
44 2013 Ocak • Sayı-446

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

EMO Basın- Ülkedeki yüksek cari açık ve ithalat-
taki payı nedeniyle sık sık enerji politikaları 

eleştirilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müste-
şarı Metin Kilci ulaştırma sektörünü adres gösterdi. Kilci, 
enerjide ortalama yüzde 71.5 olan dışa bağımlılığın yarıdan 
fazlasının ulaştırma alanında kullanılan enerjiden kaynak-
landığına dikkat çekerek, “Ulaşımda yeni teknolojilerin 
mutlaka değerlendirilmesi gerekli” dedi. Kilci, Sinop’ta 
yapılması planlanan nükleer santrala EÜAŞ’ın yüzde 50’nin 
altında ortak olacağını da açıkladı. 

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 13 Aralık 2012 tarihin-
de düzenlediği sohbet toplantısına katılan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, enerji alanında 
son gelişmelere ilişkin bilgi verirken, gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı. Daha çok doğalgaz bağlantıları ve kış ayları 
nedeniyle doğalgaz arz sıkıntısı olup olmayacağına ilişkin 
soruları yanıtlayan Kilci, “Gaz sıkıntısını bırakın, gaz sıkın-
tısı izlenimi bile olmayacak” dedi.

Almanya’nın RWE şirketinin Nabucco’nun başında da 
eğreti bir ortak olarak durduğunu, OMV’nin daha iyi bir 
temsilci olabileceğini ifade eden Kilci, bu durumun BO-
TAŞ için hayatın çok değişmesi anlamını taşımadığını, 
zaten Türkiye çekilirse ortada Nabucco diye bir projenin 
kalmayacağını belirterek, “Biz erken terk eden olmayaca-
ğız. Birileri çekilirse biz de başkalarını sırtımızda taşımak 
zorunda değiliz. Çekilme gündeme gelebilir tabii. Bu hisse 
değişimi BOTAŞ’ın çıkmasını gerektirecek bir şey değil” 
diye konuştu.

Kilci, enerjinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının 
temel öncelikleri arasında olduğunu belirtirken, doğalgaz ve 
petroldeki yüksek dışa bağımlılık nedeniyle ortalama ener-
jide yüzde 71.5 oranında dışa bağımlı olunduğuna dikkat 
çekti. Enerji ithalatının 250 milyar dolarlık ithalat içinde 55-
60 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Kilci, bunun 
da yarıdan fazlasının (33 milyar dolar) ulaştırma alanında 
kullanıldığının altını çizdi. Bu anlamda verimliliğin yalnız-
ca enerji alanında beklenmesinin doğru olmadığını ifade 
ederek, “Ulaşımda yeni teknolojilerin mutlaka değerlendi-
rilmesi gerekli” dedi.

Sinop’ta Nükleere EÜAŞ Garantisi
Nükleer santral kurulumu konusunda Hazine garantisi 
isteyen şirketlerin taleplerine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ve Müsteşar Metin Kilci “Bu konuda 
kırmızı çizgimiz var” açıklamalarıyla karşı çıkarken, dolaylı 
yoldan garanti sağlanacağı ortaya çıktı. Müsteşar Metin Kilci, 
“Sinop’ta belki bizim bir miktar kaynak koymamız gereke-
cek. EÜAŞ’ın yüzde 50’nin altında bir payla ortak olması…” 
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dedi. Kilci, 215 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin izin 
verdiği yüzde 15-45 aralığında bir ortaklıktan söz ederken, 
“Mümkünse Türk özel sektörünün de içinde yer alması la-
zım ki üçüncüsünü kendimiz, dördüncüsünü hep kendimiz 
yapalım. EÜAŞ bunun altından kalkabilir” dedi. Böyle bir 
sürecin de öncelikle konsorsiyumun ortaklık kararı alması, 
teknoloji konusunda karar vermesi, finansman ve yatırımı 
kesinleştirmesi, ardından şirketin kurulması şeklinde işledi-
ğini anlatan Kilci, “Proje yapılırsa, fizibilitesini yapanlardan 
biri biz olacağız” açıklamasını da yaptı. Dünyada finansmanı 
aynı olan iki proje bulunamayacağını, dolayısıyla bir proje 
için oluşan bedelin sadece  o proje için bir anlam ifade 
edebileceğini savunan Kilci, Sinop için Çin, Kore, Japon-
ya, Kanada dahil sürece dahil olmak isteyen tüm ülkelerle 
görüşmelerin sürdürüldüğünü, henüz nihai yatırım kararı 
verilmediği için kimseye “Gidin” denilmediğini anlattı. 

Metin Kilci, EÜAŞ ile nükleer santrala garanti sağlanmış 
olup olmadığına ilişkin soru üzerine “Hazine garantisini 
doğru bulmuyoruz. Hazine’ye hiç bu konuyu sormadık bile. 
Kırmızı çizgilerimizden bir tanesi bu. EÜAŞ’ı da garanti ola-
rak düşünmedik” diye konuştu. Görüşme yapılan ülkelerin 
EÜAŞ’ın ortaklığını nasıl karşıladıklarına ilişkin soruya da 
“İlave bir sinerjisi olan bir iş” yanıtını verdi. 

Elektrik üretim ve dağıtım özelleştirmeleri yapılırken, diğer 
taraftan yeni enerji tesis yatırımlarının bekleniyor olması 
nedeniyle oluşabilecek finansman sorununa ilişkin bir soru 
üzerine Kilci şöyle konuştu: 

“Özel sektörün tek yapılı bir profilleri yok. Yatırımlarını 
bir şekilde çeşitlendirmek zorundalar. Sektör yapısı da 
öngörüyoruz. Bunlar hepsi birbirini finanse eder şekilde. 
Özelleştirme devam ederken yatırımların da aynı şeklide 
devam edeceğini düşünüyoruz.” 
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