arada, Sinop’tan gelen arkadaﬂlara da hoﬂ
geldiniz diyorum.
Sözü Say›n Cengiz Göltaﬂ’a verece¤im.

CENG‹Z GÖLTAﬁ
Emo Genel Sekreteri

De¤erli kat›l›mc›lar; hepinizi sayg› ve sevgiyle
selamlayarak sözlerime baﬂlamak istiyorum.

Gerçekten, iki günlük yo¤un bir program iﬂledi.
Orta Karadeniz Enerji Forumunda, hem bölge
nin sorunlar›n› bölgenin bürokratlar›ndan, yetki
lilerinden; hem de d›ﬂar›dan gelen bildirilerle,
hem bölgenin enerji alan›nda yaﬂad›¤› sorunlar,
hem de genel anlamda enerji boyutu tart›ﬂ›ld›.
Mobil santral meselesi ayr› bir oturumda tart›ﬂ›l
d›. Esas olarak bölgenin yak›c› meselesi olan
nükleer santral konusu konuﬂulmam›ﬂt›. Bugün
bu panelde, hem Gültekin Türko¤lu, hem Nec
det Pamir de¤indiler. Asl›nda Cem beyin dedi¤i

gibi, genel anlamda dünyadaki geliﬂmeler ve bu
geliﬂmelerin ülkemize yans›malar› meselesinde,
her iki de¤erli konuﬂmac› da söylenmesi gereken
ﬂeylerin ço¤unu söylediler. Türkiye'nin enerji
politikalar› içerisinde geldi¤i nokta asl›nda hepi
niz taraf›ndan bu iki günlük tart›ﬂmalar ve sunu
lan bildiriler sürecinde de üç aﬂa¤› beﬂ yukar›
aç›¤a ç›kt›.

Ben, de¤inilmemiﬂ birkaç ﬂey ilave ederek, za
man›n›z› da fazla almadan, sizleri fazla yorma
dan, isterseniz salondan kat›l›mlarla, bu paneli
soruyan›t biçiminde sürdürmenin daha do¤ru
olaca¤›n› düﬂünüyorum. Tabii, biraz bu uykulu
halden uzaklaﬂmak ad›na, dün bir de¤erli dostu
mun anlatt›¤› f›kray› sizlerle paylaﬂmak istiyo
rum; mizah kültürünüz ve bölgenin engin hoﬂgö
rüsüne de s›¤›narak.
Karadeniz’in güzel bir kasabas›nda bir belediye
çukur açm›ﬂ, epeyce geniﬂ bir çukur. Vatandaﬂ
düﬂüyormuﬂ çukura, o bölge halk›ndan insanlar
toplan›yorlarm›ﬂ, yaral› bereli taﬂ›yorlarm›ﬂ has
taneye. Hastaneyle de aralar›nda belli bir mesa
fe var. Fakat her düﬂtükçe, her taﬂ›d›kça, bu so
runlar devam ettikçe, problemi çözmek ad›na bir
ambulans tutmaya karar vermiﬂler. Bir süre son
ra bu ambulans da masrafl› gelmiﬂ. Yine toplan
m›ﬂlar, “Bu çukurun baﬂ›na bir hastane yapal›m
bari. Vatandaﬂ› taﬂ›mak zor oluyor” demiﬂler.
Bakm›ﬂlar, hastanenin maliyetleri de son derece
yüksek. En sonunda Temel demiﬂ ki, “Uﬂaklar,
bu çukurun yan›na hastane yapmak masrafl› olu
yor; biz bu çukuru kapatal›m, hastanenin yan›na
bir çukur açal›m.” (Gülüﬂmeler)

Türkiye'nin enerji politikalar› deyince, son 20
y›lda uygulanan politikalar tam da bizim bu gü
zel Karadeniz f›kralar›ndan birine benziyor. Ta
bii, bu politikalar›n ana eksenini, biz y›llard›r
Elektrik Mühendisleri Odas› olarak, 1984 y›l›n
da 3096 say›l› Yasayla baﬂlayan bir yap›sal de
¤iﬂim program›n›n birer baﬂl›¤›, süreci olarak ta
rifliyoruz. Asl›nda bunu 1970’li y›llarda dünya
daki küresel sermaye birikiminin yaﬂad›¤› kriz
den kaynakl› olarak, bütün dünyada temel altya
p› hizmetleri olan, stratejik hizmetler olan enerji
gibi, ulaﬂ›m gibi, tar›m ve sa¤l›k gibi boyutlar›y
la, geliﬂmiﬂ ülkeler aç›s›ndan bir özelleﬂtirme,
serbestleﬂtirme, piyasalaﬂt›rma, bu biriken ve
kriz haline gelen sermaye birikiminin art›k temel
hizmetlere yay›lmas› meselesi olarak bir strateji,
bir yönelim olarak Türkiye'ye yans›mas› olarak
da tarif etmek mümkün. Yani bugün uygulanan
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politikalar, gerek enerji kaynaklar›m›z aç›s›n
dan, gerek enerji kaynaklar›m›zla beraber üretim
politikalar›m›z aç›s›ndan, da¤›t›m ﬂebekelerimiz
aç›s›ndan, mobil santraller, nükleer santraller ya
da Türkiye'nin enerji konusundaki önceliklerine
dair önerilen çözümler aç›s›ndan bakt›¤›n›zda,
hep bu Yap›sal De¤iﬂim Program›n›n birer par
ças› halinde. Siyasal partiler de¤iﬂse de, bu sa¤
liberal politikalarla Türkiye'nin enerji alan›nda
dünyadaki genel liberalizasyon sürecine eklem
lenmesi gibi bir program›n uygulanmas› söz ko
nusu.
Tabii, 1980’lere kadar devam eden süreç içeri
sinde Türkiye, enerji alan›nda çok büyük iﬂlere
de imza atm›ﬂ. Özellikle burada Say›n Gültekin
Türko¤lu’nun Türkiye Elektrik Kurumunda Ge
nel Müdürlük yapt›¤› y›llarda, o dönem yap›lan
büyük projelere at›lan imzalar›, istihdam politi
kalar›yla, yap›lan yat›r›mlarla da hat›rlamamak
ve bunlara iliﬂkin o parlak dönemi anmamak
mümkün de¤il.

1930’lardan itibaren, yani Cumhuriyetin ilk y›l
lar›ndan itibaren, Türkiye'de Maden Tetkik Ara
ma gibi, Etibank gibi, Elektrik ‹ﬂleri Etüt gibi, ‹l
ler Bankas› ve Devlet Su ‹ﬂleri gibi kurumlar›n
oluﬂturulmas›, 1953’te Birinci ‹stiﬂare Enerji
Kongresinin yap›lmas›, 1970’te Türkiye Elek
trik Kurumunun kurulmas›, bu y›llarda çok bü
yük üretim santrallerinin devreye girmesi, enerji
alan›nda bütünlüklü politikalar›n yürütüldü¤ü,
bu politikalar›n sonuçlar›n›n yaﬂand›¤› dönemler
olarak, gerçekten alt›n y›llar olarak tarihe geçer.
Ama dedi¤im gibi, dünyadaki genel liberal sa¤
politikalar›n Türkiye'de yaratt›¤› dayatmalar›n
bir sonucu olarak, baﬂta 1984’teki 3096 say›l›
Yasayla baﬂlayan, daha sonra bu Yasaya istina
den 1989’da bunun bir örne¤i olarak yap›lan bir
‹mtiyaz Sözleﬂmesi dedi¤imiz, ‹stanbul’un Ana
dolu Yakas›’nda, AKTAﬁ’ta bir özelleﬂtirme ör
ne¤iyle, Türkiye'nin halen daha milyarlarca do
lar zarara u¤rat›ld›¤› ve yine 1993 y›llar›nda bu
Yap›sal De¤iﬂim Program› ad› alt›nda Türkiye
Elektrik Kurumunun ikiye bölündü¤ü; daha son
ra, yapiﬂletdevret, yapiﬂlet, iﬂletme hakk› devri
gibi modellerin Türkiye'nin gündemine sokuldu
¤u; daha sonra bu ikiye bölünmenin yeterli gö
rülmeyip, TEAﬁ’›n kendi içerisinde üçe bölün
dü¤ü; 1999’daki Marmara depremiyle Türkiye
büyük bir travma yaﬂarken, bu program› uygula
yanlar›n, Anayasan›n 47, 125 ve 155. maddele
rini de¤iﬂtirmek suretiyle tahkim yasalar› ç›kara
rak, enerji alan›ndaki serbestleﬂtirme, piyasalaﬂ

t›rma, liberalleﬂtirme program›n›n h›zla uygu
land›¤› y›llar› ve en son olarak da 2001 y›l›nda
meﬂhur 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Yasas› ve
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunun kurulu
ﬂuyla, Türkiye'nin enerji alan›nda çok baﬂl›, çok
parçal›, bütünlüklü olmayan politikas›n›n ya da
politikas›zl›¤›n›n içine sürüklendi¤i bir dönemi
yaﬂad›k. Yani son 20 y›l, enerji alan› bir kamu
hizmeti anlay›ﬂ›ndan, bir planlama anlay›ﬂ›ndan
vazgeçilerek, bu alan›n serbest ticaret faaliyeti,
bir kârl›l›k temelli piyasa modeli olarak, “Müﬂ
teri, pazar” gibi kavramlarla an›ld›¤› bir dönem
söz konusu.

Bu dönemin sonuçlar› olarak, 2007 y›l›n›n ikin
ci yar›s›nda ya da hazirandan bu yana da çok yo
¤un bir ﬂekilde Türkiye'de bir elektrik kesintile
ri, enerji krizi tart›ﬂmalar›yla da karﬂ›yay›z. As
l›nda, Elektrik Mühendisleri Odas› son 34 y›l
içerisinde elektrik krizinin, enerji krizinin bir
problem olarak bu ülkenin baﬂ›na çok ciddi so
runlar getirmeye baﬂlad›¤›n› hep iﬂaret etti. Ör
ne¤in, bu alanda yapt›¤›m›z “Enerjine sahip ç›k,
gelece¤ini karartma” kampanyam›z, “Türkiye
karanl›kta kalmas›n” broﬂürlerimiz hep bu alana
ait bir vurguyu taﬂ›yordu. Vurgumuz da ﬂuydu:
Türkiye'de son 4 y›l içerisinde, son 20 y›ldaki bu
liberal politikalar›n bütün olumsuzluklar› içeri
sinde son 4 y›lda daha çarp›c› bir ﬂey vard›;
enerji alan›na yat›r›m yap›lm›yordu. Yat›r›m ya
p›lmamas›, Türkiye'nin her y›l elektrik enerjisi
ne olan talep art›ﬂ›na ra¤men, mevcut üretim
kaynaklar›m›z›n mevcut talebi karﬂ›layamaz bir
noktaya gelmesine yol açt›. 2007 y›l›nda görülen
tablo bu.

Bugün bakt›¤›m›zda, 2007 y›l› A¤ustos ay› iti
bar›yla kurulu gücümüz 41 bin 375 megavata
ulaﬂm›ﬂ. Yine 2007 y›l› A¤ustos ay›nda puant›
m›z 28 bin 740 megavat seviyelerine kadar gel
miﬂ. Yani 2007 y›l› tüketim art›ﬂ› ilk 7 ayda yüz
de 7 öngörülmesine ra¤men, 2007’de gerçekle
ﬂen yüzde 8.5 olmuﬂ. Son 45 y›l içerisindeki
elektrik enerjisine olan talebin ise ortalama yüz
de 67 oran›nda artt›¤›na ﬂahit oluyoruz bu dö
nem. Bu, pratik olarak bizce ﬂu anlama geliyor:
Bugün 41 bin megavata ulaﬂan kurulu gücümü
zün son 4 y›l içerisinde yüzde 67’lik bir talep
art›ﬂ›na orant›l› olarak, y›lda en az 25003000
megavat aras›nda bir kurulu gücün devreye so
kulmas› gerekiyor.
Bu yat›r›m›n kim taraf›ndan devreye sokulaca¤›
tart›ﬂmas› de¤ildir bu tart›ﬂma; çünkü özel sektör
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taraf›ndan, kamu taraf›ndan, kim taraf›ndan dev
reye sokulursa sokulsun, böyle bir talep art›ﬂ›na
karﬂ›n bu önlemleri almak zorundas›n›z. Çünkü
elektrik enerjisinin yine temel özelliklerinden
biri de, hepimizin de çok iyi bildi¤i gibi, elektrik
enerjisinin depo edilememe özelli¤i. Bu neden
le, üretildi¤i anda tüketilmek zorunda olan bir
elektrik enerjisi için yap›lacak yat›r›mlar›n do¤
ru bir planlama anlay›ﬂ›yla, k›sa, orta ve uzun
vadede gündeme gelmesi, bu yat›r›mlar›n yap›l
mas› laz›m; ama maalesef, bu yat›r›mlar yap›l
mad›.

Türkiye'nin enerji talebi art›ﬂ›na uygun olarak,
bu yat›r›mlar›n son 4 y›l içerisinde özel sektör
yat›r›mlar› olarak ortalama y›lda 700 megavat
civar›nda kald›¤›na ﬂahit olduk. 4628 say›l› Ya
sayla da zaten kamunun bu alana yat›r›m yapma
s›nda engeller ç›kart›ld›¤› için, Türkiye, do¤al
olarak bir enerji kriziyle karﬂ› karﬂ›ya kald›. Ma
alesef, hem bu y›l itibar›yla, hem de önümüzde
ki y›llarda bu aç›k, e¤er çok ciddi önlemler al›n
mazsa, daha da büyüyecek ve Türkiye, elektrik
kesintileriyle karﬂ› karﬂ›ya kalacak. Bunlar› gi
dermek üzere, son dönemde Enerji Bakan›n›n
‹ran’a yapt›¤› ziyarette, bunlar›n alt baﬂl›klar›n
dan biri de, y›lda 36 milyar kilovat/saat aras›n
da elektrik enerjisi ithalinin yap›lmas›, yine
‹ran’la Türkiye aras›nda üç tane do¤algaz san
tralinin anlaﬂmas›n›n yap›lmas›yd›.
Yine a¤ustos ay›nda, ciddi anlamda elektrikte
arz güvenli¤inin s›k›nt›l› oldu¤u tarihlerde,
Enerji Bakan›, asl›nda durumu son derece net bir
ﬂekilde, y›llard›r Elektrik Mühendisleri Odas›n›n
ifade etti¤i ﬂeylerin paralelinde ifade etti. Hilmi
Güler, tam o günlerde düzenledi¤i bas›n aç›kla
mas›nda aynen ﬂunu diyor: “Özel sektörün yat›
r›m yapmama tavr›n› sürdürmesi halinde gerekli
de¤iﬂiklikler yap›larak, bu yat›r›mlar› kamunun
gerçekleﬂtirmesi gerekiyor. Avrupa Birli¤i mük
tesebat› aç›s›ndan da, biz istesek de, ihtiyac›m›
z› ifade etsek de, kanun, kamu eliyle elektrik
üretim tesisleri ve santralleri kurdurmuyor. Bun
lar› biz kural›m diye ortaya ç›kt›¤›m›zda da dev
letçilikle suçlan›yoruz. ﬁu kadar sene içinde özel
sektör bu yat›r›mlara girmedi. Özel sektör biraz
da tatl› kârlara al›ﬂm›ﬂ durumda. Özel sektör,
al›m garantili programlara al›ﬂm›ﬂ. Biz de iste
seydik, al›m garantili olarak yapiﬂletdevret ve
yapiﬂlet gibi bir modeli uygulayabilirdik. Uy
gulad›¤›m›z anda, çocuklar›m›z da, torunlar›m›z
da bundan etkilenirdi.” Asl›nda bu, son tablo
nun, durumun bir itiraf›. Türkiye, maalesef bu
noktaya ad›m ad›m getirildi.

Biraz önce de¤erli konuﬂmac›lar›n da ifade etti
¤i gibi, nas›l bu ülkenin en güzel bölgelerinde
ﬂirketlerin kârlar›n› daha da artt›rmak ad›na mo
bil santraller gibi do¤a ve çevreye korkunç fela
ketler sunan çözümlerle karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›
ya da son 1,52 y›ld›r Türkiye enerji kaynaklar›
n› do¤ru kullanmak yerine nükleer santral tart›ﬂ
malar›yla zaman kaybettirildiyse, ayn› zamanda
bu abart›l› talep tahminlerinin baﬂka bir boyutu
da, Türkiye'nin mevcut üretim tesislerinin de
do¤ru bir ﬂekilde yönetilmemiﬂ olmas›yd›. Tür
kiye, bir taraftan mevcut kaynaklar›ndan yapt›¤›,
kendi do¤al kaynaklar›ndan üretti¤i, üretimini
yapt›¤› santrallerin kapasite kullan›m oranlar›n›
son derece düﬂük tutarken, yani bunlar› verimli
çal›ﬂt›rmazken; di¤er taraftan da¤›t›m ﬂebekele
rimizdeki kay›p ve kaçaklar› gidermek üzere bü
tünlüklü bir politika yürütmezken, yine ayn› za
manda enerjiyi etkin ve verimli kullanmak üze
re bir program geliﬂtirmezken; tam tersine, d›ﬂa
ba¤›ml›, “Al ya da öde” ﬂeklindeki 20 y›ll›k al›m
garantili do¤algaz anlaﬂmalar›yla, enerji alan›n
da bundan sonra karar verme sürecinde de bun
dan sonraki iktidarlar aç›s›ndan da, siyasal parti
ler aç›s›ndan da kaybetti.
Böyle bir tabloda nas›l bir bütünlüklü enerji po
litikas› ç›kart›l›r, bunu kimse kestiremiyor art›k.
Bunun kestirilemedi¤inin en basit ifadesi, örne
¤in, Antalya yöresinde, Ege Bölgesinde a¤ustos
ay›nda yo¤unlaﬂan hava s›cakl›¤› nedeniyle kli
malar›n yo¤un kullan›m› nedeniyle kesintiler ya
ﬂan›rken, bir bak›yorsunuz, Bakan, Antalya’ya
mobil santral öneriyor, Antalya gibi bir turistik
yöremizde bir mobil santral önerisinde buluna
biliyor. Sonra dönüyor, 33,5 y›l çal›ﬂt›r›lmayan
ve bu konuda hukuksal bir mücadele verilerek,
Samsun halk›n›n ve Samsun’daki sivil toplum
örgütlerinin, duyarl› kesimlerin hakl› ç›kt›¤› mo
bil santralleri 3,5 y›l sonra çal›ﬂt›r›lmaya baﬂl›
yor. Yani bugün bütünlüklü bir politikadan bah
setmek maalesef olanakl› de¤il; bunun yerine
günübirlik çözümler söz konusu. Ayn› zamanda,
bugün baﬂlansa, herkesin de ifade etti¤i gibi, en
az bir 1015 y›l sürecek olan, 15 y›l sonra ta
mamlanacak olan nükleer santraller bugün halen
ﬂu andaki enerji krizinin çözümüymüﬂ gibi sunu
luyor. Kald› ki, üç tane nükleer santral kurulsa
bile, herkes taraf›ndan biliniyor ki, 15 y›ldaki
mevcut kurulu gücün Türkiye'deki toplam kuru
lu gücün sadece yüzde 3’ünü ya da 4’ünü karﬂ›
layacak.
Türkiye, böylesine günübirlik, öngörüsüz çö
zümler içindeyken, biz Elektrik Mühendisleri
Odas› olarak, bu politikalar›n art›k ülkenin ener
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ji gibi stratejik bir alanda Türkiye'yi büyük bir
tehlikeye itti¤ine ›srarla vurgu yapt›k. Baﬂta
4628 say›l› Yasa olmak üzere; yani kamunun bu
alandaki rolünü engelleyen, bütüncül politikas›
n› yok eden bu Yasa baﬂta olmak üzere, bütün bu
serbestleﬂtirme, özelleﬂtirme politikalar›ndan
h›zla vazgeçilmesini ve enerjinin bir kamu hiz
meti anlay›ﬂ›yla, bir sosyal hak olarak yaﬂam›n
bütün alanlar›nda etkin, verimli kullan›lmas›,
do¤ru üretilmesi, do¤ru da¤›t›lmas› için, kamu
nun rolünün artt›r›lmas› gerekti¤ine ›srarla vur
gu yapt›k. Yine bu enerji alan›ndaki çok baﬂl›
yap›da, art›k Enerji Bakanl›¤›, EPDK gibi iki ay
r› kuruluﬂ yerine, Enerji Bakanl›¤›n›n ba¤l› ol
du¤u bütün birimleriyle birlikte; yani Devlet Su
‹ﬂleri’nden MTA’s›na, Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹dare
sinden Türkiye Kömür ‹ﬂletmesine kadar bütün
kuruluﬂlar›yla, k›sa, orta ve uzun vadede bütün
lüklü bir politika geliﬂtirmesini, bu politikalarla
enerjideki d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› en az seviyeye, yani
bugün yüzde 70’leri bulan enerjideki d›ﬂa ba
¤›ml›l›¤›n en az seviyeye indirilmesini; Türki
ye'de enerji alan›nda ArGe faaliyetlerinin özen
dirilmesini, bu arada yat›r›m yap›lmas›n›, yerli
kaynaklara öncelik verilmesini, enerji kaynakla
r›nda çeﬂitlili¤in sa¤lanmas›n›, özellikle yenile
nebilir enerji kaynaklar›n›n üretimdeki paylar›
n›n artt›r›lmas›n›, kay›p ve kaçaklar›n önlenme
sini ve bu anlamda da enerjinin k›sa, orta ve
uzun vadede konunun bütün bileﬂenlerini bir
araya getiren do¤ru bir enerji yönetim anlay›ﬂ›y
la yürütülmesini savunduk. Bütün bu sözlerimiz,
y›llard›r yapt›¤›m›z tart›ﬂmalar, forumlar, sem
pozyumlar, maalesef Türkiye'nin enerji alan›n
daki öngörüsüzlü¤ü konusunda; yani Enerji Ba
kanl›¤›n›n ›srarlar›na ve yönelimlerine çok fazla
etki etmedi. Bunun en somut ifadesi olarak da,
hepinizin an›msayaca¤› gibi, 1 Temmuz
2006’da Ege Bölgemizi kapsayan tam 13 ilde 6
saat elektrik kesintisi uyguland›, elektrikler ke
sildi.
Neler oldu 1 Temmuzda? Elektrik sat›ﬂ fiyatlar›
saat 20.00’den sonra ucuz olmas› nedeniyle, bu
santraller, elektrik fiyatlar›n›n pahal› oldu¤u sa
atlerde sisteme elektrik satmaktayd›; ucuzlad›¤›
saatlerde ise sistemden elektrik çekmeyi tercih
etmekteydi. Kimdi bunlar; otoprodüktörler. Tür
kiye'deki elektrik enerjisi üretiminin sadece yüz
de 10’unu oluﬂturan otoprodüktörlerin sistem
den ucuz elektrik alma ad›na, sadece yüzde
10’unun böyle bir tercihte bulunmas›yla, 13 ilde
birden 6 saat boyunca elektrikler kesilebiliyorsa,

yar›n bu çok baﬂl› parçal› yap›yla ülkemizi nele
rin bekledi¤ini, ne tür sorunlarla karﬂ›laﬂaca¤›
m›z› tahmin etmek çok kolay.

Biliyorsunuz, son dönemde, en yo¤un olan turis
tik bölgelerimizde, Ayd›n, Nazilli, Didim, Mani
sa, Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaﬂ gibi yer
lerde plans›z elektrik kesintileriyle Türkiye kar
ﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂ, üretim ve tüketim b›çak gi
bi kesilir bir noktaya itilmiﬂ durumda. Türkiye,
2006 y›l› sonu itibar›yla 174 milyar kilovat/saat
lik elektrik enerjisi üretimiyle tüketim aç›s›ndan
baﬂa baﬂ gelmiﬂ durumda bugün.
Bu politikalar devam etti¤i sürece, Türkiye, ka
ranl›kta kalma riski de¤il; maalesef, bizatihi ka
ranl›¤›n kendisiyle baﬂ baﬂa kalacak. Bu politi
kalar›n h›zla de¤iﬂtirilmesi gerekiyor. Baﬂta da
söyledi¤im gibi, Türkiye'nin mevcut kaynaklar›
n›n do¤ru bir ﬂekilde planland›¤›, bunlar›n kamu
eliyle bir seferberlikle üretime yöneltildi¤i, bu
alanda araﬂt›rmageliﬂtirme faaliyetlerinin ve tek
nolojinin geliﬂtirildi¤i; Türkiye'nin enerji üre
tim, iletim ve da¤›t›m sisteminin bir bütünsellik
arz etti¤i yeni bir siyaset anlay›ﬂ›na, yeni bir
enerji demokrasisine ihtiyaç var.
Beni sab›rla dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyo
rum.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Cengiz beye teﬂekkür
ediyoruz.

Asl›nda, 80 sonras› yeni dünya düzeni ve küre
selleﬂme, kapitalizmin enerji politikalar› ulusal
ölçekte çok de¤iﬂiyor, art›k devlet politikas› ha
line geliyor. 2002 y›l›yd›, Ç›ra¤an Saray›’nda bir
Enerji ﬁûras› düzenlenmiﬂti. Biz de Elektrik
Mühendisleri Odas› ad›na kat›lm›ﬂt›k. Say›n Hil
mi Güler de o toplant›dayd›. “Hidroelektrik po
tansiyelin 3’te 1’i kullan›lm›ﬂt›r, di¤er 3’te 2’si
2013 y›l›nda tamamlanacakt›r. Türkiye'nin kö
mürünün 3’te 1’i ç›kart›lm›ﬂt›r, 3’te 2’sinin ç›
kart›lmas› ve termik santrallerin yap›m› ﬂu tarih
te gerçekleﬂecektir. Rüzgâr› ﬂöyle yapaca¤›z,
petrolü böyle bulaca¤›z” ﬂeklinde beyanlar› var
d›; ama hiçbir ﬂekilde de nükleer santrallere gön
derme yapmam›ﬂt›. Yani AKP Hükümetinin ilk
döneminde, Enerji Bakan›n›n kamuoyuyla tan›ﬂ
t›¤› ilk toplant›da, ilk deklaresinde nükleer san
tral yoktu. Ama nükleer santral, 80 sonras› o kü
reselleﬂen kapitalizmin enerji alan›na iliﬂkin bir
devlet politikas› halinde art›k. Bu devlet politi
kas› sürüyor, siyasi iktidarlarla da çok ba¤l› ol
mayan bir ﬂekilde sürüyor.
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Cengiz bey bir Temel f›kras› anlatt›. O zaman,
ben de bir K›rﬂehir f›kras› anlatay›m. K›rﬂehirli
Neﬂet varm›ﬂ; ayn› köyden birisiyle kan davas›
var. Bir onlar vuruyor, bir karﬂ›ki vuruyor; bir
onlar vuruyor, bir karﬂ›ki vuruyor. Karﬂ› taraf
cezaevinden ç›kacak, saat 12.00’de köye mini
büs gelecek, Neﬂet de tepede pusuya yatacak,
gelir gelmez indirecek. Saat 12.00, yok; 13.00,
yok; ö¤len sonu oluyor, yok; gece yar›s› oluyor,
“Allah vere de, baﬂ›na bir ﬂey gelmeye” diyor.
(Gülüﬂmeler)

Klasik format›m›z asl›nda bitti. E¤er panelistle
rin ilave etmek istedi¤i, eksik kald›¤›n› düﬂün
dü¤ü bir ﬂey varsa, onlar› dinleyelim.
Evet, Gültekin beyden baﬂlayal›m.
Buyurun.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Ben, enerji konu
sunda yaﬂanan s›k›nt›lar›n bilinçli olarak yap›l
d›¤› düﬂüncesindeyim. Biz Ankara'da oturanlar
çok iyi biliyoruz; seçimlerden hemen sonra Be
lediye Baﬂkan› Ankara'da su s›k›nt›s›n› ortaya
koydu, sular› kesmeye baﬂlad›. Fakat ne hikmet
se, üçdört gün sonra sular ﬂak›r ﬂak›r ak›yor, yi
ne bulvarlarda f›skiyelerden sular ak›yor. De
mek ki, bu iﬂlerde bir manipülasyon var, yani
elektrikte de ayn› ﬂey var. Y›llardan beri rehabi
litasyon program› yap›l›r, hatta 2004 y›l›ndaki
Strateji Belgesinde de bu resmen geçti, hâlâ da
ha rehabilitasyon yap›lmad›. Rehabilitasyon ya
p›lmamas›n›n nedeni, kamunun elektrik tesisi
yat›r›m› yapmamas›ndan kaynakl›.

Devlet Su ‹ﬂleri’nin bitmekte olan projeleri var;
bunlara yeterli ödenek ayr›lmad›¤› için, y›llar
dan beri bunlar uygulanmadan kal›yor. Afﬂin El
bistan B Santrali bitti. Y›ll›k üretimi 9 milyar ki
lovat/saat. Ama orada kömür yat›yor, kömürü
ç›karmak için ihale dört defa ihale edildi. Aﬂa¤›
yukar› 45 senedir kömür ç›kar›lamad›¤› için, Af
ﬂin Elbistan B Santralinin kömürü yok. Afﬂin El
bistan’a A Santralinin kömürü veriliyor. A San
trali de gerekçe olarak, “Rehabilite edilecek” di
yor. Bunca y›l elektrik s›k›nt›s› çekmedik. Reha
bilitasyonu o zaman yapsayd›k, orada da bir o
kadar kazanc›m›z olacakt›. Yani aﬂa¤› yukar› 30
milyar kilovat/saatlik bir üretimi bile bile yapa
maz duruma geldik.

Bir de DUY uygulamas› var; bu da bir baﬂka
oyun. Bir gün önceden, sistemin ihtiyac› olan
elektrik ... üreticilerden fiyat al›yorsunuz. En
ucuz fiyat verenden baﬂl›yorsunuz, o yetmezse
ba¤l› olanlardan al›yorsunuz. Tabii, bu sistem
e¤er yeterli üretim imkân›n›z varsa çözüm geti
rir, ucuz elektrik alabilirsiniz. Siz, güne talebin

alt›nda bir üretimle baﬂlarsan›z, bu sefer pahal›
elektrik almak zorunda kal›yorsunuz. Bunu se
zen üreticiler üretim yapmamaya baﬂlad›lar. Ya
ni otoprodüktörler ve özel üretim ﬂirketleri özel
likle üretimlerini k›s›yorlar ki, fazla elektrik sat
s›nlar diye. Bu, bir nevi onlara imkân sundu. Bu
da büyük bir sorun yaratacak gibi gözüküyor.
Teﬂekkür ederim.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Biz teﬂekkür ediyoruz.
Buyurun Say›n Pamir.

NECDET PAM‹R E¤er sorular olursa, akl›m›z
erdi¤ince yan›t veririz. Belki birkaç ufak tefek
çarp›kl›¤a de¤inmekte yarar var. Çarp›kl›ktan
ziyade, sabah k›sa bir korsan bildiri sunarken de
¤indim; mesela, elektri¤e zam yapmamakla övü
nüyorlar. Asl›nda bu seçim öncesi tamamen bas
t›r›lm›ﬂt›. Zaten pahal›, konutlarda göreceli ola
rak OECD’yle kafa kafaya. Ama özellikle sana
yinin kulland›¤› elektrikte Türkiye’de,
OECD’nin birçok ülkesinin üzerinde elektrik
maliyetleri. Hatta devletin kendi resmi rakamla
r›na da baksan›z, o tablolar› görüyorsunuz; Tür
kiye pahal›ya sat›yor elektri¤i. Ama bir de özel
likle kamu kurumlar›n›n birbirine borçlar› söz
konusu ve mart ay› itibar›yla da bunun artt›¤›n›
biliyorum. Mesela, bugün TEDAﬁ’›n TETAﬁ’a
borcu yaklaﬂ›k 5.5 katrilyon üçüncü ayda. ﬁimdi
bunun 66.5 oldu¤unu söylüyor arkadaﬂlar. EA
Üﬁ’›n BOTAﬁ'a borcu 3 katrilyonun üzerinde.
Yani bast›r›lm›ﬂ bir ﬂey var, IMF ve Dünya Ban
kas› bir taraftan bast›r›yor. Bunlar› bir ﬂekilde
tüketiciye yans›tacaklar. Kelimelerle oynayarak
bast›r›lm›ﬂ bir olay var. Bu, yol, su, elektrik ola
rak yak›nda dönecek bize.

Bir de tabii, do¤ald›r, ülkeler aras›nda belli dö
nemlerde elektrik transferi de olabilir; yani Gür
cistan’dan al›rs›n›z, bir dönem yine oraya verir
siniz. Bu, herkesin ihtiyac›n›n maksimum oldu
¤u dönemlerde karﬂ›l›kl› yarara dayan›yorsa, ta
mam; ama bu kadar krizden söz etti¤imiz elek
trik kesintileri, asl›nda bak›monar›m diye yuttu
rulan planl› elektrik kesintileri yaﬂ›yoruz yaz dö
nemlerinde. O süreçte, siz bir taraftan Yunanis
tan’a, bir taraftan da Kuzey Irak’a elektrik veri
yorsunuz! Rakamlarda hata olabilir, çünkü res
mi belge de¤il elimdeki; ama orada çal›ﬂan arka
daﬂlardan ald›¤›m rakamlara göre, KARTET de
nilen ﬂirket arac›l›¤›yla Kuzey Irak’a orayla po
litikalar›m›z›n ne kadar ters düﬂtü¤ü ayr› bir ko
nu 5.2 sentten elektri¤i veriyorsunuz. O ﬂirketin
de 1820 sente karﬂ› tarafa satt›¤› söyleniyor bu
kadar s›k›nt›m›z oldu¤u dönemde. Ayn› ﬂekilde,
Yunanistan’a da ciddi miktarlarda veriliyor. Bu
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nu da güya ocakﬂubat döneminde geri alacakm›
ﬂ›z. Bizim as›l s›k›nt›m›z›n oldu¤u dönem bu dö
nem, siz ﬂu dönem Yunanistan’a veriyorsunuz.
Ayn› fiyatland›rmayla ocakﬂubatta, bizim ihtiya
c›m›z›n olmad›¤› dönemde alaca¤›z.
Soru olursa, onlara da yan›t vermeye çal›ﬂ›r›z.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun.

CENG‹Z GÖLTAﬁ Arkadaﬂlar; önümüzdeki
dönem, AKP'nin ikinci beﬂ y›ll›k dönemi. Bu
dönemde, enerji alan›nda, bizce iki tane önemli
problem yak›c› bir ﬂekilde bizi bekliyor. Bunlar
dan ilki nükleer santral tart›ﬂmalar›. Bu tart›ﬂma
larla kalmayacak art›k. AKP, ald›¤› oy oran›yla
kurumsal olarak 60. Hükümet, ayaklar›n› biraz
daha sa¤lam basarak, uluslararas› ﬂirketlerin,
IMF, Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlar›n da, Avru
pa Birli¤i içerisindeki küresel sermeyenin deste
¤iyle, Türkiye'yi bu enerji sürecinde nükleer
santral maceras›na daha ›srarla itmeye çal›ﬂacak,
bunun somut ad›mlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalaca
¤›z.

Bu dönem, baﬂta Türk Mühendis Mimar Odala
r› Birli¤i, konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluﬂ
lar ve özellikle nükleer santrallerin kurulaca¤›
söylenen bölgedeki yurttaﬂlar, birlikte çetin bir
mücadeleyi yürütmek durumunday›z. Yine ayn›
ﬂekilde, bu dönem, özelleﬂtirmeler kapsam› içe
risinde da¤›t›m ﬂebekelerinin özelleﬂtirilmesinin
de yaﬂanaca¤›; Türkiye'de enerji alan›nda bu ku
rals›zl›¤›n ve bu da¤›n›kl›¤›n, bu da¤›t›m ﬂebe
kelerinin özelleﬂtirilmeleriyle daha da iﬂin için
den ç›k›lmaz hale gelece¤i bir dönem daha ola
cak. Yeni AKTAﬁ’lar, ÇEAﬁ’lar, Çukurova
Elektrik’ler yine karﬂ›m›za ç›kacak. Yolsuzluk
süreçleriyle beslenen, Beyaz Enerji operasyon
lar›yla, Say›ﬂtay raporlar›yla, Denetleme Kurulu
raporlar›yla, Yüce Divanda yap›lan sorgulama
larla beslenen sürecin benzerleriyle karﬂ› karﬂ›ya
kalaca¤›m›z› san›yorum.
Böyle kötümser ﬂeyler söyleyerek, bu son günde
içinizi karartmak niyetinde de¤ilim; ama zor bir
dönem bizleri bekliyor enerji alan›nda.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun Tevfik bey.

TEVF‹K DEM‹REL Bir de tüketim yan›ndan
de¤erlendirilebilir mi, bu konuyu açmak istiyo
rum. Gültekin bey, belediye ayd›nlatmalar›yla
k›smen olsun de¤indi. Elimizde belli bir kayna
¤›m›z var; bunlar› tüketece¤iz, paylaﬂaca¤›z.

Ama öyle s›n›rs›z bir tüketim var m›? Bu tüke
tim al›ﬂkanl›¤›m›z› sorgulamak, irdelemek, bu
konuda bir çal›ﬂma yapmak mümkün mü, böyle
bir sonuca ulaﬂmak mümkün mü?

Bir örnek vereyim. Yan›lm›yorsam, Samsun
Mast›r Plan› 1985 y›l›nda yap›ld›, 30 y›ll›k bir
proje olarak önümüze konuldu; ama 10 y›ldan
sonra kablolar sinyal vermeye, patlamaya baﬂla
d›. Ben, bunun bir mühendislik hatas› oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Enerjinin tasarrufu yönünden,
bu s›n›rs›z tüketim al›ﬂkanl›¤›n› da bir sorgula
mak, irdelemek gerekmez mi?
GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Tabii, enerjinin ta
sarrufu deyince yanl›ﬂ anlama oluyor; yani
“Enerjiyi k›sal›m, az kullanal›m” gibi. Bunun
ﬂeyi enerjiyi verimli kullanmak, yani birim iﬂ ba
ﬂ›na sarf edece¤iniz enerjiyi daha az kullanarak
ayn› iﬂi elde etmek. Bu, talep taraf› yönetimi de
nilen bir modelle gerçekleﬂtiriliyor. Üretim
planlamas› gibi, talebi de planlayabiliyorsunuz.
Kaynaklar›n›z belli yahut yat›r›m yapacak finan
sal güçleriniz belli; ama o finansal gücü daha
fazla elektrik enerjisi üretmek için kullanaca¤›
n›za, o daha fazla üretece¤iniz elektrik enerjisiy
le elde edece¤iniz 100 birim iﬂi daha az elektrik
enerjisi kullanarak elde etmek ﬂeklinde düﬂünü
yor bütün geliﬂmiﬂ ülkeler. O bak›mdan, Türki
ye'de, çimento sanayii gibi, elektri¤i çok tüketen
sanayiyi b›rak›yorlar, kendileri daha az elektrik
tüketen sanayiyle geliﬂiyorlar. Bizim de makro

seviyede planlama yaparken, Türkiye'yi bu yön
de bir yola sokmam›z laz›m; yani daha az enerji
tüketen sanayiyle kalk›nmak. Bu, bir nevi daha
az enerji tüketme yönünde bir ﬂey oluyor; yani
daha az para harc›yorsunuz, kaynaklar›n›z› daha
az kullan›yorsunuz ve ileriye daha çok kaynak
b›rakabiliyorsunuz. Bu mümkün.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun.

SALONDAN Bütün konuﬂmac›lara çok teﬂek
kür ediyorum.

Ben, sokaktaki vatandaﬂ olarak ﬂunu anlad›m:
Gayet güzel bölüﬂülmüﬂ, paylaﬂ›lm›ﬂ bir enerji
tablosuyla karﬂ›laﬂt›¤›m›z› anlad›m. Kaynaklar›
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m›z var; ama bunlar›n hiçbirine bakmadan, ço
kuluslu ﬂirketler ve uluslararas› ﬂirketler ne isti
yor? Ayr›ca, enerji üretiminin maliyetlerini ve
nükleer santralin maliyetlerinin ne kadar yüksek
oldu¤unu anlad›m.
Gültekin bey, 8 milyar olarak aç›klad›n›z, de¤il
mi?

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU 1500 megavat›
oranlayarak söyledim. Asl›nda normalde 1000
megavatl›k bir santral 5 milyar dolar.

SALONDAN Yaln›z, burada söylenmeyen ve
beni sokaktaki insan olarak en çok düﬂündüren
konu insan maliyeti. En son bir araﬂt›rma oku
dum; ‹ngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da, Kana
da’da ve ‹spanya’da yap›lm›ﬂ nükleer santralle
rin kurulu oldu¤u çevrede ikamet edenlerde, lö
semide yüzde 21’lik bir art›ﬂ tespit edilmiﬂ. ‹n
giltere'de yine nükleer santral civar›nda yaﬂayan
insanlarda, gö¤üs kanserinde yüzde 15 art›ﬂ tes
pit edilmiﬂ. Yani nükleer santralin maliyetinin
d›ﬂ›nda, o civarda, o bölgede yaﬂayan insanlar
üzerinde bir sa¤l›k maliyeti var, hele kaza halin
de sonsuz bir maliyet ki, Çernobil’in faturas›n›
biz Karadeniz bölge insanlar›, yak›nlar›m›z›
kanserden kaybederek ödemeye devam ediyo
ruz. Hele ülkemizde bir santraldeki kazan›n ma
liyetini düﬂünmek mümkün de¤il; yani sonsuz
bir maliyet olacak. Yani bu maliyetleri hesap
ederken, toplumsal maliyetlerin de konulmas›
laz›m; yani sadece enerji hesab›yla bitmiyor.

Bir ﬂey dikkatimi çekti. Finlandiya, sera gazlar›
n› azaltmak istedi¤i için Avrupa'da tek yat›r›mc›
oldu¤undan bahsettiniz. Ancak, uranyum ma
dencili¤inde, nükleer tesisin malzemesinin üreti
mi, inﬂas› ve sökümü s›ras›nda gayet de önemli
bir miktarda sera gaz›n›n yine ortaya ç›kt›¤›n›;
yani küresel ›s›nmaya nükleer santralin çözüm
olmad›¤›n› okudum. Bu konudaki fikrinizi ö¤
renmek isterim.
Bir de Necdet beye bir sorum olacak. Kömür
santralinin gerçekten ak›ﬂkan yatakla sera gazla
r›n›n önlenip önlenmedi¤ini sormak istiyorum.
Çok teﬂekkür ediyorum.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Tabii, bu yat›r›m
larda sosyal maliyeti dikkate almak her tip yat›
r›m için gerekli; yani kömür santrali için de, hid
rolikler için de, nükleer için de gerekli. Ancak,
bu yat›r›mlarda nükleer santralle di¤er santralle
ri mukayese ederseniz, istihdam yaratmak bak›
m›ndan, bir Afﬂin Elbistan Santralinin nükleer
santralden kat be kat üstün oldu¤unu görmekte
yiz.

Sera gaz› yönündeki ﬂey de, mesela, Tony Bla
ir’in 16 kiﬂilik dan›ﬂma grubu içerisinde bir pro
fesör, nükleer santrallerde sera gaz›n› en fazla
toplamda yüzde 8 azaltt›¤›n› ifade ediyor.

NECDET PAM‹R Biliyorsunuz, sera gaz› ya
y›l›m› konusunda, hem Türkiye'de, hem de dün
yada iki farkl› ekol var; bunlar›n kimisi sadece
araﬂt›rmac›, kimisi de belli lobilerin bilim ala
n›ndaki uzant›lar› olabiliyor. Onlar› olabildi¤in
ce ay›rmak laz›m. Ama Türkiye'de de bir grup
bilim insan›, genelde de bilgisine güvendi¤imiz
insanlar, ak›ﬂkan yatak teknolojisine dayal› san
trallerde do¤ru kömür tipi, do¤ru temizlemeden
sonra yap›lan yakma sonucunda hem veriminin
artt›¤›, hem de çevre riskinin kabul edilebilir dü
zeylere indi¤ini söylüyor genel olarak. Kimisi
bunu dinlemek bile istemiyor; ama belli bir ke
sim de öyle uca gidiyor ki, örne¤in, sadece Tür
kiye'de rüzgârla ve güneﬂle bütün elektrik soru
numuzu çözermiﬂiz gibi. Bunlar› ortaya att›¤›
m›z zaman, inand›r›c› olabilece¤imiz birçok
ﬂeyde kaybedebiliyoruz. Böyle iki kategorik tar
t›ﬂma grubu var. Ama yine Amerikan Enerji Ba
kanl›¤›n›n web sitesini sürekli takip etmeye çal›
ﬂ›yorum; orada da hedefleri, önümüzdeki 10 y›l
içinde s›f›r emisyondan söz ediyorlar kömürde.
Çünkü her ülke kendi kaynaklar›n› dikkate ala
rak, enerji arz güvenli¤i konusunda birtak›m
yaklaﬂ›mlarda bulunuyorlar. Çin, enerji tüketim
profilinin içinde yüzde 70 kömür kullan›yor,
Kyoto Protokolünü umursam›yor bile; çünkü
kendi gerçe¤i o, çok fazla ald›rm›yor. Amerika
da kömür kaynaklar› aç›s›ndan çok zengin; ama
petrolde, eriﬂmesinde s›k›nt› çekti¤i ve çok sal
d›rgan da olsa, yine de bir bedel ödedi¤i, o ne
denle de bir taraftan da mümkün oldu¤unca arz
profilinin içinde bulundurmaya çal›ﬂt›¤› bir kay
nak.
Dolay›s›yla, “Kesinkes ﬂöyledir” diyemiyorum,
ama elimden geldi¤ince oradaki çal›ﬂmalar› ta
kip etmeye özen gösteriyorum. Biraz da bizim
yapaca¤›m›z ﬂey, kim kimdir, buna bakmak. Bir
televizyon program›na ç›k›yorsunuz, “Ne konu
ﬂaca¤›z?” diyorum ça¤›ran sunucuya, “A¤abey,
genel politika konuﬂaca¤›z” diyor. “Peki, kim
gelecek?” diyorum, “‹TÜ’den bir hoca, ama iki
niz konuﬂacaks›n›z” diyor. Bir kurgu oldu¤unu
sonra anl›yorsunuz. Gidiyorsunuz, sa¤ taraf›n›za
... profesör s›fat›yla oturuyor, sol taraf›n›za Gü
ney Afrika’daki ﬂeyin temsilcisi Osman a¤abey
oturuyor; yani bilim adam› s›fat›yla konuﬂuyor
lar. “Ben, falanca ﬂirketin temsilcisiyim” diye
kamuoyuna öyle anlatsa, anlayaca¤›m. Bir an
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için, iki taraftan sizi silkelemeye çal›ﬂ›yorlar.
Ben, Anti Nükleer Platformu üyesi filan de¤i
lim; ama bildi¤im ﬂeyi de söylemek durumunda
y›m. Onun için, bizim de yapmam›z gereken
ﬂey, bu gibi ﬂeyleri olabildi¤ince teﬂhir etmeye
çal›ﬂmam›z laz›m; ama maalesef, bunlar›n med
yada da uzant›lar› var.
Kendi inand›klar›m›zda ›srarl› olmam›z güzel
bir ﬂey; ama “Kategorik olarak karﬂ› de¤ilim”
diyerek baﬂl›yorsunuz, daha baﬂtan siz fikrinizi
söyledi¤iniz an, izleyenler aç›s›ndan en az›ndan
ben öyle de¤erlendiriyorum yüzde 1520 kaybe
diyorsunuz, hemen taraflar ayr›ﬂ›yor. Onun için,
olabildi¤ince objektif anlat›p, yine de fikrinizi
söylemeniz laz›m. Onun için, çok dikkat etmeye
çal›ﬂ›yorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun.

CENG‹Z GÖLTAﬁ Asl›nda dünyada küresel
›s›nma konusunda yap›lan tart›ﬂmalara, Necdet
beyin ifade etti¤i gibi, .bir kat›l›m var; ama bu
konuda görüﬂ ayr›l›klar› da söz konusu. Örne¤in,
Kyoto Protokolünün imzalanmas›na bir k›s›m
insanlar karﬂ› ç›k›yorlar, bir k›s›m insanlar da
“Hemen imzalanmas› gerekir” diyorlar. Problem
ﬂu: Asl›nda küresel ›s›nman›n enerjiyle olan
ba¤lant›s› çok fazla oldu¤u için, dünyadaki eko
lojik dengeyi bozan bu süreçte... Ama bir tablo
var gerçekten. Enerji tüketimine ve enerji üreti
mine bakt›¤›n›z zaman, dünyada çok ciddi ada
letsizlikle karﬂ› karﬂ›ya bulunuyorsunuz. Yani
geliﬂmiﬂ ülkelerin enerji üretimi konusunda bir
doygunlu¤u var; ama geliﬂmemiﬂ ülkelerin, sa
nayileﬂme, kalk›nma, bir refah toplumu yaratma
gibi taleplerden kaynakl› olarak, enerjiye olan
ihtiyaçlar› var. Sonuç olarak, gereksinim mese
lesini neye göre tarifleyece¤imiz ciddi bir sorun.
Kuzey ülkelerinin doymuﬂlu¤una ve refah toplu
mu içerisinde onlar›n gezegeni düﬂünür hale gel
melerine mi, yoksa azgeliﬂmiﬂ ülkelerin hâlâ bu
adaletsizlik karﬂ›s›ndaki ç›rp›n›ﬂlar›na göre mi
enerjiyi tarifleyece¤iz? Dünya ölçe¤indeki bu
küresel ›s›nmayla beraber, bu ekolojik dengenin
bozulmas›nda nereden yana tutum alaca¤›z? Ha
kikaten ilginç bir soru.

Tabii, enerjinin eﬂitsiz kullan›m›ndan sorumlu
olanlar, bugün yaratt›¤› tüketim ç›lg›nl›¤›n›n, fe
laketin sonucu olarak, gezegeni de ekolojik bir
çöküﬂe do¤ru sürüklüyorlar. Ama bu sefer de ar
t›k Kyoto Protokolü daha ... bir hale geliyor. Ne
deniliyor; “Karbon ticaretine dönüﬂebilir” deni
liyor kimi çevreler taraf›ndan. Onun için, haki

katen bu enerji meselesinde de, “Ne için enerji,
neye ra¤men enerji ve nereye kadar üretim?”
meselelerine do¤ru bakmak için, bu tüketim
al›ﬂkanl›klar›m›z›n de¤iﬂtirilmesi; tüketim ç›l
g›nl›¤›n›n da, bu sonsuz tüketim anlay›ﬂ›n›n da
sorgulanmas› gerekiyor. Kalk›nma kavram› içe
risinde insanlar kapitalizmin köleleri haline geti
riliyor, sürekli tüketmeye endeksli varl›klar hali
ne getiriliyor diye düﬂünüyorum.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Teﬂekkür ediyoruz.
Buyurun.

SALONDAN Panelistlere teﬂekkür ederim; çok
güzel konulara de¤indiler. Benim sorum bütün
panelistlere. “Enerji krizinin sinyallerini hissedi
yoruz” deniliyor. K›sa vadede enerji krizinin çö
zümü konusundaki görüﬂlerinizi merak ediyo
rum.

‹kincisi, enerji krizi oldu¤u zaman, bu ba¤lamda
elektrik kesintisi olacak. Elektrik kesintilerinde
bu ülkenin kayb› ne kadar? Çünkü elektrik kesil
di¤i zaman jeneratörler çal›ﬂ›yor, üretim duru
yor, insanlar çal›ﬂm›yor, iﬂgücü kayb› oluyor ve
saire. Bunlar›n hesab› yap›l›yor mu, yani var m›?
ﬁöyle bir hesap yap›l›yor mu: “Bu kadar kesilir
se, ﬂu kadar kaynak kayb› var” gibi bir hesap var
m›, yok mu? Sadece karﬂ› ç›kmakla veya uzun
vadeli çözümlerden ziyade, hemen çözüm bul
man›n yöntemini de bu iﬂin uzmanlar›n›n bulma
s› gerekir diye düﬂünüyorum.
Say›n Genel Müdürüme kat›l›yorum; yani Tür
kiye'de kaynaklar›n kötü kullan›lmas›ndan dola
y› büyük bir kay›p var. Bu kayb› geri döndürmek
gerekir. Çok ﬂeyler söylenebilir belki, ama vak
tinizi daha fazla almak istemiyorum.
Teﬂekkür ederim.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Türkiye'nin elek
trik enerjisi krizini atlatmas› konusunda ben
olumsuz de¤ilim; yani Türkiye, kaynaklar›n›
do¤ru kullan›rsa, politikalar›n› do¤ru yaparsa ve
bu küreselleﬂmenin bask›s›ndan kurtulursa...

SALONDAN Net bir ﬂekilde, “ﬁunu yaps›n, ﬂu
santral çal›ﬂs›n, ﬂuras› çal›ﬂmas›n” gibi... Siz, se
nelerdir bu iﬂin baﬂ›ndayd›n›z ve hem iletim,
hem üretim, hem da¤›t›m›n baﬂ›nda bir insan
olarak...
GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Biraz önce rakam
lar verdim. EÜAﬁ, termik ve hidrolik santralle
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rin rehabilitasyonun zaman›nda yapsayd› yahut
bugün baﬂlay›p k›sa sürede bunu bitirse, Devlet
Su ‹ﬂleri’nin inﬂa halinde olan ve bitmek üzere
olan santrallerine yeterli tahsisat ayr›l›rsa, en
çok biriki sene içerisinde bu sa¤lan›r. Afﬂin El
bistan’›n kömür ihalesi yap›lmad›. Belki de fir
mada anlaﬂamad›lar, onun için oldu. Yani bunla
r› yaparsan›z, 2010 y›l›na kadar yahut 2011 y›l›
na kadar sisteminizi herhangi bir s›k›nt› olmadan
götürebilirsiniz. Ama bu arada, bu kaçaklar› ön
lemek gerekiyor. Bu bir polisiye tedbirle olacak
ﬂey de¤il; TEDAﬁ yahut iktidar, bu alacaklar›n
üzerine ciddiyetle, kararl›l›kla giderse, bunu al
mamas› mümkün de¤il. O zaman, yüzde 10’un
üzerinde bir düﬂme olacak talepte; çünkü para
vermeden kulland›¤› için, elektri¤i s›n›rs›z kul
lan›yor. E¤er paras›n› verecek olursa, daha tasar
ruflu kullanacak.

Bir de yat›r›m için kendi kaynaklar›n›z› savur
gan bir ﬂekilde kullanmamak gerekir. Geçmiﬂte
biz bunu yaﬂad›k. F›rat üzerinde Karakaya Bara
j›’n› yaparken, Dünya Bankas› kredi vermedi.
“Kredi veririm, ama bir ﬂartla; suyun kontrolü
bende olacak” dedi. O zamanki hükümetler bu
nu kabul etmediler. Gerek Karakaya’n›n, gerek
Atatürk Baraj›’n›n finansman› kendi kaynaklar›
m›zla sa¤land›. Olmayacak bir ﬂey de¤il bu. Bi
raz önce söyledi¤im gibi, çok basit bir hesapla,
bugün 34 milyar dolar rahatl›kla kazan›labilir.
Yani bunlar olabilir. Tabii, proje baz›nda yapa
cak olursan›z, 18 bin megavat kurulu gücü olan
santralin yüzde 30’unu ancak gerçekleﬂtirebil
miﬂiz. Geriye 12 bin megavatl›k bir santral yapa
bilirsiniz. Öncelikle yerli kaynaklardan elektrik
üretimine önem vereceksiniz. Bugün 50 milyar
dolar olan d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n 30 milyar dolar›
sadece enerji için gerekli yak›t›n ithali için har
canan para. Siz, e¤er kendi kaynaklar›n›z› geliﬂ
tirmezseniz, kullanmazsan›z, bu 30 milyar dolar,
önümüzdeki y›llarda çok daha yüksek rakamlara
ulaﬂacak, kaynak ithal etmek için bile para bula
mayacaks›n›z bir noktada. Onun için, do¤ru po
litikalar koymak; eﬂdost düﬂünmeden, iﬂi yapa
bilecek olana yapt›rmak gerekir. ﬁimdi öyle ya
p›lm›yor, bir nevi rant transferi gibi oluyor, “Be
nim firmam kazanamad›” diye dört defa ihaleyi
iptal ediyorsunuz.
Teﬂekkürler.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun.

SALONDAN Necdet Pamir beye bir soru sor
mak istiyorum. GPRS ve uydu teknolojisin gel
di¤i son noktada, uydudan bu ... kurulmas› anla
m›nda bir çal›ﬂma var m›? ‹kincisi, Güneydo
¤u’da may›nl› bölgelerin temizlenmesi noktas›n
da bir bilgi rica ediyorum.

Teﬂekkürler.

NECDET PAM‹R Bizde üç temel disiplin var
d›r; petrol mühendisli¤i, petrol jeologlar› ve je
ofizikçiler. Türkiye Petrolleri’nde de gerçekten
dünyadaki geliﬂmeleri çok yak›n takip eden,
mesle¤inde çok iyi yetiﬂmiﬂ ve Türkiye jeoloji
sini çok iyi bilen arkadaﬂlar›m var; onlarla s›k
s›k bir araya geliyoruz, konuﬂuyoruz. Yani uy
dudan görebilece¤imiz ﬂeyler birkaç metreyle s›
n›rl›. Bunlar yüzeydeki belli s›z›nt›lar› tespit
edebilir. Ama öyle iddialarla ç›k›yorlar ki, dik
kat edin, Internet ortam›nda o kadar fazla ﬂey
pompalan›yor ki, bir uçta “Türkiye petrol deni
zi” tabiri, öbür tarafta da “Hiç petrol yoktur” gi
bi iki tane birbirinin z›dd› iddia var. Uyduyla
tespit edebildi¤iniz ﬂeyler belli s›z›nt›lard›r.
Bunlar herhangi bir boru hatt›n›n patla¤›d›r ya
hut ürün olabilir, ham petrol olabilir ya da onun
d›ﬂ›nda, aﬂa¤›daki bir rezervuardan çatlarlar bo
yunca s›z›nt› olabilir, deniz yüzeyinde olabilir;
ama kökünün neresi oldu¤unu, hangi rezervuar
yap›s›ndan geldi¤ini bilmeyebilirsiniz. Bulgu
lardan bir tanesidir. Ama bir baﬂ›na uydu tekno
lojisiyle bunun tespit edildi¤i noktas›nda, dedi
¤im gibi, bunu en iyi takip eden arkadaﬂlar›m›n
dahi böyle bir inançlar› yok; ama bu bir yol,
yöntemdir. E¤er öyle olmasa, örne¤in, Karade
niz'de bir tane kuyu açabilmek için, üç boyutlu
sismik çal›ﬂmalar dahi 150200 milyon dolar ci
var›nda yat›r›m yapmazs›n›z ve sonunda da um
du¤unuzu bulamay›p gitmezsiniz; yani uydudan
bakars›n›z, varsa al›r, o müthiﬂ yap›y› üretirsi
niz.
Onun için, uydu bir yöntemdir; ama onu kalk›p
da tek bir yöntemmiﬂ gibi getiren arkadaﬂlar çok
hakl› de¤iller. Arkas›nda ne var, bilemem; dik
kat ediyorsan›z, hep ayn› ﬂeyler sirküle eder. Bir
t›p doktoruyla bir fizikçi arkadaﬂ genelde bunla
r› televizyonlarda anlat›r ve onlar Kuvay› Milli
yeci’dir, ona karﬂ› tek bir söz söylerseniz... Yani
ulusal kavram›n›n da içi boﬂal›yor zaten. Onun
için, olaylar› do¤ru mecras›nda tart›ﬂmak laz›m.
Önce yüzey jeolojisi çal›ﬂmas› yap›l›r, formas
yonlar›n uzant›s› belirlenir, ondan sonra sismik
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etütlerle aﬂa¤›daki yap›y› tespit etmeye çal›ﬂ›rs›
n›z. ‹çinde petrol olabilir, gaz olabilir, su olabi
lir, kuru olabilir. Mutlaka sondaj yapman›z la
z›md›r somut bir ﬂey söyleyebilmek için. Petrol
lü olabilir, gazl› olabilir; ama bu yeterli mi? Son
daj s›ras›nda, s›n›rl› sürede, s›n›rl› teknik olanak
larla, belli bas›nç bilgileriyle, içerdi¤i s›¤›yla il
gili bilgileri al›rs›n›z. Bu, bir ﬂeyler verir size;
ama bunun uzun erimli üretim testleriyle kuv
vetlendirilmesi gerekir. Çünkü muhafaza boru
lar› indirilecek vesaire, yani milyarlarca dolarl›k
bir boyutta yat›r›m yapacaks›n›z. Acaba o rezer
vuar, o günkü petrol fiyatlar›yla ya da olas› fi
yatlarla sizin o yat›r›mlar› yapman›za de¤er mi?
Bütün bunlar› yapt›ktan sonra ve uzun erimli
testlerde üretti¤iniz o debiye karﬂ›n bas›nç nas›l
düﬂüyor, bunun hesab› kitab›yla onun uzan›m›n›
tespit edersiniz iyi kötü. Bütün bunlardan sonra,
orada ekonomik anlamda üretmeye de¤er petrol
ya da gaz var denilir. Bütün bunlar› yapmadan,
“Üstünde yüzüyoruz” dedi¤iniz zaman, olmu
yor, do¤ru de¤il; ama “Türkiye'de petrol yoktur”
diye karﬂ›s›na ç›kt›¤›n›zda, o da do¤ru de¤il. Ya
ni iki uç aras›nda gidiyor. Bunu konuﬂmas› gere
kenler, özellikle bu iﬂten sorumlu olan Türkiye
Petrolleri’ndeki arkadaﬂlar›m›z. Ama Bakanl›k
bask›s› alt›nda, devlet memuru oldu¤u için ko
nuﬂmuyor. Maalesef, baz› odalar ve dernekler,
dernekler dernek oldu¤undan, yöneticilerinin
büyük bir ço¤unlu¤u yine TPAO içinde oldu
¤undan, ya terfisinin önüne geçilir, ya yurtd›ﬂ›na
iki kere az gider hesab›na, az konuﬂuyor arka
daﬂlar›m›z. Bunlar›n konuﬂulmas› gerekir, bun
lar gizli kapakl› ﬂeyler de¤il.
May›nl› bölgedeki ﬂeye gelince, Suriye s›n›r›nda
zaten bizim de y›llardan beri baz› sahalar›m›z
var; bunlar daha çok a¤›r petrol içerir. Ama s›n›
r›n öbür taraf›nda, Suriye’de daha verimli, petro
lün daha kaliteli oldu¤u yap›lar var. Henüz daha
may›ndan temizlenmemiﬂ arazide 20 civar›nda
kuyu aç›ld›. Bu kuyulardan tümünde de¤il, 4 ya
da 5’inde belli bulgular var. Küçümsemek için
söylemiyorum; bunlar da günde 4050 varil üre
tebilecek kuyular, yani çok marjinal kuyular. Bir
bulguya iﬂaret eder, ama bizim o sahalar›m›z
müthiﬂ keﬂifler de¤ildir; ama bir ﬂeydir, yani
Türkiye çap›nda iyi kötü bir ﬂeydir. Ama s›n›r›n
öbür taraf›ndan, ‹ran’da, Irak’ta 10 bin varillik,
20 bin varillik tek kuyudan söz ediyorum kuyu
lar var. Ama bunlar bazen niye abart›l›r? Belli
yöneticiler, diyelim ki Batman Bölge Müdürü ya
da Ad›yaman Bölge Müdürü, ya bir üst pozisyo

na terfi için, ya bir ﬂeyin haz›rl›¤›n› yap›yordur,
abart›r. Bilinen bir sahan›n içinde yeni bir tane
kuyu aç›lm›ﬂt›r, onu bas›na verir, kendi ad›yla
verir, bir süre sonra da bir yerlere gelmeye çal›
ﬂ›r ya da bakan pozisyonunu devam ettirmek
için, hükümet de¤iﬂirken bir ﬂeyleri abart›r.
Tekrar ediyorum: Her bir varil petrol keﬂfinin ya
da katk›s›n›n Türkiye'de önemli oldu¤una ina
nanlardan›m.

“O arkadaﬂla ilgili, Batman Bölge Müdürüyle il
gili böyle ﬂeyler de olabilir, temkinli karﬂ›laya
l›m” dedik. ‹stihbarat›n› alm›ﬂt›k. Bir ay sonra
ayr›ld› ﬂirketten. Bunlar hep özel ﬂirketlere geçi
yorlar. Ayn› Türkiye Petrolleri’nin baﬂ›na, konu
nun hiç uzman› olmad›¤› halde yurtd›ﬂ›ndan bel
li referanslar nedeniyle getirilip oturtulan Os
man Saim Dinç’in, 4 sene o ﬂirketin ne kadar
gizli verisi varsa hepsini eline ald›ktan sonra, ya
sayla k›s›tlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, ortak iﬂ yap
t›¤›m›z bir ﬂirket olan Çal›k’›n ceo’su olarak,
do¤rudan buradan ayr›l›p, ertesi gün o tarafa
geçmesi gibi. 3 y›l hapis cezas› var yasaya göre.
Suç duyurusunda bulunulmas›na ra¤men, elini
kolunu sallay›p geziyor. Üçer beﬂer o tarafa ge
çiyorlar bu arkadaﬂlar. Bir de böyle bir ﬂey var.
Yani Türkiye'nin en önemli sorunlar›ndan biri
de kadrolaﬂma. Kadrolaﬂman›n Türkiye'yi bu
kadar tahrip etti¤i ve referans›n tek bir konuya
indirgendi¤i baﬂka bir dönem hat›rlam›yorum.
Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikelerden bi
ri de, di¤er sektörlerde oldu¤u gibi, enerji ala
n›nda bu kadrolaﬂma. Yani birçok bankada, ora
da burada baﬂlad› ﬂehir d›ﬂ›na sürgünler. Enerji
sektöründe de herhalde eskisinden çok daha yo
¤un olarak bunlar› görece¤iz maalesef.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun Musa bey.

MUSA ÇEÇEN Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂ
kan.

Akdeniz Enerji Forumunda, bir ... biraz damar›
na da bast›k ve sa¤ olsun, çok güzel bir ﬂey yap
t›. Kay›pkaçak konusunda ayr› ayr› ölçümleme
olmad›¤› için, bunu birlikte ifade ediyor Türkiye
Elektrik Kurumu. “Asl›nda bizim kay›pkaçak
toplam›m›z bu kadar de¤il; ama bunlar› düﬂür
mekte de herkes ayn› yöntemi kullan›yor” diye
bir ifade kulland›. Çok üzerine gidince de ﬂöyle
bir aç›klamada bulundu: “Ayd›nlatman›n üzeri
ne at›yoruz” dedi. Yani kay›plar›n›z›n büyük bö
lümünü ayd›nlatman›n içine atarsan›z, o iﬂletme
yi, o müesseseyi baﬂar›l› gösterme noktas›nda
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kay›plar›n›z› minimize etmiﬂ oluyorsunuz. ﬁu
anda da Türkiye'de, hiçbir yat›r›m yapmadan,
ﬂebekenin neredeyse çökme noktas›na geldi¤i
bir ortamda, Avrupa ortalamalar›n› yakalay›p,
hatta bir de sollamas›n›n alt›nda yatan en büyük
etkenin bu oldu¤unu düﬂünüyorum. Bunu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Bir de bu Enerji Verimlili¤i Yasas›n› TMMOB
olarak biz çok destekledik; ama ben, samimi
bulmad›¤›m› ifade ediyorum. Hatta bu dönemde
bas›nla bir görüﬂme olmuﬂtu; ben, bu iktidar›n
Enerji Bakan›n› samimiyetsizlikle suçlam›ﬂt›m.
Çünkü enerji verimlili¤i konusunda gerçekten
bu kadar titizse bu iktidar, yapmas› gereken ilk
ﬂey, ‹ngiltere'nin bundan 34 y›l kadar önce yap
t›¤› gibi... Türkiye'de Beko ve Vestel’den 800
bin tane buzdolab› ald›lar ve bunlar› 20 y›ll›k
krediyle da¤›tt›lar. 800 tane buzdolab›n› al›p, ye
rine 88 vatl›k buzdolab›n› koyarsan›z, bir y›lda 3
milyar 384 milyar kilovat/saat enerji tasarruf
ediyorsunuz. Bu verimliliktir, tasarruf da de¤il
dir.
K›sa, orta ve uzun vadede yap›lacak iﬂlere iliﬂ
kin, örne¤in Afﬂin’le ilgili bir önermeniz oldu
demin. Uzun vadede yap›lacak iﬂlere iliﬂkin, ﬂe
bekelerdeki verimin artt›r›lmas› ve kay›plar›n
azalt›lmas›na yönelik yap›lacak çal›ﬂmalar var
ki, bunlar›n kaynaklar› da yurtiçinde, Türk mü
hendisi ve iﬂçisi. Bu kaynaklar tamam›yla ülke
mizde kalacak. Buna nas›l yaklaﬂ›yorsunuz?
Necdet beye de sorum ﬂu: Krizi üretenler çöze
bilir mi? ﬁu anda Türkiye'nin ciddi bir enerji kri
zine sürüklendi¤ini görüyoruz. Biz, krizi üreten
lerden, o cenahtan bunun çözümünü bekleyebilir
miyiz?

Türkiye'de çok ciddi bir problem var. Az önceki
oturumda, Samsun mobil santral konusunu iﬂle
dik. Ama ﬂu anda ald›¤›m›z bilgilere göre, Sam
sun tepkisiz. Bu tepkisizlik, asl›nda Türkiye'de
genel olarak ciddi bir problem olarak karﬂ›m›z
da. Toplumsal psikologlar bunu kabullenilmiﬂ
çaresizlik olarak adland›r›yorlar; yani uzun süre
bir mücadelenin verilmesi ve ondan sonra dönüp
bak›ld›¤›nda, asl›nda bir arpa boyu yol al›nma
m›ﬂ olmas›, kiﬂilerin tekrar ayn› mücadelenin
verilmesi konusunda, o toplumsal dinamikleri,
muhalif kesimler içinde yer almay› gereksiz ve
ya boﬂuna çaba olmalar›ndan kaynaklanan bir
ﬂey. Bu böyle olunca, bizim asl›nda bundan son
raki mücadelemizin sadece teknik bir mücadele,
bir yan›yla da siyasi mücadeleye dönüﬂtürülme
si bir yana, acaba psikolojik mücadele yöntem
leri geliﬂtirilmesi konusunda; yani o toplum mü
hendisli¤iyle birleﬂtirilerek yürütülmesi konu
sunda baﬂka birtak›m yöntemler kullanmam›z
gerekiyor mu? Bu konuda di¤er konuﬂmac›lar›n
da görüﬂleri varsa, merak ediyorum.

Teﬂekkür ederim.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun.
ZAFER KAM‹LO⁄LU Say›n Genel Müdürü
mün ifadesiyle, enerjide, Türkiye'de geldi¤imiz
bu noktada bir kriz yarat›ld›. Bu kriz, nükleer
enerjinin gündeme gelmesi veya TEDAﬁ’›n
özelleﬂtirilmesiyle ilgili diye anlad›m. Fakat
ben, pratikte ﬂunu çok rahat bir ﬂekilde söyleye
bilirim ki: ﬁu anda sistem iﬂletmede art›k b›çak
s›rt› olay›yla karﬂ› karﬂ›yay›z, yani olmazsa ol
maz. Az önce, bizim yapt›¤›m›z kesintilerden
bahsedildi. Hakikaten, bunu çok yak›nen yaﬂa
yan birisi olarak söylüyorum: Mevcut bu kapasi
teyle santrallerde iyileﬂtirme, rehabilitasyon bu
gün itibar›yla baﬂlasa bile, 201011 y›l›na kadar
bu krizin atlat›labilece¤i düﬂüncesine kat›lm›yo
rum. Hakikaten ciddi bir krizle karﬂ› karﬂ›yay›z
ﬂu an. Onun için, çare, çözüm, üretim tesisleri
nin bir an önce devreye girmesi. Bir sistem iﬂlet
mecisi olarak bunu söylemek isterim.
Necdet beyin de bahsetti¤i o yurtd›ﬂ› enerji al›ﬂ
veriﬂiyle ilgili olarak ﬂunu söyleyebilirim: Yurt
d›ﬂ› ba¤lant›lar›nda, biz Genel Müdürlük baz›n
da, bazen enerjinin verilmemesi konusunda gö
rüﬂ bildirmemize ra¤men, biliyorsunuz, ikili an
laﬂmalar kapsam›nda siyasi irade a¤›rl›¤›n› ko
yuyor ve biz istemesek de, bunlar bu anlamda
geliﬂiyor.
GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Elektrikte kay›pka
ça¤›n, vergideki kay›pkaçaktan ay›rt etmiyorum;
yani her ikisinde de göz yumuldu¤u için yap›l›
yor. Elektrikte de, içinde de¤ilim, ama duyduk
lar›m›za göre, fatura kesiliyor; fakat faturay›
tahsil etmiyorsunuz, o da kaçak say›l›yor. Fatu
ra tazmin etmiyorsunuz, o da kaçak say›l›yor.
Asl›nda kaçak, elektri¤i h›rs›zl›k yaparak, para
s›n› ödemeden kullanmak. Söyledi¤i gibi, bu da
Türkiye'de Güneydo¤u’da, Do¤u illerinde, olsa
olsa toplam tüketim içinde çok az bir ﬂey tutar.
Asl›nda bu, büyük elektrik enerjisi kullanan bü
yük müﬂterilerin faturalar›n› ödememesi yahut
geciktirmesi yahut kamunun üzerine gitmeme
sinden kaynaklanan bir ﬂey.
Ben, ‹ETT Genel Müdürlü¤ü de yapt›m. O za
man, elektri¤in da¤›t›m› belediyelerin elindeydi,
‹ETT ‹stanbul’un elektrik da¤›t›m›n› yap›yordu.
O zamanlar söylenen ve bugün de ifade edilen
ﬂey, sanayiciler tümünü kastetmiyorum tabi
i iki giriﬂ kullan›yorlarm›ﬂ elektri¤in giriﬂinde;
birisinde sayaç var, birisi sayaçs›z. Günün belir
li saatlerinde sayac› çal›ﬂt›r›yor, onun ötesinde
elektri¤i sayaçs›z giriﬂten kullan›yormuﬂ. Elek
troni¤in bu kadar geliﬂti¤i dünyam›zda bunun
çözümü var; mesela, SCADA sistemi var. Mas
raf› kendisine ait olmak üzere, SCADA sistemi
ni kurdursan›z bir sayaç kendisinde, bir sayaç
merkezde her an bunun sayac›n›n çal›ﬂ›p çal›ﬂ
mad›¤›n› kontrol edebilirsiniz. E¤er çal›ﬂmad›¤›
n› tespit ederseniz cezay› basars›n›z. Yani üstü
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ne giderseniz, bu olabilir.
Uzun vadede yap›lacaklar da, bir, üretimi artt›r
mak; ikincisi, üretim art›ﬂ›n› dengeleyebilmek
için talebi azaltmak. Talebi azalt›rken de, elek
tri¤i verimli kullanarak, yap›lacak iﬂ miktar›nda
düﬂüklük yaratmadan, ayn› iﬂi daha az elektrik
tüketimiyle yapmak. Yine burada belirli bir
planlama içerisinde, en az maliyetli tesislere ön
celik vermek gerekiyor.

Bir de tabii her üretimin üstünde duruyoruz, ile
time hiç bakm›yoruz. Benim kanaatime göre,
Türkiye elektrik sistemi art›k iletimde de bir ge
rilim yükselmesi sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya. Mev
cut Afﬂin Elbistan santrallerini ve oradaki hidro
lik santralleri 10 tane 380 kilovatl›k hatla ba¤l›
kuzeybat›ya ve bat›ya. Afﬂin Elbistan’da 10 bin
megavatl›k güç var diyoruz. Bunlar geliﬂtirilirse,
tekrar 1015 tane 380’lik hat yapmak yerine, 765
kilovoltu geçip, en az ikiüç misli güç taﬂ›yacak
durumda ve maliyeti de yüzde 40 daha ucuz olu
yor 380’e göre. Bu ﬂekilde, iletimdeki kayb› da
düﬂürürüz. Santraller daha verimli çal›ﬂ›rsa, re
habilite edersek, santral iç ihtiyaçlar›n› ve san
tral kay›plar›n› düﬂürürsek, onlar›n da getirdi¤i
bir ﬂey var.
Tabii, yat›r›m olmadan çare bulunmaz; ama ya
t›r›m da k›sa sürede sonuçlanacak bir ﬂey de¤il
Türkiye'de. Bir termik santralin, bir hidrolik san
tralin yap›lmas›, nereden baksan›z 45 seneyi bu
luyor. O bak›mdan, bu süreye kadar üretimle tü
ketim aras›ndaki dengeyi sa¤layabilmek için, ta
lep taraf›yla oynamak mecburiyeti kendili¤inden
ortaya ç›k›yor.

ZAFER KAM‹LO⁄LU Hakikaten, yüzde 8.5
art›ﬂ var; yani bunu son iki y›l olarak düﬂünürse
niz, bu sistemin ... aç›s›ndan bunu söyledim.
Santralleri ne kadar rehabilite ederseniz edin,
burada Türkiye'nin gerçekleri aç›s›ndan bunu
söylüyorum. Ben, acilen birtak›m tedbirler al›
n›rken, kesintilerin hiç göz ard› edilmemesi ge
rekti¤ini söylüyorum.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Siyasi irade buna
cevaz veriyorsa, sizin yapacak hiçbir ﬂeyiniz
yok. Yani bütün bu tedbirleri, siyasi iradeyi ar
kan›za alarak yapmak durumundas›n›z. Yani ka
mu kuruluﬂlar›n› söylüyorum. E¤er siyasi irade
her ﬂeyi serbest b›rakmak görüﬂündeyse, “B›ra
k›n, kaçak kullans›n, üstüne gitmeyelim. Fazla
elektrik enerjisi kullanan teçhizata yasak getir
meyelim” görüﬂündeyse... Ama bir Beko’ya ba
k›yorsunuz, ‹ngiltere'ye satt›¤› buzdolaplar›n›n

kulland›¤› elektrik enerjisi sarfiyat›yla Türki
ye'de satt›klar› çok farkl›. Niye; çünkü orada
tedbir alm›ﬂlar, daha fazla olursa ithal etmiyor.
Siz de Türkiye'de sat›ﬂ yasa¤›n› getirseniz... Ya
ni onu yapabilen bir kuruluﬂ, Türkiye içinde bu
nu niye yapm›yor?

Bir de talep art›ﬂ›nda bir noktay› da iyi incele
mek laz›m. Geliﬂme h›z› düﬂse bile, Türkiye'de
talep art›yor. Ben buna bir çözüm bulamad›m.
Yani buna da bir çözüm bulmak laz›m. Asl›nda
elektrik talep art›ﬂ›n›n geliﬂme h›z›yla paralel ol
mas› laz›m.

PANEL YÖNET‹C‹S‹ Bu konuda belki ﬂey de
söylenebilir; üretim lisans› alan firmalar›n üreti
me geçmemesi halinde, Bakanl›¤›n ya da kamu
nun yapaca¤› hiçbir ﬂey yok, hiçbir yat›r›m yok
elinde.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU EPDK, yat›r›m›
geciktirenlerden boyuna ceza al›yor. Zaten,
“EPDK ne yap›yor?” derseniz, sadece ceza kes
mekle meﬂgul. Biz, Dünya Enerji Konseyi ola
rak buna ﬂöyle bir öneride bulunduk: “Bir defa
ihtar edersiniz, ikincide yapmazsa lisans›n› iptal
edersiniz” dedik. Fakat Yasa de¤iﬂikli¤ine bu yi
ne konulmad›. ‹ki seneye kadar size müsaade
ediyor, sadece gelirini artt›r›yor, iki sene sonra
da “‹ptal edilebilir” diye bir ifade koymuﬂ.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Buyurun Necdet bey.

NECDET PAM‹R Sevgili meslektaﬂ›m›n asl›n
da “Biz de fark›nday›z” dedi¤ini biliyorum. Ya
ni bu, oturup konuﬂtu¤umuz arkadaﬂlar›n birço
¤undan da ald›¤›m›z ﬂey. ﬁahsen zaten bir ﬂey
söylemiyorum, ama sistemin s›k›nt›s› bu. Onu
da çözmezsek, bunu da çözmezsek, önünde de
sürekli siyasi irade olursa, bir yere gitmemiz
mümkün de¤il. Yani bu krizi yaratan biz de¤iliz.
Öyle köﬂe yazarlar› var ki, köﬂe yazar› demeye
dilim varm›yor; ama oturuyorlar, ismimizi de
vererek, “Mümtaz hocayla Mehmet bey çözsün
ler” diyor. Kardeﬂim, biz mi yaratt›k bu krizi?!
Yani olmamas› için, yapmam›z gereken eleﬂtiri
leri de yapt›k. ﬁu halinde bile çözüm yollar›n›
ar›yoruz; ama onun d›ﬂ›nda, siyasi erk bunun d›
ﬂ›na ç›k›yorsa... Sadece sizin kurumunuz de¤il,
üretici kurumdaki arkadaﬂlar da, çok düﬂük fi
yattan Yunanistan’a verilmeye kalk›ﬂ›ld›¤›nda
karﬂ› ç›k›yorlar, ondan sonra bu takas meselesi
ortaya ç›k›yor; yani onun fark›nday›m. Yani an
l›yorum, siz de s›k›nt›m›z› duyuyorsunuz; ama
zaman zaman da, üstünüze al›nmay›n, ama o ç›
k›ﬂ› yapmak laz›m belki. Yani siz yapamayabi
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lirsiniz belki, ama birilerinin bir yerde “Dur” de
mesi laz›m. O zaman da gö¤üslemeniz gereken
bir ﬂeyler oluyor.

Benim kendi ad›ma, iki tane ne oldu¤unu bile
medi¤im davam var. Üç gün uzaklaﬂt›rma ald›m.
Kamu görevlisiyken, Mavi Ak›m’›n olmamas›
gerekti¤ini televizyonlarda söyledi¤im için, ön
ce üç gün ücret kesme ve iﬂten uzaklaﬂt›rma, da
ha sonra da 20 gün iﬂten uzaklaﬂt›rma cezas›.
Açt›¤›m dava herhalde 3.54 senedir bir yerlerde
duruyor; ama üzgün de de¤ilim asl›nda. Çok
abart›l› gelmezse, onu bir onur belgesi olarak ta
ﬂ›yorum. Yani her ﬂey bittikten sonra birileri or
taya ç›kt›. Tabii, sevgili Baro Baﬂkan›m›n ola¤a
nüstü iyimser ﬂeylerine kat›l›yorum, çok moral
verici. Buna ihtiyac›m›z var, birlikte mücadele
etmemiz laz›m; ama Yüce Divan sürecini yaﬂ›
yorsunuz, sanki hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi, Say›n
Cumhur Ersümer, almas› gereken cezan›n onda
birini ald› belki; ama o bile yeter normalde. Hiç
bir ﬂey olmam›ﬂ gibi, bir de seçim bölgesine
konvoyla gidiyorlar. Örne¤in, Mavi Ak›m’la il
gili 52 milyon dolar usulsüz avans verildi¤i nok
tas›nda, bürokratlara, 5 tane BOTAﬁ yöneticisi
ne mahkumiyet verilmiﬂti. O mahkumiyet daha
sonra Yarg›tay’dan tekrar görüﬂülmek üzere
döndü. Sonunda mahkemenin ﬂöyle bir karar›
var: “Evet, bu yap›lm›ﬂt›r bürokratlar taraf›ndan;
ama siyasi otorite talimat vermezse, bürokrat
bunu yapamaz, 52 milyon dolar avans veremez.”
Mahkeme, bu karar› Yüce Divana yolluyor karar
öncesi. Düﬂünün, Mavi Ak›m’dan Cumhur Ersü
mer’e bir ceza gelmiyor, “Bürokrat da siyasi ta
limat olmazsa bunu yapamaz” diyor. Yani böyle
enteresan ﬂeyler de var adalet mekanizmas›nda.
Onun için, ben de umutlanmak istiyorum; fakat
sistem çok kötü çal›ﬂ›yor.

Bir taraftan da sevgili Çeçen’in sorusu, “Krizi
üretenler çözebilir mi?” sorusu... Asl›nda bu
kriz, ANAP döneminden bu yana, daha da önce
sinden gelen, özellikle do¤algaz talep tahminle
rinin abart›lmas› ve ondan sonra da 2010 y›l›
için, 199798 talep tahminlerinde karﬂ› ç›kma
m›za ra¤men; EMO’nun bizim, Devlet Planlama
Teﬂkilat›n›n karﬂ› ç›kmas›na ra¤men, inatla 2010
y›l› için 55 milyar metreküp gaz tüketece¤imiz
tahminin yapm›ﬂlard›. Ondan sonra bu ekip gel
di, ﬂimdiki bürokratlar geldi, “Pardon, hata ol
muﬂ...” Bütün bunlar›n paras›n› ödemek duru
mundas›n›z; fakat iki günde bir herkes oynuyor
bu talep tahminleriyle. BOTAﬁ’›n web sitesini
takip etmekte gerçekten zorluk çekiyorum. ‹ki

günde bir oynuyorlar talep tahminleriyle. Ama
bu, önceden beri gelen bir ﬂey; onu söylemeye
çal›ﬂ›yorum. Ancak, bu Siyasi Partiler Yasas›
n›n, seçim sisteminin, bizim kafa yap›lar›m›z›n
herhalde kökten de¤iﬂmesi laz›m. Seçimleri gö
rüyorsunuz; yani bu kadar olaydan sonra adam
lar oylar›n› bu kadar artt›rarak ç›k›yorlar! Aﬂiret,
tarikat yap›s›n› ve onun uzant›s›nda bir siyaset
yap›s›n› bozmad›kça, nas›l ki geçmiﬂ dönemde
onlar›n belli ﬂirketleri vard›, ﬂimdi de farkl› ﬂir
ketler var. Yani ülkenin ulusal ç›karlar›, genel
gereksinimleri do¤rultusunda de¤il de projeler;
mesela, SamsunCeyhan olsun derken petrol bo
ru hatt›, sadece çevreye duyarl›l›ktan m›, yoksa
Saroz Körfezi kirlenmesinden mi; yani projeler
belirlenirken böyle belirlendi¤i için, bir de seni
iktidara getirirken destekliyorsa, o zaman onun
diyeti ödetiliyor. Bu k›s›rdöngüyü k›rabilirsek
Türkiye'de elbirli¤iyle...
Burada bizim yapabilece¤imiz ﬂey, barolar, siz,
çevre mühendisleri, yani bizler, bilgiyi paylaﬂ
mam›z laz›m. Hakikaten, sadece ideolojik yakla
ﬂ›yormuﬂuz gibi bir hava verdi¤imiz zaman, he
men karﬂ›m›zda bir duvar örülüyor. Bunu anla
yacaklar› dilden anlatt›¤›n›zda, sanayici de dinli
yor, ihracatç› da dinliyor. Yani böyle i¤neyle ku
yu kazarak götürmemiz laz›m; ama bilgiyi h›zla
paylaﬂmam›z, hiç k›skançl›k göstermeden birbi
rimizle paylaﬂmam›z laz›m. Akl›ma baﬂka hiçbir
ﬂey gelmiyor.
PANEL YÖNET‹C‹S‹ Evet, yaklaﬂ›k üç saate
yak›n bir süredir panel sürüyor. ‹ki günlük mara
ton bu panelle sonlanm›ﬂ oluyor.

Samsun ﬁubeye, panele davetli olarak gelen
Gültekin beye, Say›n Pamir’e tekrar teﬂekkür
ediyoruz. (Alk›ﬂlar)

SUNUCU Say›n Cem Kükey, Say›n Necdet Pa
mir, Say›n Gültekin Türko¤lu, Say›n Cengiz
Göltaﬂ’a plaketlerini vermek üzere, EMO Sam
sun ﬁube Baﬂkan› Say›n Suat Y›lmaz’› kürsüye
davet ediyorum.
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