
A
NKARA - Eski
BOTAŞ Genel Mü-
dürü Mete Göknel,
Türkiye’nin genel
bir enerji politikasW

olmadWğWnW, zaman zaman doğan
ihtiyaçlara yönelik plan ve pro-
jeler yapWldWğWnW, kömür ve hid-
rolik kaynaklarWn dünya stan-
dartlarWnda devreye sokulmasWnWn
kaçWnWlmaz olduğunu söylüyor.
Nabucco’nun Türkiye’den baş-
layan bir proje olduğunu, Azer-
baycan, Tükmenistan, Irak’tan
Türk sWnWrWna kadar olan bağlan-
tWlarWn nasWl yapWlacağWnWn belir-
siz durumda olduğuna dikkat
çekiyor. Göknel, “Nabucco ya-
rım bir proje” değerlendirme-
sini yapWyor. Enerji tesislerinin

birbirinden ayrWlarak özelleşti-
rilmesinin doğru olmadWğWnW vur-
gulayan Göknel, “Yeni tesisle-
rin yapılması teşvik edilmeli, el-
dekilerin Avrupa standartla-
rında çalışması için önlem alın-
malı” önerisini getiriyor.

Göknel’in, 1970’lerden son-
ra enerji alanWndaki politikasWzlWk,
mevcut projeler ve özelleştir-
melere ilişkin Cumhuriyet
Enerji’nin sorularWna verdiği ya-
nWtlar ve değerlendirmeleri şöy-
le:

- Sizce Türkiye’nin bir
enerji politikası var mı?

M. G: Türkiyenin bir enerji
politikasW var demek zor. Benim
de bürokraside olduğum dö-
nemde de bir enerji politikasW var-
dW diyemem. KurumlarWn politi-
kalarW vardW. Türkiye’nin genel bir
enerji politikasW olmadW. 1970’ler-

den sonra bundan sapWlmWş. Bu
döneme kadar doğal kaynaklara
öncelik veren bir politika vardWr.
Politika, bir pramit düşünürseniz
en tepesidir. Bunun altWnda plan
ve programlar yapWlWyor, onlar
günü kurtaracak aşamalar. Ama
genel politikada sWkWntWlar çeki-
yoruz. Öngörü
yok, ihtiyaç do-
ğuyor, ona göre
plan yapWlWyor.
1980’lerden bu
yana bu sistem-
sizlik, politika-
sWzlWk bizi bu
güne getirdi.

- Sizin bir
öneriniz var mı?

M. G: Bir dü-
şüncem var. Gön-
lümden geçen
Türkiye’nin elek-

trik enerjisi üretiminde kendi
kaynaklarWna mümkün olan ağWr-
lWğW vermesi. İkincil enerji diyo-
rum, birincil enerji başka. Kö-
mürü suyu kullanWrsak doğal-
gaz ve petrol üretimini artWrmak
için zaman kazanWrsWnWz. Maliyeti
fazla olduğu için derine inip pet-
rol doğalgaz üretimini artWramW-
yoruz. Derine inmenin, ithal
enerjinin maliyeti aynW anda ta-
şWnamaz. O yüzden biraz rahat-
latmamWz lazWm kendimizi.

Örneğin Afşin Elbistan’da
A, B üniteleri çalWşWyor, C, D daha
toparlanamadW. Bu yataklar Tu-
fanbeyli’ye kadar iner. Tufan-
beyli’de Nisan’da EnerjiSA son
teknoloji ile santral kurmaya
başlWyor. O havza için de politi-
ka değil, strateji oluşturmanWz la-
zWm. Devletin oluşturmasW la-
zWm. Bu yapWlWrsa içerden, dWşar-
dan sermaye gelir. Cizre bölge-
sindeki asfaltit için de planlama
şart.

- Geçiş ülkesi olmak üze-
rine bir politika üretilebilir
mi?

M. G: Geçiş ülkesi nitele-
mesini sevmiyorum. Biz de
bundan yararlanmalWyWz. Belli
yerlerden bize de çWkWş vere-
cekler. GüzergahlarW kontrol
etmemiz lazWm. Güvenliğin-
den tutun, herşeyine kadar bi-
zim sözümüzün geçmesi lazWm.
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‘Türkiye’ninbirenerji
politikasıvar,demekzor.
1970’lerekadardoğal
kaynaklaraöncelikveren
birpolitikavar,daha
sonrabundansapılmış.
Türkiyeolarakgenel
politikadasıkıntılar
çekiyoruz.Şuanöngörü
yok,ihtiyaçdoğuyor,ona
göreplanyapılıyor.
1980’lerdenbuyanabu
sistemsizliklebugüne
geldik.’Eski BOTAŞ Genel Müdürü Mete Göknel



İşletmeci olarak da yine bizim ol-
mamWz lazWm. Nabucco’nun ilk
projesinde bize İnegöl yakWnla-
rWnda bir çWkWş vermişler, yetersiz.
2000 kilometrelik boru hattWndan
niye bir yerden alalWm. Roman-
ya’ya iki tane vermişler. Irak,
Azeri, İran, Kuveyt, Suudi Ara-
bistan gazlarW gelirse Anado-
lu’da birleşecek. Fiziki merkez-
sem, orada bir pazar oluşmasW la-
zWm. Hatlar Türkiye’de birleşi-
yorsa pazarlWk da Türkiye’de
olacak. AlWp satalWm demiyoruz.
Geçene eli böğründe bakan ol-
maya karşWyWm. Transit ülke ni-
telemesine karşWyWm.

- Nabucco projesi somutla-
şabilir mi?

M. G: Proje Türkiye’den baş-
lWyor. Azerbaycan’a gittiniz 10
milyar metreküp gaz alacaksWnWz,
hangi hattan Türkiye’ye verecek?
Türkmenistan’la anlaşma yaptW-
nWz, TürkmenbaşW’ndan bizim
sWnWra 1200 kilometre kim yapa-
cak bu hattW, Irak’la anlaşma
yaptWnWz, nasWl gelecek Türki-
ye’ye. Bunlar yokken siz Na-
bucco’yla ne konuşacaksWnWz.
Proje yarWm. Senelerdir söylü-
yoruz. Türkiye sWnWrWndan başlW-
yor bu broje. Türkiye sWnWrWna kim
getiriyor dediğmiz zaman sü-

kut. Nabucco’nun en büyük sW-
kWntWsW bu. Gaz var, Nabucc-
co’ya nasWl getirilecek biri bunu
söylesin.

- BTC amacına ulaştı mı
sizce?

M. G: Tam ulaşmadW, fikir
olarak başladWğWmWz noktaya ulaş-
tW. Şu anda BTC 50 milyon tona
yakWn bir kapasiteyle çalWşWyor. İş-
letme olarak beklediğim yerde
değil. Türk işletmeciler tam ha-
kim değil. Eğitimde bir eksiklik
oldu. Sonra, yabancWlar sistemi
dikte ettiler. Biz işin uzmanW
olma koşulunu yerine getireme-
dik. Kadro oldukça şişirilmiş

vaziyette bu şişirilmiş ücretlerle
o yüzden zarar ediyor. En fazla
100-120 kişiyle çalWşabilecek bir
yer. Ama iki üç katW personel var.
Mersin’e petrokimya kurulmasW
lazWm. Devletin bunun önünü
açmasW lazWm. Çünkü Doğu Ak-
deniz’de rafine ürün açWğW var.
Oradan CebelitarWk’a çok çabuk
bir çWkWş var. 8 sene geçti, kazma
vurulmadW. BTC’nin kapasitesi
60-65 milyon tona çWkabilir.
Bunu doldurursak Kazak
petrolünü de alabilece-
ğiz.

- Enerji sektörün-
deki özelleştirmelere
nasıl bakıyorsunuz?

M. G: Dünya üze-
rinde bir tane petrokim-
ya tesisi yok ki rafi-
neriyle enteg-
re olmasWn.
Ç ü n k ü
girdisi ra-
fineriden
ç W k a r .
P e t k i m
mal it-
h a l
edi -
yor

dWşarWdan, böyle bir saçmalWk
hiçbir yerde yok. EÜAŞ’Wn özel-
leştirilmesi diye bir laf edilme-
mesi lazWm. Çünkü enerji fazla-
sW yok. ParasW olanWn önü açWlsWn
yeni tesis kurulsun. SantrallarW
yüskek kapasiteyle çalWştWrmaya
mevut personel yeterli. Bir tek
yönetim sorunu var. Nedeni de
siyasetin çok fazla içinde olma-
sW. Özelleştirme değil, yeni yatW-

rWm gerekli. Siyaset
elini çekip, hedef

koymalW, üre-
timde hedeflere
ulaşmazsa gö-
revden aln,
yoksa fikriyle
almayWn.
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‘EÜAŞ’ınözelleştirilmesidiye
birlafedilmemesilazım.
Çünküözelleştirmeyedeğil,
yenitesislereihtiyaçvar.
Parasıolanınönüaçılsınyeni
tesiskurulsun.Santralları
yüskekkapasiteyle

çalıştırmayamevutpersonel
yeterli.Birtekyönetimsorunu
var.Nedenidesiyasetinçok
fazlaiçindeolması.Siyaset
hedefkoymalı,bürokrat
fikriyledeğil,başarısızlığıyla
görevdenalınmalı’


