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AÇIﬁ KONUﬁMALARI
Enerji ve Ta b i i K a y n a k l a r B a k a n ›
Say›n Dr. Hilmi GÜLER*
Sayg›de¤er hocalar›m›z, bilim adamlar›m›z, de¤erli kat›l›mc›lar, bas›n›m›z›n k›ymetli mensuplar› hepinizi sayg› ile selaml›yorum.
Sizlere hem dünyadaki enerji politikalar›, hem de ülkemizde gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›m›z enerji politikas› konusunda özet bilgi vermek istiyorum.
E¤er soru-cevap k›sm› olursa, onlar› da memnuniyetle cevapland›rmaya çal›ﬂ›r›m.
Önce ﬂunu söyleyeyim, zaman zaman kula¤›m›za geliyor; “Türkiye’nin bir
enerji politikas› yok” ﬂeklindeki baz› aç›klamalar› toplant›larda, televizyonlarda da görüyoruz. Enerji gibi bir konuda, Türkiye gibi bir devletin ve üstelik de
büyük hedefleri olan, dünyan›n en büyük 10 ekonomisi aras›na girmek isteyen
ve bir zamanlar da ilk üçlerde, ilk beﬂlerde olan bir ülkenin enerji politikas›n›n olmamas› söz konusu olamaz. Yani gayet tabii ki var. Ama bu bazen çok
aleni olarak konuﬂulmaz, bazen baz› k›s›mlar› tart›ﬂ›l›r. Bu ABD’nin, ‹ngiltere’nin, Fransa’n›n da hani enerji politikas› yok gibi bir ﬂeye benzer. Siz de belki onlar›n yaz›l› politikalar›n› görmemiﬂsinizdir. Yani yaz›l› olmamas› bunun
var veya yoklu¤u hakk›nda bir kanaat serdetmeyi gerektirmez. Gayet tabii ki
Türkiye’nin bir enerji politikas› vard›r ve bu politika reel ekonomiye ve reel
politi¤e dayanan bir politikad›r.
‹kinci olarak ﬂunu söyleyeyim, yani baﬂta bu hipotez olarak bunlar› baﬂtan
koyal›m ki, ilerlemeyi ona göre götürelim. Tabii burada sürdürülebilir kalk›nma diye, son zamanlarda da moda olan ve do¤ru olan bir tabir vard›r ve onun
da üç tane aya¤› vard›r: Sürdürülebilir kalk›nman›n, geliﬂmenin birinci aya¤›
tabii ki ekonomik boyutudur. ‹kincisi sosyal boyutudur. Üçüncüsü de çevresel
boyutudur. Üç sütun üzerinde oturan bir kalk›nmay› biz de temel olarak al›r›z
ve bunun üzerinde de bu üçaya¤› da eﬂit boyuttad›r, yani sosyal politika k›sm›yla. Ekonomik geliﬂme boyutu da, çevresel boyut da, çevre deyince sadece
tabiat de¤il, kültürel boyutta, önemli bir boyutudur. Bunun korunmas› ve ge*
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Say›n Hilmi GÜLER, program›ndaki yo¤unluk nedeniyle 2.
Oturum’da konuﬂma yapm›ﬂt›r; ancak önemine binaen baﬂa al›nm›ﬂt›r.
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liﬂtirilmesi son derece önemlidir. Bizim çevreye bak›ﬂ›m›z, ço¤u ülkenin ve
ço¤u gruplar›n çevre anlay›ﬂlar›ndan da farkl›d›r. Biz, sayg› duydu¤umuz, sevdi¤imiz bir çevreyi benimseriz.
ﬁimdi gelelim di¤er boyutlar›na. Tabi Türkiye’nin bir de çok önemli bir
konumu var, co¤rafyas› var, ülkemizin as›rlard›r üzerinde oldu¤u co¤rafya. Bu
co¤rafyay› da çok iyi de¤erlendiririz. ﬁimdi burada da iki tane ifade var. Bir
kaynak co¤rafyas›, bir de geçiﬂ co¤rafyas›. Biz burada daha çok geçiﬂ co¤rafyas›n›, bize bahﬂedilen kaynaklardan dolay› da bunu de¤erlendirmek isteriz.
Çünkü enerji kaynaklar›, bilinen enerji kaynaklar›n›n %70’i bizim do¤umuzda ve güneyimizdedir. Do¤umuzda ﬂöyle bir çizgi çizerseniz kuzeyden itibaren aﬂa¤›ya do¤ru, do¤umuzda kalan k›s›m %70’ini üretir. Do¤al gaz›n da,
petrolün de % 70’i buralardad›r. Di¤er tarafta da, Bat› tarafta da tüketiciler
vard›r. Genel olarak çok yak›n çevreye bakarsak, biz bu co¤rafyadan sonuna
kadar faydalanmak istiyoruz. O aç›dan Türkiye’yi de bir transit ülke ve ayn›
zamanda da bir ticaret ülkesi olarak düﬂünüyoruz. Düﬂündü¤ümüz politikadaki ana unsur budur. Madem ki böyle güzel bir co¤rafyam›z var, onun konumundan yararlanmam›z laz›m. Böylece ülkemizin ç›karlar› korunsun. Bu da
ayn› zamanda d›ﬂ politikam›z› etkiler. D›ﬂ politikam›z da haliyle enerji politikam›z› karﬂ›l›kl› olarak etkiler. Yani gayet tabii ki bir politikam›z var. Zaman
zaman duyuyoruz. Bir de Türkiye’de çok fazla enerji uzman› var. Bu asl›nda
memnuniyet verici bir ﬂeydir. Her birinden yeni bir ﬂeyler ö¤reniyoruz. Fakat
enerji politikam›z yok demek insafs›zl›kt›r. Böyle bir ﬂey belki o politikay› bilmeyen arkadaﬂlar›m›z›n yorumu olabilir. Bu co¤rafyay› nas›l de¤erlendiriyoruz? Bu co¤rafyay› de¤erlendirmek için zaman ekseni üzerinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar, projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlarla biz ülkemizin gelecek ihtiyaçlar›n›, belli kalk›nma h›zlar›na göre, belli ﬂartlara göre hesapl›yoruz. Bu da
bilinen hesaplard›r.
De¤iﬂik sahalardaki uzmanlar›n, görüﬂlerini, tahminlerini, de¤erlendirmelerini ortaya koyar›z. Modeller vard›r ve bu modellere göre hesap yap›l›r. Bu
hesaba göre, bizim yapt›¤›m›z hesaplarda bizim far uzakl›¤›m›z 2020’dir.
2030’dan da bahsedebiliriz. Di¤er ülkelerde de 2050’lerden bahsederler. Baz›
ülkeler, yüz y›ll›k zaman aral›klar›ndan bahsederler. Asl›nda Türkiye gibi h›zl› geliﬂen ülkelerde 2020’de, 2030’da iyi bir aral›kt›r. Ama bizim daha uzunlar›n› da düﬂünüp hesaplar›n› yapmam›z laz›m. Benim kanaatim de bu 50 y›ll›k,
100 y›ll›k hesaplar› yapmak do¤rultusundad›r. Ama önce tabii acil olan k›sm›
görmemiz laz›m. Çünkü geliﬂmiﬂ ülkelerin, nüfuslar› fazla artmad›¤›, kalk›nmalar›n› tamamlad›klar› için sürdürebilirler kalk›nmalar›n› sa¤lamak do¤rultusunda yeni kaynaklara fazla ihtiyaçlar› yok. Ama bizim yat›r›m yapmam›z
laz›m, h›zl› büyümemiz laz›m. ‹htiyaçlar›m›z var, genç nüfusumuz var. Bulun-
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du¤umuz co¤rafya birazc›k kar›ﬂ›k bir co¤rafya. Komﬂular›m›z›n durumu var.
Yani biz iktidara geldi¤imiz günden beri sorunlarla u¤raﬂ›yoruz. Sadece bize
ait olanlarla de¤il, d›ﬂ›m›zda olanlar da var. Irak olay›, K›br›s meselesi, ‹ran
meselesi, di¤er meseleler, yak›n›m›zdaki seçimler, politik geliﬂmeler, petrolün
art›ﬂ›; bunlar hakikaten zor konular ve bu zor konular› bir bütünlük içinde toparlamaya çal›ﬂ›yoruz. Ekonomideki al›nan önlemler ve di¤erleri hep bir bütündür ve bu enflasyon düﬂüﬂünde falan da enerjinin çok büyük bir pay› vard›r. Yani 3,5 y›ld›r en basitinden elektri¤e yap›lmayan zamlar, di¤er çal›ﬂmalar, verimli çal›ﬂmalar, yeni kaynaklara verilen önemler iﬂin ayr› bir boyutu.
ﬁimdi tekrar dünyaya ﬂöyle bir göz atacak olursak, bir kere enerji politikas› karmaﬂ›k bir meseledir. Öyle birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem de¤ildir, burada çok daha fazla bilinmeyen vard›r. Bilinmeyen say›s› kadar da ba¤›nt› yoktur. Yani baz›lar› birbirine ba¤l› olarak çözerseniz x’i, y’yi, z’yi, birbirlerinin fonksiyonudur. Yani bilinen say›s› bilinmiyen say›s›n› do¤ru hesapl›yabilmeniz için yeterli de¤ildir. Sonuç olarak ﬂuraya gelmek istiyorum: Siyasi belirsizlikler, özellikle akaryak›t fiyatlar›n› çok yak›ndan ilgilendiriyor. ﬁu
andaki petrol fiyatlar›ndaki yüksekli¤in sebebi, bilinen ekonomik nedenler de¤ildir. Yat›r›m veya ﬂu, bu de¤ildir, siyasi belirsizliklerdir. ‹ran meselesi dâhil
olmak üzere, Venezüella’daki, Nijerya’daki ve di¤er ülkelerdeki belirsizlikler
bunu çok yak›ndan etkiliyor.
‹kinci olarak belli stratejiler ve belli taktikler var olabilir. Bu arada rafineriler noktas›ndaki yat›r›mlar›n son noktaya geliﬂi, doyum noktas›na geliﬂi.
Bunlar eskiden petrol fiyatlar› düﬂük oldu¤u için yat›r›m yap›lm›yordu. Yat›r›m yap›lmas› için yükselmesi laz›m ve yükselince yeni yat›r›mlar yap›lacak.
Yeni yat›r›mlar yap›l›nca fiyatlar düﬂecek, tekrar böyle bir yap›ya haliyle girecek. Bu arada biz ne yap›yoruz? Biz de petrol aramaya a¤›rl›k verdik. Türkiye Petrolleri yat›r›m bütçesi dörde katland› ve denizler dâhil olmak üzere her
yeri deliyoruz. Varsa da yoksa da görece¤iz bu iﬂi. Çünkü bir sürü spekülasyon var. Baz›lar› petrol sakland› da ﬂu oldu da, bu oldu da, bir sürü ﬂeyler söylüyor. Biz ﬂu anda may›nl› arazi dâhil olmak üzere her yeri deliyoruz. Gördü¤ümüz ﬂey, terörün oldu¤u yerde petrol var, petrolün oldu¤u yerde de terör var.
Yani o da ayr› bir paradoksal durum. Bunun da fark›nday›z, ama biz bu petrolü bulmaya azmettik. Do¤al gaz› da petrolü de. Çünkü etraf›m›zda varken, bizde olmamas› kafam›z› biraz kar›ﬂt›r›yor.
Biz ﬂu anda bütün kaynaklar›m›z› harekete geçirdik. Bunu yaparken yeni
sahalara da girdik. Enerji art›m› diye bir konuyu ele ald›k. Bu biyodizel, biyoetenol gibi. Bizim tar›m sahalar›m›z boﬂ. Türkiye’nin sahalar› boﬂ. Buralarda
pekâlâ biyodizel ve biyoetenol üretimi için baﬂta ﬂekerpancar› olmak üzere ba-
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z› tar›msal ürünlerin yetiﬂtirilmesi söz konusu olabilir. Brezilya bunun benzerini yap›yor ve d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› büyük ölçüde azaltm›ﬂ vaziyette. AB dâhil olmak üzere di¤er ülkelerde de bugün kullan›yor. Biz, petrolü yeralt›nda ararken, enerji tar›m› olarak yer üstünde de ar›yoruz.
Hidrojen enerjisi konusunu Ferruh Bey de biraz önce bahsetti. Hidrojen
Enerjisinin Merkezi bize nasip oldu. Bunun uzunca y›llar tart›ﬂmas› yap›l›yordu. Paras› belli de¤ildi. Biz birkaç ülkenin elinden ald›k bunu. Dünya Hidrojen Teknolojisi Merkezi’ni ‹stanbul’da kurduk. Nejat Hoca’y› da baﬂ›na oturttuk, yeni bir ekip oluﬂturduk. Uluslararas› alanda da çal›ﬂmalar sürdürülüyor.
Yani biz bir yandan da olmas› gereken ﬂeyleri yap›yoruz.
Hidrojen enerjisi kullan›m›n›n rahat 10–15 senesi var. Hatta belki daha da
öne çekilebilir ama burada lobilerin faaliyetleri var. Dizayn de¤iﬂiklikleri vesaireler var, ama buraya da iyi para harc›yoruz. ABD’nin 3 milyar dolar harcad›¤›n› görüyoruz. Japonya’n›n 1 milyar dolar civar›nda, AB de ayn› ﬂekilde.
Bizde bununla ilgili en az›ndan o kulvarda yar›ﬂ›yoruz.
Yenilenebilir enerji konusunda, baz›lar› diyor ki, yenilenebilir enerji varken, rüzgâr enerjisi varken, nükleere niye giriyoruz? Tamam da keyfimizden
girmiyoruz, yani rüzgâr haritalar›n› ç›kartt›k, bütün de¤erlerini ald›k, kanunu,
yenilenebilir enerji yasas›n› da biz ç›kartt›k. Teﬂviki de koyduk, sadece rüzgâr,
güneﬂ de¤il, biyomasta dâhil olmak üzere, bunlardan küçük hidroelektrik santrali, 15 km2’lik rezervuarlar› dâhil olmak üzere bunlar› da koyduk. 7 sene boyunca da teﬂviki koyduk. Yani orada da gere¤ini yapt›k ve epey de müracaat
oldu, 600’e yak›n müracaat var. ﬁimdi onlar›n lisanslar›n› EPDK h›zland›rmaya çal›ﬂ›yor. Bir yandan da liberalizasyon dedi¤imiz, bütün dünyan›n baﬂvurdu¤u piyasay› liberalleﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Petrol piyasas› kanunu ç›kartt›k,
petrolü Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’na verdik. LPG’ yi verdik, onun d›ﬂ›nda TEDAﬁ’› özelleﬂtirmeye ald›rd›k. Yani biz bir yandan da serbest rekabetin ortal›kta oldu¤u, tam bir bilek güreﬂinin yap›ld›¤› ve burada rekabetin hâkim oldu¤u bir ortam oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz.
Bu arada kömüre çok büyük a¤›rl›k verdik. Dünyada bak›yorsunuz, kömür
pek çok ileri ülkede %40 civar›nda kullan›l›yor. Bu ABD’de Almanya’da da
kullan›l›yor. Bizde ise kömür kirli, pis bir meta gibi görünüyor. Hâlbuki ak›ﬂkan yatak teknolojisi ile uygun teknolojilerle gayet bembeyaz bir kömür de
olabiliyor, enerji de üretilebiliyor. Yani e¤er siz tek tarafl› bir grubu dinlerseniz, pekâlâ baﬂtan ç›kabilirsiniz. Çünkü lobiler korkunç mücadele içinde, hatta baz› sahalarda ayn› enerji sektöründe 2–3 lobi oluyor. ‹ﬂte do¤al gazda borucular ayr›, delenceciler ayr›, di¤erleri ayr›. Yani orada da ayr› gruplar var. O
bak›mdan hepsini birden dinlemek laz›m. Ondan sonra sakin bir yere geçip,
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bütün etkilerden uzak, akl›selimle, ülke menfaatleri aç›s›ndan, tamamen memleket menfaatleri aç›s›ndan bir defa daha bunlar› gözden geçirmek gerekiyor.
Çünkü görüldü¤ü gibi de¤il ve özellikle enerji sektöründe, Türkiye’de duyduklar›n›z›n %10’una, gördüklerinizin yar›s›na inanacaks›n›z. Çünkü burada
da çok de¤iﬂik parametreler söz konusu oluyor. Bütün dünyada da enerji biraz
da d›ﬂ politikan›n ﬂekillendi¤i, savaﬂlara, çat›ﬂmalara sebep olan bir unsur olarak görünüyor. Yenilenebilir enerjiye büyük bir ilgi var. Biz de bu ilginin gere¤ini ihtiyaçtan dolay› yapt›k ve bunu da yayg›nlaﬂt›rmak istiyoruz.
Bilhassa küçük hidroelektrik santrallerde, gere¤ini yapt›k. Büyük bir talep
var. Rüzgârda istedi¤imiz tam olmad›. Ama bunu teﬂvik edece¤iz, isteyece¤iz.
Çünkü da¤›m›z, taﬂ›m›z boﬂ. Yani buralarda da rüzgâr enerjisinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› istiyoruz. Jeotermalde çok önemli bir ad›m att›k. Türkiye’nin alt›nda
gerçekten büyüyecek bir soba var. Bu sobay› iyi kullanmam›z laz›m. Biz, termalde Avrupa’da birinci, dünyada yedinciyiz. Biz jeotermal yasas›n› da ﬂu anda ç›kartmak istiyoruz. Ayr›ca elektrik üretmek için yenilenebilir enerjiye de
koyduk onu. Yani elektrik üretme k›sm›nda bir problem yok. Ama sahalar›n
kullan›lmas› noktas›nda bu yasay› da ç›kartmak üzereyiz. Biz, bunu sonuna
kadar kullanmak istiyoruz. Tertemiz bir kaynak, kendi kayna¤›m›z, milli kayna¤›m›z ve üstelik reenjenksiyonla o suyu tekrar aﬂa¤›ya, yeralt›na vermemiz
mümkün. Burada da büyük bir hamleyi baﬂlatt›k.
Bunun d›ﬂ›nda tabii ki biz, sistemimizi beﬂ sütun üzerine oturtmak istiyoruz. AB, ABD, Japonya ve di¤er ülkelerde oldu¤u gibi bu beﬂ sütun içinde do¤al gaz var, kömür var, hidroelektrik santralleri var, nükleer var ve yenilenebilir enerji var. Do¤al olarak yüzü, beﬂe bölerseniz yirmi yapar. Bu ülkelere
bakarsan›z, iyice bir gözden geçirirseniz, üç tane %20’ye rastl›yorsunuz. Do¤al gaz, hidrolikler ve nükleer de %20 civar›nda. Kömür %25 civar›nda, yenilenebilir de 15 civar›nda. Bizde ise maalesef böyle de¤il. Biz biraz do¤al gaza fazla gönlümüzü kapt›rm›ﬂ›z ve bundan dolay› da s›k›nt›lar›m›z var. D›ﬂa
ba¤›ml›l›¤›m›z da önemli etken oluyor. Ayr›ca do¤al gaz anlaﬂmalar› oldu¤u
zamanlarda da nedense kömür ve suyu ihmal etmiﬂiz. Barajlar› ihmal etmiﬂiz,
kömürü ihmal etmiﬂiz, orada nedense bir fren yap›lm›ﬂ›z. ﬁimdi biz oradaki
gaza yeniden bast›k ve kömürü harekete geçirdik.
Kömürde yeni bir arama hamlesi baﬂlatt›k ve ﬂöyle bir metot takip ettik.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l› birimler var. Türkiye Petrolleri,
TK‹, MTA, Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi ve di¤erlerini sayabiliriz. ﬁimdi bunlar
daha evvelden kendi içlerine kapanm›ﬂlar, çal›ﬂmalar›n› kendi birimleri içinde
yürütmüﬂler. Türkiye Petrolleri, 3000’e yak›n sondaj yapm›ﬂ. O sondajlar›n
notlar› duruyor. 3000 yeri delmiﬂ yaklaﬂ›k olarak, 3000 metre, 4000 metre,
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2500 metre delmiﬂ duruyor. Biz dedik ki, madem bunlar›n hepsi bana ba¤l›,
bunlar›n bütün jeologlar›n›, maden mühendislerini, petrol mühendislerini bir
araya getirelim. Bunlar› masaya yat›ral›m bir inceleyelim. Bir bakt›k ki, TPAO, petrol, do¤al gaz ararken kömür kesmiﬂ. Biz bunlar› paylaﬂt›k, baz› kömür
sahalar› ve di¤er depolar bulduk. Bunlar›n içindeki bilgileri kontrol ettik, aradaki engelleri kald›rd›k. Ortak çal›ﬂma gruplar› kurduk. ﬁimdi mesela ET‹ Madencili¤in mühendisleri, TK‹, DS‹ hepsi bir arada çal›ﬂ›yorlar. Yeni sahalar›,
yeni de¤erlendirmeleri yap›yorlar. Bu bir tak›m oyunu diyece¤iz. Bazen iﬂte
böyle tek parti olman›n da avantajlar› var. Biz burada yeni datalarla bilgiler elde ettik. ﬁimdi bu kömüre epey bir a¤›rl›k verece¤iz. Türkiye’de de ayr›ca
MTA, ortalama sondaj derinliklerine bakt›¤›m›z zaman bizim gördü¤ümüz rakamlar 200 metre civar›nda. Yani, Türkiye’ye yüzey olarak bakarsan›z, ortalama 200 metre kadar alta inilmiﬂ, ama AB’ye bakt›¤›n›z zaman 1200 metreye
kadar iniyor. Yaklaﬂ›k olarak 5-6 kat daha derine inerseniz, daha fazla bir ﬂeyler bulma ihtimaliniz artar. Matematiksel olarak ihtimaller hesab›na göre de bu
böyledir.ﬁimdi yepyeni bir konseptle biraz daha derine inme, hemen 1200’e de
inilmez de. 200, 400, 600 diye param›z oldukça daha aﬂa¤› inmeyi düﬂünüyoruz. Uzaktan kontrolle de bunlar› yap›yoruz.
Dolay›s›yla, ﬂuraya gelmek istiyorum. Madencilik konusunda, yeralt› zenginlikleri konusunda da enerjiye ba¤l› olarak yeni kaynaklar bulabilece¤imize
inan›yoruz. Baﬂta kömür, yeralt› sular› ve jeotermal olmak üzere uranyum ve
toryum da dâhil bunlara. Gördü¤ümüz ﬂey ﬂu; uranyum belki çok fazla de¤il
ama 9000 küsur ton uranyumumuz var, toryumumuz var, Eskiﬂehir yak›nlar›nda. Toryumun güzel bir taraf› da var. Toryumla birlikte nadir toprak elementleri var. Bu nadir toprak elementlerinin birk›sm› toryumdan daha k›ymetli.
Bunlar›n bir k›sm›n› da ay›klad›k. Bunlardan da yeni kaynaklar ç›karacak durumday›z. Yaln›z toryum henüz dünyada yayg›n olarak kullan›lm›yor. Hindistan hariç, bir- iki uygulama hariç ama biz ileriye dönük olarak toryum zenginli¤imizi de bu yelpazede de¤erlendirmeyi tabii milli bir görev olarak kabul
ediyoruz. Ama yeni kaynaklar› de¤erlendirmek üzere de Türkiye’yi tekrar taramak üzere bir program baﬂlatt›k. Türkiye’yi bir dikdörtgen gibi düﬂünürsek,
do¤udan-bat›ya, kuzeyden-güneye tarayarak yeni yataklar› bulmak istiyoruz.
Bununla ilgili de baz› olumlu indikatörler de var. Sonuç olarak, biz enerji politikam›zda, co¤rafyam›z baﬂta olmak üzere, kaynaklar›m›z› iyi de¤erlendirmek istiyoruz.
Co¤rafya k›sm›n› biraz eksik geçti¤imi hissediyorum. Onunla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim ve sözlerimi bitireyim. Co¤rafya’dan kast›m›z ﬂu; iﬂte
do¤u ve bat›da üretenleri ve tüketenleri düﬂünerek, biz boru hatlar› meselesine büyük a¤›rl›k verdik. Bunlardan bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan projesidir.
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Asl›nda nedense Türkiye’nin gündeminde Bakü-Tiflis-Ceyhan yeteri kadar
yer almad›, alm›yor. Hâlbuki dünyan›n ﬂu andaki en büyük projelerinden bir
tanesi. 4 milyar dolarl›k bir proje ve Hazar bölgesinin petrolünü Azerbaycan’dan al›yor, Gürcistan’›n üzerinden geçiriyor ve Türkiye’nin da¤lar›n›, taﬂlar›n› ve tepelerini aﬂarak Ceyhan’da denize indiriyor. Göreve geldi¤imizde
yaklaﬂ›k olarak inﬂaat› %0 idi. Çok ﬂükür çok yo¤un bir çal›ﬂmayla, müsteﬂar›mla ben de birer proje mühendisi gibi çal›ﬂarak, bir gün dahi gecikmeden, inﬂallah 27 May›s’ta ilk petrolü tankere yükleyece¤iz. Bunu size iftiharla ifade
ediyorum. Gürcistan’dan, Azerbaycan’dan petrol yüklenip sadece boru hatt›n›n dolmas› 6 ay al›yor. Dolan borunun içindeki petrolün de¤eri de 600 milyon dolar. Sadece borunun içindeki ve biz bu petrolü Gürcistan’dan yüklendi¤i anda derhal ald›k. 1 gün dahi gecikmeden boru hatlar›m›z› sürdürüyoruz.
Buna sadece bir boru hatt› olarak bakmay›n. 4 tane pompa istasyonu var, her
biri bir fabrika büyüklü¤ünde. ﬁu anda 4. pompa istasyonuna do¤ru petrol
farkl› bir h›zla ak›yor ve Ceyhan’da 27 May›s’ta tankere yüklenecek. Türk
mühendislerinin, mimarlar›n›n, müteahhitlerinin ve iﬂçilerinin gerçekten teknisyenlerin bir gurur kayna¤›d›r. Bu da bize büyük bir avantaj kazand›racak,
çünkü bir yerde çeﬂmenin baﬂ›nda biz olaca¤›z ve Ceyhan bölgesinden akacak.
ﬁimdi Ceyhan bölgesine dikkatinizi çekeyim tekrar. Kerkük-Yumurtal›k’ta
Ceyhan’a geliyor, Bakü-Tiflis, Ceyhan’a geliyor. ‹nﬂallah Samsun-Ceyhan da
Ceyhan’da bitecek. ﬁimdi bunlar› göz önüne al›rsan›z, Ceyhan bölgesi de¤iﬂik
petrollerin harmanland›¤› bir yer olacak ve böyle bir yer oldu¤u için de bir petrol üssü, enerji üssü olma durumu var. Oradan da terminallerden çok daha büyük tankerlerle, 350.000 tonluk tankerlerle bunlar yüklenecek. Böyle bir ﬂeyin
ﬂu faydas› da olacak; Samsun-Ceyhan ‹stanbul’u, ‹stanbul Bo¤az›’n› by-pass
eden bir projedir. ‹stanbul Bo¤az›’n›n yükü son 3 y›lda %50 artt› ve orada da
Allah Korusun herhangi bir tanker kazas›, sadece ‹stanbul’a zarar vermekle
kalmaz, ayn› zamanda petrol ticaretini de etkiler.
Konuﬂmam› burada noktal›yor, sayg›lar›m› sunuyorum.

