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Birbirinden de¤erli k›ymetli misafirlerimize hofl geldiniz diyorum. Türkas-

ya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) bugüne kadar alternatif enerji

kaynaklar›yla ilgili birçok çal›flmalar yapm›fl ve raporlar yay›nlam›flt›r. TA-

SAM olarak bizler, baflka bir alternatif enerji kayna¤› olan nükleer enerji ko-

nusunu yaklafl›k iki y›ld›r gündeme getiriyoruz. Bu kapsamda “Sürdürülebilir

Kalk›nma ‹çin Nükleer Enerji” konulu projenin uygulamas›na devam etmek-

teyiz. 

Nükleer enerji tek yönde ele al›namayacak kadar genifl aç›l›mlar sa¤lamak-

tad›r. Sadece bir enerji kayna¤› de¤il ayn› zamanda gerek teknoloji transferiy-

le endüstriyel kalk›nmaya etkisi gerek stratejik kazan›mlar›yla bir ülkenin ko-

numuna farkl› aç›lardan avantajlar sa¤lamas› ile günümüz koflullar›nda adeta

bir mecburiyet haline gelmifltir. 

Nükleer enerji di¤er ülkelerde flöyle, bizde böyle diye k›yaslanacak bir fley

de¤ildir. Belki teknik aç›dan böyle bir k›yaslamaya girilebilir ama co¤rafi aç›-

dan, konjonktürel aç›dan, siyasi aç›dan bizim ülkemizin kendine has özellik-

leri, kendine has tehditleri, potansiyelleri ve f›rsatlar› bulunmaktad›r. Dolay›-

s›yla olaylar›n çok boyutlu ve stratejik aç›dan de¤erlendirilmesi gerekti¤ine

inan›yorum. Ortado¤u’daki son dönemde yaflanan geliflmeler, çat›flmalar›n da-

ha da büyüyebilecek olmas›n›n getirdi¤i tedirginlik, klasik enerji kaynaklar›n-

daki azalma, bu kaynaklar›n talep olan bölgelere ulafl›m›ndaki olas› tehditler,

ekolojik dengedeki olumsuz de¤ifliklikler ve buna benzer birçok nedenden

ötürü flüphesiz Türkiye’nin enerji çeflitlili¤ini art›rmas›, d›fla ba¤›ml›l›¤›n›

azaltmas› ve d›fla ba¤›ml›l›¤›nda da bütün uzmanlar›m›z›n belirtti¤i gibi ülke

çeflitlili¤ini muhakkak art›rmas› gerekmektedir.

Fakat bu olaya bir milli güvenlik ba¤lam›nda da bak›lmas› gerekti¤i kana-

atindeyim. Çünkü enerjiye olan katk›s›yla beraber nükleer enerji ayn› zaman-

da çok büyük stratejik bir kazan›md›r. Bunun içeri¤ini sizler daha iyi biliyor-

sunuz. Ülkemizin içinde bulundu¤u flartlar, dünyada geliflen konjonktür itiba-

riyle bizim bulundu¤umuz co¤rafyada,  devletin ve milletin bekaas› için ne

türlü stratejik kazan›mlara sahip olmam›z gerekir ki dokunulmazl›k içeren



ö¤elerimiz arts›n perspektifinde düflündü¤ümüzde nükleer enerji bunlar›n ba-

fl›nda gelen konulardan biridir.

Bu aflamada genifl bir perspektifle konu de¤erlendirildi¤inde daha önce

dört kez bu konuda uluslararas› arenaya ç›km›fl bir ülke olarak bu ç›k›fl›n da

olumsuz neticelenmesi durumunda güvenilirli¤imizin ne kadar azalaca¤›n› ha-

t›rlatmakta fayda görüyorum.

Bu noktada da 59. hükümet taraf›ndan bafllat›lan çal›flman›n say›n baflba-

kan›m›z ve say›n bakan›m›z›n önderli¤inde baflar›ya ulaflmas› cumhuriyet ta-

rihimiz aç›s›ndan çok önemli kazan›mlardan birisi olacakt›r. Teflrifinizden ötü-

rü tekrar say›n bakan›m›z baflta olmak üzere hepinize flükranlar›m› arz ediyo-

rum.
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