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Nükleer santral ihalesi tek katılımcıya
rağmen devam ediyor…

Ruslara söz mü

verildi?

Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının
önemli bir bölümünün Rusya’dan alınan
doğalgazdan kaynaklandığını, nükleer santralın da
bir Rus kamu şirketine ihale edilmesi halinde,
Rusya’ya olan enerji bağımlılığının artacağı ve bu
durumun da kabul görmeyeceği dile getiriliyor.
Hayati KÜÇÜK
EMO Hukuk Müşaviri

M

ersin/Akkuyu’da
nükleer güç santralV
kurup işletecek ve
Türkiye Elektrik
Ticaret ve Taahhüt
A.Ş.’ye (TETAŞ) elektrik enerjisi
satacak şirketin belirlenmesi için
açVlan yarVşma devam ediyor. Son
teklif verme tarihi olan 24 Eylül’de,
yarVşma dokümanV alan şirketlerden
beşi yarVşmaya katVlmayacağVnV
bildirdi. YalnVzca Rus
Atomstroyexport, Rus Inter Rao ve
Türk Park Teknik’ten oluşan Ortak
Girişim Grubu’nun teklif verdiği
yarVşmada ikinci aşamaya girildi.
TETAŞ bünyesindeki yarVşma
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komisyonu, ilk zarf içerisindeki
yarVşmaya katVlma ön yeterliliklerinin
yerinde olduğunu tespit ederek, teknik
yeterliliklerin belirlenmesi için ikinci
zarfV Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu’na (TAEK) gönderdi.
TAEK’in teknik yeterliliklere onay
vermesi halinde, yarVşma komisyonu
üçüncü zarfV açarak, teklif edilen
enerji birim fiyatVnV inceleyecek.
Komisyonun teklifi uygun bulmasV
halinde, yarVşma sonucunun Bakanlar
Kurulu tarafVndan onaylanmasVnVn
ardVndan süreç tamamlanacak.

Tek katılımlı yarışma
Nükleer santral ihalesine yalnVzca
bir teklifin verilmesi, konuyla ilgili
hemen bütün çevrelerde, ihalenin
gerçekleşmeyeceği kanVsV uyandVrdV.
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Nükleer santral taraftarV olan
kesimler, iktidarVn beceriksizliği
olarak gördükleri bu durumu fiyasko
olarak değerlendirerek eleştirilerini
sVraladVlar. Nükleer santral karşVtlarV
ise daha şimdiden bu ihalenin de
başarVsVzlVkla sonuçlandVğV yorumuyla
sevinçlerini gösteriyorlar. Öyle ya,
nükleer santral kurulmasV için özel
yasa çVkartVlmVş ve adVna “yarışma”
denilen bir süreç başlatVlmVştV. Bir
yarVşmanVn en önemli koşulu ise,
yarVşacak birden fazla katVlVmcVnVn
olmasV kuralV. Dünyada birbirleriyle
yarVşan çok sayVda nükleer santral
yapVmcVsV ülke ve şirket bulunmasV ve
bunlarVn hemen tümünün Türkiye’de
kurulacak bir nükleer santral için son
derece istekli olmasVna rağmen,
yarVşmanVn yalnVzca bir katVlVmcVyla
sVnVrlV kalmasV, rekabetten, en iyi
teknoloji ve teklifin
değerlendirilmesinden uzaklaşVlmasV
gibi nedenlerle bir başarVsVzlVk olarak
görülüyor. Hukuken de, tek katVlVmlV
bir yarVşma süreci sorunlu görünüyor.
Nitekim rekabetten yoksun bu sürecin
sonunda, en uygun teklife ulaşVlVp
ulaşVlmamVş olmasV, kamu yararV
açVsVndan sorgulanabilecek bir durum.
Ancak nükleer santralla ilgili yasa,
yönetmelik ve şartname hükümleri
incelendiğinde, yarVşmada tek
katVlVmcVnVn olmasV halinde, ihalenin
iptal edileceğine yönelik bir hüküm
bulunmuyor. YalnVzca yarVşma
komisyonunun, herhangi bir gerekçe
göstermeksizin, herhangi bir aşamada
ihaleyi sonlandVrmaya yönelik takdir
yetkisi bulunuyor.

Teknik koşullar muğlak
Nükleer
santral
ihalesinin
başarVsVzlVkla
sonuçlanmVş
olduğu kanVsVnVn
oluşmasVnda,
yarVşmaya tek
katVlVmcVnVn
başvurmuş
olmasVnVn
yanVnda, teklif
sunan şirketle
ilgili sorunlar da
bulunuyor.
Dünyadaki diğer
teknolojilerle
karşVlaştVrVldVğVnda, Rus teknolojisinin
çeşitli güvenlik sorunlarV taşVdVğVna
yönelik kimi bilim insanlarVna ait
görüşler, bu teknolojinin yetkililerce
kabul edilmeyeceği yorumunu
getiriyor. AynV şekilde, Türkiye’nin
enerji alanVndaki dVşa bağVmlVlVğVnVn
önemli bir bölümünün Rusya’dan
alVnan doğalgazdan
kaynaklandVğVnV, nükleer
santralVn da bir Rus kamu
şirketine ihale edilmesi
halinde, Rusya’ya olan enerji
bağVmlVlVğVnVn artacağV ve bu
durumun da kabul
görmeyeceği dile getiriliyor.
Nükleer santral
ihalesinde asVl önemli olan
konularV içeren stratejik ve
teknik özelliklerin,
TAEK’in daha önce
duyurduğu 9 maddeden
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oluşan ölçütlere uygunluk içermesi
gerekiyor. TAEK de şimdi bu
uygunluğu inceliyor.
TAEK’in ölçütlerinin son derece
genel ifadeler içermesi nedeniyle,
açVklanan bu ölçütlere, Rus tipi
nükleer santrallarVn uygun olup
olmadVğVnV, ancak TAEK’in karar
vermesinden sonra anlayacağVz.
TAEK’in yayVnladVğV ölçütlere göre,
katVlVmcV şirketin teknik olarak yeterli
olduğuna ya da yetersizliğine dair
karar verme olasVlVğV bulunuyor.

Enerji fiyatı
kıyaslanamayacak
Nükleer santral ihalesinde
bakVlacak son koşul, en uygun elektrik
enerjisi birim fiyatVnVn sunulmasV
olacak. Ancak ihalenin tek
katVlVmcVyla sürdürülüyor olmasV,
elektrik enerjisi birim fiyatVnVn nasVl
bir kVyaslamayla uygun olup
olmadVğVnVn tespit edileceğini ortada
bVrakVyor. TETAŞ bünyesinde
oluşturulan yarVşma komisyonunun,
teklif edilen bedeli yüksek bularak,
ihaleyi iptal etme yetkisinin var olup
olmadVğV da ayrV bir soru oluşturuyor.
Daha önce Afşin-Elbistan C ve D
termik santrallarV için yapVlan ihalede,
teklif edilen enerji birim fiyatlarV
yüksek bulunduğu için ihale iptal
edilmişti. Böyle bir olasVlVk, nükleer
santral ihalesinde ne kadar geçerli
olacak bilinmiyor.

Şirketler neden çekildi?
Nükleer santral ihale sürecinde
yapVlan bilgilendirme toplantVsVnda,
ihaleye katVlan şirketlerden 250’nin
üzerinde soru ve talep geldi. İhaleyi

Tayfun Akgül
yapan kuruluşlara yöneltilen sorular,
şirketlerin de nükleer santral sürecini
muğlak ve anlaşVlmaz bulduklarVnV
gösteriyor. Şirketlerin
netleştirilmesini istedikleri konularVn
başVnda, mevzuattaki yetersizlikler
geliyor. Sonradan çVkartVlacağV
söylenen mevzuat oluşmadan ihalenin
yapVlmasV eleştirilirken, mevcut
düzenlemelerin de yetersiz olduğu
belirtiliyor. Diğer anlaşmazlVk
noktalarVndan bazVlarVnV ise, santralVn
kurulacağV yerle ilgili fizibilite ve
lisans sorunlarV, bu yerin teşvik olarak
şirkete tahsis edilmesindeki yasal
muğlaklVk, üçüncü şahVslara karşV
sorumluluklarVn belirsizliği, santralVn
gerektiğinde kamu tarafVndan
devralVnmasVna ilişkin kurallarVn
bulunmamasV, TAEK ölçütlerinin
değerlendirilmesi süreciyle ilgili
hiçbir bilginin bulunmamasV, alVm
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garantisi için getirilen işletmeye geçiş
tarihinin gerçekçi bulunmadVğV gibi
pek çok esaslV konular oluşturuyor.
Nükleer santral yatVrVmV için istekli
olan şirketlerin sorularVndan, işin
ciddiyetine yönelik bir sorgulamada
bulunduklarV ve kamu adVna karar
vericilerden daha duyarlV
davrandVklarV anlaşVlVyor.
Şirketlerin ihaleden çekilmelerinin
diğer önemli nedenleri arasVnda,
ihaleye son teklif verme tarihinin 6 ay
kadar uzatVlmasV ve projenin
finansmanV için Hazine garantisi
verilmesi oluşturuyor.
YukarVda bir kVsmV belirtilen
sorular ve istekler, ihaleyi
düzenleyenler tarafVndan karşVlanmadV
ve özellikle süre istekleri bizzat
Başbakan tarafVndan daha fazla
gecikmeye tahammüllerinin olmadVğV
gerekçesiyle geri çevrildi. Sonuçta
katVlVmcVlardan biri dVşVndakiler,
“Türk tipi nükleer santral” ihalesini
anlayamamanVn vermiş olduğu
nedenlerle ihaleden çekilmiş oldular.

Ruslarla pazarlık mı
yapılıyor?
Nükleer santral yapVmVyla ilgili
gerçek bir ihalenin yapVlmamasV,
getirilen yasal düzenlemenin son
derece yetersiz bulunmasV, TAEK
ölçütlerinin her tarafa çekilecek
muğlaklVkta bulunmasV, şirketlerin
derin bir güvensizlik içerisine girecek
şekilde konudan uzak durmalarV,
böylesine önemli bir konu açVsVndan
istenilen 6 ay gibi kVsa bir sürenin
katVlVmcVlara tanVnmamVş olmasV gibi
hususlar, nükleer santral yapVmVyla
ilgili Ruslarla önceden yapVlmVş bir
anlaşmanVn bulunup bulunmadVğV
konusunda soru işaretleri yaratVyor.
TETAŞ bünyesinde kurulan
yarVşma komisyonu, yalnVzca
üretilecek enerjinin alVmVyla ilgili
konularda yetkili bulunuyordu.
YarVşmada tek katVlVmcVnVn kalmVş
olmasV, yarVşma komisyonunun hiçbir
işlevinin bulunmadVğVnV da net bir
şekilde ortaya çVkardV. Bu koşullarda
en düşük teklifi bile
değerlendiremeyecek olan komisyon,
yalnVzca teşekkürleri kabul etmekle
sVnVrlV bir işlev görüyor.
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AsVl kararlarVn verileceği aşamalar
olan TAEK ölçütlerine uygunluk
değerlendirmesi ve Bakanlar
Kurulu’nun nihai onay vermesi ile
ilgili olarak, kamuoyunun denetim
yapabileceği hemen hiçbir ölçüt
bulunmuyor. Siyasal iktidarVn nükleer
santral yapVmVndaki kararlVlVğV, 6 aylVk
dahi gecikmeye tahammül
göstermemesi, şirketler ve kamuoyu
tarafVndan yapVlan eleştirilere kulak
tVkayarak süreci devam ettirmesi, tek
katVlVmlV ihalenin sonuçlandVrVlarak,
katVlVmcV grupla sözleşme yapVlmasV
ihtimalini güçlendiriyor. Teklif veren
grup içinde yer alan Inter Rao
Şirketi’nin Ermenistan’dan
Türkiye’ye elektrik ithal etme talebi
de ayrVca dikkat çekiyor. Özellikle
gizli kapVlar ardVnda bu şirketin
nükleer santral yapVm işini alVm
karşVsVnda santral inşa süresi boyunca
elektrik sVkVntVsV çeken Türkiye’ye
Ermenistan’dan ucuz elektrik
sağlayacaklarV güvencesi verdikleri
basVna da yansVyan iddialar arasVnda.
İhalenin bu şekilde sonuçlandVrVlmasV
ise, nükleer santral için Ruslara
önceden söz mü verildiği sorularVnV
gündeme getirecek. 䡵

Siyasal iktidarın nükleer
santral yapımındaki
kararlılığı, 6 aylık dahi
gecikmeye tahammül
göstermemesi, şirketler
ve kamuoyu tarafından
yapılan eleştirilere kulak
tıkayarak süreci devam
ettirmesi, tek katılımlı
ihalenin
sonuçlandırılarak,
katılımcı grupla
sözleşme yapılması
ihtimalini güçlendiriyor.
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Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi
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Kriz ve Aymazlık...

ugünlerde kVl yumağV Recep ve tavuğu televizyon ekranlarVnV
işgal etmiş vaziyette. Türlü çeşit kampanyalar, bedavalar, konuş
konuş bitmeyen kontörler. Konuşmak, hele hele bu ülkede zaten
bedava. Hani derler ya ağzV olan konuşuyor, işte tam da öyle.
Dağda bayVrda, yolda, belde, kahvede, konduda herkes her şeyi
biliyor ve konuşuyor. Peki bu kadar konuşanVn çok olduğu ülkede en çok ne
konuşulur? Bugünlerde en çok konuşulan küresel mali kriz olsa gerek. Zira
ekranlarda her gün batan finans kuruluşlarV, bunlarVn devletçe kurtarVlmasV
çabalarV, buharlaşan dolarlarVn yerine konulmaya çalVşVlan trilyon dolarlar.
Borsalar bir gün kurtarma operasyonu ile coşuyor, ertesi gün ise tepe taklak
aşağV düşüyor. Müthiş bir dalgalanma, belirsizlik, tedirginlik hakim
piyasaya. Mucize yaratacak olan piyasanVn ateşi bir türlü düşmüyor. Her
gün krizin dibi göründü söylemine rağmen dipsiz bir göl gibi kriz
derinleştikçe derinleşiyor. Krizin dibi görünse bile tekrar su yüzüne çVkmak
öyle anlaşVlVyor ki bir hayli zaman alacak. OlasV bir resesyonun yVllar
süreceği dillerde. Dünya uzun bir durgunluk dönemine giriyor. Bu durumda
üretim faaliyetlerinin daralmasV, küçülme, işsizlik, işi olanlarVn daha düşük
ücrete talim etmesi, yeni bir göç dalgasV ve çalkantVlar ve çatVşmalar
kapVmVzda.
Krizin nedenleri henüz tartVşVlmVyor. Şu an krizden en az zararla nasVl
çVkarVz telaşVnda herkes. Oysa nedeni tartVşmanVn tam da zamanV. Zira
neoliberal yVkVm politikalarVnVn yoksul halklara yönelik tahribatV önümüzdeki
günlerde daha da belirginleşecek. O kutsal piyasa söyleminin esas yVkVm
nedeni olduğunu haykVrmanVn tam da zamanV. Emperyalizm söyleminin
kapitalizmden kopartVlarak toplumun yanVltVldVğV bugünlerde ülkemizde de
bu durum deşifre edilmeli.

Aymazlık
AymazlVk en kVsa, en kaba tanVmlamasV ile olup bitenin farkVnda olmamak,
gaflet içerisinde bulunmaktVr. DünyanVn içinde bulunduğu yüzyVlVn krizi
olarak tanVmlanan krize rağmen hala bize bir şey olmaz söylemi, hala krizi
fVrsata dönüştüreceğiz söylemi dillerde. İşte EPDK BaşkanV’nVn söyledikleri:
“Kriz şirketlerin yatırım kararlarında ciddi bir değişiklik yapmadı ve
özellikle enerji yatırımlarının proje finansmanı konusunda ciddi bir
sıkıntı yaşanmamaktadır.”
Öngörüsüzlüğü bir kenara bVrakalVm, yaşananlarV bu kadar görmemek; ya
körlüktür ya aymazlVk. Dünya çapVnda sermaye çalkalanVrken, el
değiştirirken, herkes daralma, küçülme çabasVnda iken, üstelik Ankara
doğalgaz ihalesini alan firmanVn ödeme yapamamasV örneği onlarca örnekten
biri iken…
AymazlVk diz boyu aslVnda. Bir yandan Enerji Verimliliği YasasV
çVkartacaksVnVz, diğer yandan petrol bağVmlVsV bir ülke olduğunuzu göz ardV
edip yeni Trafik YasasV çVkartVp şehirlerarasV karayollarVnda hVz sVnVrVnV
arttVracaksVnVz. Artan her 10 kilometre/saatlik hVzVn tonlarca petrol ithali
demek olduğunu düşünmeyeceksiniz bile. Bu aymazlVk değil de nedir?
FVkra gibi gerçekten. FVkra dedik de; akVl hastanesinde test yapVlVyor, duvara
bir kapV resmi çiziliyor ve hastalarVn bu kapVdan çVkmasV isteniyor. Hastalar
beyhude çabalarken, biri oturmuş bekliyor.
Doktor: - “Tamam, sağlıklı olanı bulduk” derken, soruyor:
“Sen neden çıkmıyorsun?
Hasta: - “Onlar boşuna uğraşıyor, zira kapının anahtarı bende.”
Krizden çVkVş konusunda hemen hemen hiçbir fikri olmadVğVna inandVğVm
AKP iktidarV kriz dünyayV vururken hala çVkVş kapVsVnVn anahtarVnVn kendinde
olduğundan o kadar emin işte…
Sözün özü zaman ilerliyor ve Aymaz Recep’in tavuğunun kontörleri
giderek tükenmekte. Oysa hala yoğun bir aymazlVk içerisinde konuşmakta…
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