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Sayg›de¤er hocalar›m de¤erli sektör temsilcileri ve k›ymetli misafirler, he-

pinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. 

Nükleer enerji konusu gerçekten bizim için art›k hayati bir konu durumun-

dad›r. Hem zamanlama hem ihtiyaç hem de ülkemizin gelece¤i ac›s›ndan ba-

kacak olursak nükleer enerjinin flart oldu¤unu görüyoruz. Bu bir tercihten öte

bir mecburiyettir; bunu hepimiz art›k kabul etmek durumunday›z. Çünkü arz

güvenli¤i aç›s›ndan, ülkemizin bekaas› aç›s›ndan, ihtiyaçlar› ve rekabet edebi-

lirli¤imizi, mukayeseli üstünlü¤ümüzü düflünecek olursak bunun flart oldu¤u-

nu görüyoruz. Bu “biz de nükleer enerjiye sahip olal›m” meselesi olarak de-

¤erlendirilemez. Bu bir mecburiyettir; çünkü kaynaklar›m›za bakt›¤›m›zda,

bugün itibar›yla bütün kaynaklar›m›z› biz elektrik enerjisine dönüfltürecek ol-

sak bile 2020 y›l›ndaki ihtiyac›m›z› karfl›layam›yoruz. Biz bu konu üzerine de-

¤inirken di¤er kaynaklar›m›z dursun gibi bir durum söz konusu de¤ildir. Biz

flu anda bütün kaynaklara a¤›rl›k veriyoruz. Bir misal vereyim size; Türki-

ye’de enerjide yat›r›m yap›lm›yor, enerji politikas› yok, ileriye dönük strateji-

si yok diyenler oluyor. Bunlar›n hiçbiri do¤ru de¤ildir. Türkiye gibi güçlü bir

devletin hem tarihte çok güçlü olarak yer alm›fl hem flimdi gücünü gösterme-

ye tekrar bafllam›fl hem gelecekte de dünyan›n en büyük 10 ekonomisi aras›na

girmek isteyen bir Türkiye’nin enerji politikas›n›n olmamas› gibi bir durum

söz konusu olamaz. Bu kadar uzman› olan, bu kadar ö¤retim görevlisi olan,

üniversitesi olan, hepsinden önemlisi enerjiye ihtiyac› olan bir ülkenin enerji

politikas›n›n olmamas› söz konusu olamaz. 

Bulundu¤u co¤rafyaya bak›n,  biz burada yeni bir tak›m konseptler gelifl-

tirdik, bu gelifltirilmifl konseptler içinde bir kere arz güvenli¤i esas temel ol-

mak üzere bulundu¤umuz co¤rafyan›n de¤erlendirilmesine son derece önem

veriyoruz. Bu co¤rafya içinde biz geçifl co¤rafyas› kavram›n› gelifltiriyoruz flu

anda. Ya kaynak co¤rafyas› olacaks›n›z ya da geçifl co¤rafyas› olacaks›n›z.

Kaynak co¤rafyas› olma noktas›nda petrol ve do¤algaz› kastediyorum. E¤er

Türkiye’nin do¤usunda flöyle yukardan afla¤› bir dikey çizgi çizecek olursak;

do¤usunda bulunan k›s›mda petrolün ve do¤al gaz›n %70’i üretiliyor, bat›s›n-

da da tüketenler var. Öyleyse bu bulundu¤umuz co¤rafyay› de¤erlendirelim

dedik. Bunun için de geçifl co¤rafyas› konseptine göre do¤u, bat› ve kuzey, gü-

ney eksenlerinde Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmek üzere boru hat-



lar›yla ki en önemli örneklerinden biri Bakü-Tiflis-Ceyhan projesidir- bir a¤

oluflturulmas›na bafllanm›flt›r. Bildi¤iniz gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n

bu ay›n bafl›nda resmi törenini yapt›k. Son derece önemli hayati bir projedir,

ço¤una göre yüzy›l›n önemli projelerinden bir tanesi. Hatta baz›lar› 100 y›l›n

projesi olarak nitelendiriyorlar ama ben bunu fazla abartal› buluyorum. Gene

de Türkiye’nin en büyük projelerinden bir tanesi. 3/2’si bizim sahalar›m›zda

oldu ve Türkiye’yi enerji merkezi haline getirdi, özellikle Ceyhan bölgesini.

Buna Samsun-Ceyhan’› ekleyece¤iz. Daha sonra da fiah Deniz projesini bu y›-

l›n sonunda inflallah gerçeklefltirece¤iz. 

Bu yap›lanlar öyle kolay fleyler de¤il. Haritada bakt›¤›n›z zaman bir çizgi

gibi gözüküyor ama o çizginin her bir metresinde neler çekti¤imizi bir bize so-

run bir de orada çal›flanlara sorun. Tüm çal›flmalar›n anlaflmalar›, malzeme se-

çimi, tabiatla mücadele ki en zor çal›flmalar tabiata karfl› yap›lmakta. Tüm bo-

ru hatlar› da¤lar›n tepelerinden geçti, öyle yol kenarlar›ndan geçmedi, kufl uç-

maz kervan geçmez da¤lar, 2830 metre yüksekliklerde önce çelik borular› ç›-

kart›yorsunuz, sonra onlara kaynaklar yap›l›yor,  sonra hidrostatik testleri var

ondan önce y›k›c› etkilerin önlenmesine dair testler var vs. Bunlar› flunun için

söylüyorum, bofl durmuyoruz. Öbür taraftan, 5 A¤ustos’ta Il›su baraj›n›n te-

melini ataca¤›z. Bu müthifl bir proje, stratejik bir proje, s›n›r aflan sularla ilgi-

li ve 1,2 milyar dolarl›k bir proje ve dünyan›n say›l› barajlar›ndan bir tanesi

olacak.  Bunun stratejik önemini burada anlatmama gerek yok zaten. TASAM

gibi seçkin bir vakf›n, ayn› zamanda merkezin, ayn› zamanda sizlerin kat›l›-

m›yla siz bunlar›n fark›ndas›n›z. Öbür taraftan Afflin-Elbistan C ve D projele-

ri haz›rl›klar› sürmekte. Kömür santralleri buraya kurulacak ve bu proje de 5

milyar dolarl›k bütçesiyle dünyan›n en büyük projelerinden bir tanesini ola-

cak.  Deniliyor ki yenilenebilir enerjiyi, kömürü göz ard› ettik.  Sanki biz her

fleyi b›rakt›k her fleyi terk ettik; barajlar›, rüzgar›, kömürü, günefli terk ettik.

Biz sadece nükleerin pefline tak›ld›k gibi bir düflünce var. Yani ne jeotermal

enerjisi ne günefl enerjisi ile ilgili hiçbir fley yapm›yoruz. A¤ustosun muhteme-

len sonuna do¤ru da 30 megavatl›k rüzgar enerjisi santralini açaca¤›z Band›r-

ma’da. Yenilenebilir enerji yasas›n› biz ç›kartt›k. Rüzgar enerjisi ile ilgili 7 y›l-

l›k teflvik yasas› ç›kartt›k. 

Jeotermal enerjide ege bölgesi merkez oldu. MTA’n›n bütün a¤›rl›¤›n› ‹z-

mir, Ayd›n bölgelerine yönlendirdik ve orada Sultanhisar dahil olmak üzere

çok ciddi jeotermal kaynaklar tespit ettik ve 22 tanesini ihaleye açm›fl bulunu-

yoruz. Proje dosyalar›na özel sektörlere otel mi yapacak, kapl›ca m› yapacak,

s›cakl›¤›na göre elektrik mi üretecek, serac›l›k m› yapacak tüm bu detaylar› da

yerlefltirdik ki art›k do¤al gaza olan ba¤›ml›l›k kalmas›n. 
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Geçen hafta Cumartesi günü Ukrayna’da bir kaza oldu. Boru patlad› ve

normal olarak bas›nç düflmeye bafllad›. Bulgaristan, Romanya hepsi etkilendi

bundan ve alaca¤›m›z gaz 38 milyon metreküpten 12’ye düfltü peflinden 5’e,

sonra 0’a indi. Tabiî biz bütün kaynaklar›m›z› daha önceden ayarlad›¤›m›z için

kömür santralleri, barajlar› hemen devreye koyduk ve siz bunu hissetmediniz.

Bat›dan gelen do¤al gaz boru hatt› bitti 0 ve 48 saatte tamir edilecek dendi

neyse 24 saatte tamiri gerçeklefltirildi ve tekrar gaz› oradan ald›k. fiunu demek

istiyorum ipin ucu bizde de¤il, borunun vanas› bizde de¤il. Dolay›s›yla ener-

jinin kontrolümüz d›fl›nda olmas› Türkiye’nin ataca¤› her ad›mda d›flar›ya ba-

¤›ml›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Bunu engellemek için tüm çal›flmalar› gerçeklefltir-

mek sizinle birlikte tabiî ki bize düflüyor ve biz de bunu yapmaya çal›fl›yoruz.

Yani kömürde yapt›klar›m›z› belki 8–10 sene sonra çok daha iyi anlayacaklar.

Kömürde bir devrim yap›yoruz ve bütün terk edilmifl sahalar› tekrar devreye

ald›k. Bunu flunun için söylüyorum, nükleer enerjinin karfl›t› olanlar kömürde

bir fley yap›lmad›¤›n› yerli kaynaklar›m›z›n de¤erlendirilmedi¤ini dile getiri-

yorlar. Hâlbuki tam tersine ç›kartt›¤›m›z tüm yasalarda flu anda kömüre verdi-

¤imiz a¤›rl›¤› hiçbir dönemde verilmedi. Çal›flmalar›m›zla tüm kaynaklar›m›-

z› devreye sokaca¤›z.  Hem de yeni bir model gelifltirdik. Model flu: diyelim

ki flu sahada kömür rezervimiz var diyoruz. Yat›r›mc›ya gel buraya, santral

kur, elektrik üret bize de bu üretti¤in elektrikten bir miktar›n› redevans olarak

bize ver ve kim daha fazla verirse, kim daha çabuk yaparsa ihaleyi ona veri-

yoruz. Gel kur santralini karfl›l›¤›nda bize ne kadar elektrik verirsen veya onun

karfl›l›¤›nda para verirsen biz seni tercih ederiz diyoruz.

fiu anda bütün sahalarda uyguluyoruz. MTA Genel Müdürlü¤ü ile birlikte

Türkiye Taflkömürü Kurumu, ET‹ Madencilik önceden tek tek ba¤›ms›z çal›-

fl›yorken flimdi hepsi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›na ba¤l›. Tüm bu ku-

rumlarla bir çal›flma grubu oluflturduk. 19 sahada kömür arama seferberli¤i

bafllatt›k. Örne¤in Türkiye Petrolleri A.O. do¤algaz arayan bir flirketimiz ve

Türkiye’yi dikdörtgen gibi düflünürseniz 3300 yeri delmifl, numunelerini alm›fl

ama al›nan numunelerde sadece petrol ve do¤algaza petrografik olarak bak-

m›fl. Biz de dedik ki haz›r 3300 yeri delmiflsin, elinde datalar›n var, tüm ma-

den mühendisleri, jeologlar, jeofizikçiler, madenciler, petrol mühendisleri bir

araya gelin bütün numuneleri yeniden inceleyin dedik. Baz› yerlerden kömür

cevheri kesilmifl, baz› yerden maden damar› kesilmifl, fark›nda de¤illerdi.

3500–4000 metre derinli¤e inilmifl ve al›nan numunelerde sadece petrol ve do-

¤algaza bak›lm›fl.  Tespit çal›flmalar›nda hiç masraf etmeden sadece kafam›z›

kulland›k ve bir araya getirdik; yeni çal›flmalar› oluflturduk. 

Barajlar aç›s›ndan ele al›rsak, Konya’da Mavi Tünel projesi var.  Konya

bölgesini aya¤a kald›racak bir proje; hem sulama hem enerji aç›s›ndan. fiu an-
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da Konya bölgesinde bütün topraklar susuzluktan çatlam›fl vaziyette ve su gi-

derek afla¤› seviyeye iniyor. Mavi Tünel projesini harekete geçirdik, Boyabat

Baraj›n› devreye geçirdik. Ondan sonra Yusufeli Baraj› devreye giriyor. Bu

proje de s›n›r aflan büyük projelerden biri. Tüm bu çal›flmalar› gerçeklefltirir-

ken 670 tane de müracaat var.  Bu konuda flu an DS‹ ve EPDK çal›flmalar ya-

p›yor. Buradaki tek amac›m›z Türkiye’deki su kaynaklar›n›n tek bir damlas›-

na kadar ziyan etmemektir ve flu an %35’ini kulland›¤›m›z suyun Cumhuriye-

tin 100. y›l dönümünde %100’ünü kullanmakt›r. 

fiimdi gelelim nükleer enerji konusuna. Tüm çal›flmalar boyunca en ince

detay›na var›ncaya kadar araflt›rmalara devam ediliyor; en ufak bir eksi¤imiz

olmas›n, atlad›¤›m›z bir nokta kalmas›n diye. Asl›nda modelimiz ve yapaca¤›-

m›z çal›flmalar belli. Zaten bu iflte yeni kefliflere gerek yok. Bunlar lisans› al-

m›fl firmalar. Dolays›yla bu noktada sadece yat›r›m modeli ile ilgili ve hukuki

alt yap›s› ile ilgili biraz daha netleflmesi gereken noktalar vard›, bunun için bir

yasa ç›kartmak istiyoruz. Asl›nda mevcut yasa üzerinde yap›lacak de¤ifliklik-

ler ve ilaveler sonras› meydana getirilecek yeni yasa ile kurulum aflamas›n› bi-

ze sa¤layabilir fakat hukuki alt yap›s› daha net olmal› ki futbol tabiri ile top di-

rekten dönmesin. Daha önce de bahsedildi¤i gibi 3 kez olmad› ancak bu kez

olsun istiyoruz.

Dolay›s›yla TASAM’›n bu toplant›s›n› çok önemsiyorum ve burada ortaya

ç›kacak bilgilerin, görüfllerin bizim için çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.

Hazine, DPT, Maliye, Enerji Bakanl›¤›, EPDK da Baflbakanl›k Müsteflarl›¤›

baflkanl›¤›nda bu iflin alt yap›s›n› oluflturuyorlar. Biz de bakanlar kurulunda

bunu kararlaflt›rd›k. Yani nükleer enerji üretim tesisi kurulacak, bu noktada ke-

sin kararl›y›z. Zaten baflbakan›m›zda bunu ifade etmifltir. Bu nedenle dönüflü-

müz yok. 

Buradaki bütün mesele daha evvelden yap-ifllet-devretlerde iflletme hakk›

sorun oldu¤u için bu sefer de s›k›nt› yarats›n istemiyoruz. Bizim için elektri-

¤in düzenli, kaliteli olmas› ve ayn› zamanda de gayet tabi-

î ki ekonomik olmas› son derece önemlidir. Bunu oluflturmak amac›yla gerek-

li yasa içinde yasa oluflturuyoruz ve böylece altyap› konusu ile birlikte iflin hu-

kuki gerekçesi de oturmufl olacakt›r. Bundan dolay› size vermek istedi¤im bil-

giler bu iflin hukuki alt yap›s› ile yat›r›m konusunda al›m garantisinin olup ol-

mayaca¤›, ikincisi ise hazine garantisinin olup olmayaca¤› meselesidir. Bunu

flu anda netlefltirmemiz gerekir çünkü bu konuda yat›r›m yapmak isteyen kifli-

ler mevcut. 4638 nolu yasa bunu özel sektörün yapmas›n› uygun görmektedir.

Özel sektörle yap›lan görüflmelerde bu iflin içinde devletin de belli bir

oranda (%30-40 aras›) yer almas› beyan edilmifltir. E¤er bu projede devlet yer
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alacaksa bunun nas›l olaca¤› görüflüldü. PPP modeli olarak bahsetti¤imiz

“Public Private Participation” kamu ve özel sektörün bir araya gelerek olufltur-

duklar› ve ‹rlanda modeli olarak da bilinen bu modelde eksikler devlet taraf›n-

dan tamamlanmaktad›r. Böylece al›m garantisi noktas›nda yer alan meseleler-

de bunun hassas ayar› yap›lmakta, bu da yak›n zamanda gerçekleflecek ve de-

di¤im gibi flu tatil döneminde biz hem yat›r›m modelini hem de yasan›n ana

hatlar›n› oluflturmufl olaca¤›z.

Dolay›s›yla bu tip toplant›lar›n bize büyük katk›s› olacak. Çünkü yapt›¤›-

m›z çal›flmalarda eksik noktalar›m›z varsa veya mükemmellefltirecek bir kaç

ilave olursa bunu da gayet tabiî ki memnuniyetle karfl›layaca¤›z. Sonuç olarak

bu toplant›y› düzenleyen TASAM’a ve tüm kat›l›mc›lara bize ›fl›k tutacak fi-

kirlerinizden dolay› peflinen teflekkür ediyor ve hepinize sayg›lar›m› sunuyo-

rum.
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