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abucco Projesi’ni yüzy›l›n
Enerji Projesi olarak ta-
n›tt›lar. Yap›lsa ve tam ka-
pasiteyle çal›flsa dahi 31
milyar m3 kapasiteyle Av-

rupa’n›n bugünkü gaz ihtiyac›n›n
sadece yüzde 5’ini karfl›layacak
olan Nabucco Projesi neden yüzy›-
l›m›z›n projesi olsun? Türkiye’nin
ufku bu kadar dar m›d›r? Tamam› 3
bin 300 km olan ve 2 bin km’si ülke-
mizde infla edilecek olan bu proje-
den bir metreküp dahi gaz alama-
mam›z›n mant›kl›, anlafl›labilir bir

taraf› var m›d›r? Avusturya’n›n Ba-
umgarten bölgesinden bafllay›p Er-
zurum’a kadar gelecek olan bu bo-
ru hatt›n›n çap› 56 inç’tir. Gaz vere-
ce¤i söylenen Azerbaycan’dan Tür-
kiye’ye infla edilmifl boru hatt›n›n
çap› ise 31 inç’tir. Güney Kafkasya
(Bakü_Tiflis_Erzurum) boru hatt›
15 Aral›k 2006 tarihinde iflletime
aç›ld›. Yeni bir boru hatt› daha ya-
p›lmad›¤›na göre bu boru hatt› m›
Nabucco’ya tahsis edilecek? Kald›
ki Azerbaycan’da gaz yoklu¤u sebe-
biyle bu hattan y›ll›k 6.6 milyar

metreküp gaz sat›n alabiliyoruz.
E¤er bu boru hatt› tek metreküp
gaz dahi alamayaca¤›m›z Nabuc-
co’ya tahsis edilecekse bu borudan
ald›¤›m›z 6.6 milyar metreküp gaz
aç›¤›m›z nas›l kapat›lacak? Tam ka-
pasite çal›flsa ve tamam› Nabuc-
co’ya tahsis edilse bile 20 milyar
metreküp gaz› ancak tafl›yabilir. Ya-
ni her durumda 11 milyar metreküp
aç›k olacak. Azerbaycan Cumhur-
baflkan› ‹lham Aliyev, “Sözüm söz.
Nabucco’ya 8 milyar metreküp gaz
verece¤im, ama fiahdeniz Projesin-
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ükümetimiz her vatanda-
fl›m›z›n oldu¤u gibi benim
de hükümetimdir. Baflba-
kan› benim baflbakan›m-
d›r. Yazaca¤›m yaz›n›n da

siyasi bir hedefi yoktur. Sadece bu
ülke hakk›nda sorumluluk duyan
bir üniversite ö¤retim üyesi olarak
endiflelerim ve anlayamad›klar›m
bulunuyor. 

Enerji konusu ülkemizin en
önemli konular›ndan biri ve Enerji
Bakanl›¤› hükümetimizin belkemi-
¤idir. Bu bakanl›¤›n ald›¤› her karar
ülkemiz halk›n› ve ülkenin gelece¤i-
ni do¤rudan etkiler. Bilindi¤i üzere

son y›llarda en çok konuflulan ko-
nular›n bafl›nda da bu bakanl›¤›m›z›
ilgilendiren Nabucco Projesi, Nük-
leer Santral yap›m›, Yenilenebilir
Enerji Kanunu (Rüzgar, Hidro-
elektrik, Günefl, Jeotermal, Biyo-
kütle vb), Maden Kanunu gibi ko-
nular geliyor. Bu konulardan Na-
bucco Projesi, Nükleer Santral ya-
p›m›, Maden Kanunu ve bu bakan-
l›¤›m›z› da do¤rudan ilgilendiren
Kyoto Protokolü TBMM’den geç-
mifl, Yenilenebilir Enerji Kanunu
ise Enerji Komisyonu taraf›ndan
geri çekilmifltir. Bu kanunlar›n mec-
listeki görüflmeleri esnas›nda say›n

milletvekillerimizin birbiri hakk›n-
da söyledikleri cümleleri, Meclis tu-
tanaklar›n› ümit ederim ilkö¤retim,
lise ça¤›ndaki çocuklar›m›z oku-
mazlar. fiimdi dilerseniz konular›
tek tek ele al›p neleri anlayamad›¤›-
m› tam olarak anlatmaya çal›flay›m.
Bunlar› yaparken de niyetim kimse-
yi vatan hainli¤i ve/veya sat›lm›fll›k-
la suçlamak olmayacak. Böyle bir
fleye ne niyetim ne de hakk›m var.
Sadece derslerini iyi çal›flmayan
milletvekillerinin sormalar› gere-
ken sorulardan baz›lar›n›, konular›
ay›rarak sormaya çal›flaca¤›m. Hep-
si o kadar!

H
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den ek gaz bulabilirsem” diyor. Na-
bucco’ya sat›lacak gaz haz›r de¤il.
Kald› ki, Ermenistan ile görüflmele-
rimiz sürerken Azerbaycan ile olan
kardefllik hukukumuzun zarar gör-
medi¤ini söylemek herhalde safl›k
veya çok iyi niyetlilik olur.

BAKÜ - T‹FL‹S - ERZURUM
BORU HATTI

Di¤er gaz sa¤lay›c› olarak düflü-
nülen Türkmenistan içinse durum
daha vahim. Türk dostu Cumhur-
baflkan› Gurbanguli Bedri Muham-
edov, “Sözüm söz Nabucco’ya 10
milyar metreküp gaz verece¤im di-
yor ama orada da bir pürüz bulunu-
yor. Türkmen gaz›n› Hazar Denizi
alt›ndan gönderebilece¤i boru hatt›
yok. ‹ran çevre kirlili¤ini bahane
ediyor. Ayr›ca Rusya ve ‹ran Hazar
Denizinin, BM Denizler ve Göller
sözleflmesi çerçevesinde, Azerbay-
can, Türkmenistan ve Kazakis-
tan’›n aksine “Deniz” de¤il “Göl”
oldu¤unu iddia ediyor. Dolay›s›yla
orta alanda paylafl›lmam›fl bir bölge
varken Türkmenistan’›n buradan
boru hatt› geçirmesi ve on milyar
metreküp gaz› Nabucco hatt›na gön-

dermesi mümkün de¤il. Ne garip de-
¤il mi? Al›c›lar yola ç›km›fl ama sat›-
c›lar ortada yok. Belki ‹stanbul’daki
toplant›ya gelmemeleri de bu yüz-
dendir! Bu Erzurum-Tiflis- Bakü gaz
boru hatt›n›n gözükmeyen bir di¤er
problemi de Gürcistan’a verilen yüz-
de befllik gaz pay›d›r. Bu hat Nabuc-
co’ya tahsis edildi¤inde bu yüzde
befllik pay ne olacak? Ülkemiz bu
projeye 7. ortak olarak girmek iste-
yen Fransa’y› reddediyor ama Trans
Kafkasya boru hatt›n›n ortaklar›n-
dan biri Frans›z Petrol flirketidir. Bu
projeyi yapan Bat›l› ülkelerin bu
problemleri bilmemesi mümkün de-
¤ildir. Ya da bize söylenenlerin tam
aksine bu gazlar için düflünülen kay-
naklar hiçbir zaman Azerbaycan ve
Türkmenistan olmam›flt›r. Anlafl›lan
o ki kapal› kap›lar ard›nda plan›n B
k›sm› var. fiimdi bu B plan›n› anla-
maya çal›flal›m. 

‹RAN PARS BÖLGES‹ 
Yeni kaynaklar arayan Enerji

Bakanl›¤›’m›z çok yak›n geçmiflte
dünyan›n üçüncü büyük rezervine
sahip Katar ile gaz anlaflmas› ya-
parlar. Gazlar s›v›laflt›r›larak gemi-

ler ile tafl›nacakt›r. Yine tam bu s›-
ralarda say›n Baflbakan›m›z›n ‹ran
Pars bölgesine gitti¤ini ve Nabucco
Projesi’ne bir k›s›m gaz›n Pars böl-
gesinden gelebilece¤ini, ‹ranl›lar ile
müflterek gaz ç›karabilece¤imizi
söyledi¤ini görüyoruz. E¤er bunu
say›n Baflbakan›m›z kendisi arzu et-
ti ve böyle bir tercihte bulunduysa
buna diyece¤im bir fley olamaz. An-
cak say›n Baflbakan›m›z flu soruyu
kendine sormal›d›r. “Pars bölgesine
çok iyi bir zamanlama ile yönlendi-
rilmifl olabilir mi?” ABD-‹ran ilifl-
kileri malum seviyede iken böyle
bir teflebbüs siyaseten ne derece
do¤rudur? Pars bölgesi Erzurum’a
bin 300 km uzakl›kta olan bir böl-
gedir. Gaz ç›kar›lsa bile Nabuc-
co’ya bu gaz nas›l getirilip, kimin
taraf›ndan ba¤lanacakt›r. Kald› ki
Pars bölgesi yukar›daki haritada
görüldü¤ü üzere gaz yataklar›, je-
olojik olarak Katar taraf›ndan da
kullan›lan ortak bir sahad›r. Tam
Katar ile gaz al›m› için anlaflm›flken
‹ran ile problemleri olan Pars saha-
s›nda ‹ran ile birlikte kuyu açma-
m›z ne derece sa¤l›kl› bir karar ve
siyasettir. Acaba say›n Baflbakan›-

m›z Pars bölgesine ait projelerin ve
boru hat çizimlerinin y›llar önce
BOTAfi taraf›ndan yap›ld›¤›n› ve
flimdi kendilerine servis edildi¤ini
biliyor mu?

NABUCCO VE OMV fi‹RKET‹
Bu tart›flmalar›n hemen arka-

s›ndan Nabucco’ya ait bir k›s›m ga-
z›n Irak’tan al›nabilece¤i söylene-
rek dikkatler Irak’a yönlendirildi.
Bugün için Irak’ta gaz bulunan yer-
ler Chemchemal ve Khor Mor böl-
geleri gaz bölgelerinin her ikisi de
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yöneti-
mi’nin kontrolü alt›ndad›r. Gaz bu-
lunan bu bölgelere ait arama ve ifl-
letim haklar› Ba¤dat merkezi hükü-
metin izni olmadan yabanc› ülkele-
re verilmifl ve veriliyor. Nabucco or-
taklar›ndan OMV flirketi bölge
ruhsat›n› elinde bulunduran Pearl
Petroleum’un yüzde yirmi hissesini

‹RAN PARS DO⁄ALGAZ DOLUM TES‹SLER‹
Pars bölgesi Erzurum’a bin 300 km uzakl›kta olan bir bölgedir. 

Gaz ç›kar›lsa bile Nabucco’ya bu gaz nas›l getirilip kimin taraf›ndan
ba¤lanacak? Kald› ki; Pars bölgesi gaz yataklar› jeolojik olarak Katar

taraf›ndan da kullan›lan ortak bir saha.

flin bir di¤er yönü ise bu bo-
ru hatlar›n›n üzerine döfle-
nen fiber optik kablolar›n
ve röle istasyonlar›n›n (re-
peater station) yerden yap›-

lacak casusluk faaliyetlerinde
çok kolayl›kla kullan›lacak olma-
s›d›r. Bu konunun detaylar›n›
“Enerji Kan Kokuyor” adl› kita-
b›mda detayl› olarak anlatt›¤›m-
dan burada tekrara girmeyece-
¤im. Ancak Baflbakan›m›z›n bu
konunun detaylar›n› birinci a¤›z-
dan ö¤renmek için ‹sveç eski Sa-
vunma Bakan› Mikael Oden-

berg’e sormas› veya sordurmas›-
n› çok arzu ederim.
Bu konudaki son endiflelerim de
Nabucco Boru Hatt›’n›n güvenli-
¤i ile ilgilidir. Acaba bu hat Türk
polis ve jandarmas› taraf›ndan
m› korunacak? Bu y›llarca süre-
cek boru hatt› koruma bedelleri-
nin hesab› antlaflmada var m›?
E¤er boru hatt›n›n AB’ye ba¤l›
güçler taraf›ndan korunma pro-
jesi varsa, bu ülkemizin emniye-
tini, özellikle Do¤u ve Güneydo-
¤u Anadolu’da tehlikeye sokmaz
m›? Kald› ki yasalar› de¤ifltirme-

den yabanc›
bir gücün ül-
kemizde gö-
rev yapmas›
mümkün mü?
Bu konudaki
yasalar›n de¤ifl-
tirilmesi planla-
n›yor mu? ‹lgili
yasa de¤ifltirilirse ve AB güçleri-
nin bu hatlar› özel kuvvetlerle
kontrolü sa¤lan›rsa, boru hatlar›
boyunca yeni bir çekiç gücü ken-
di elimizle oluflturmufl olmaz m›-
y›z?

‹
ENERJ‹ KAN KOKUYOR
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alm›flt›r. Yine ayn› flirket Birleflik
Arap Emirli¤i DANA flirketi ile or-
tak bu bölgede gaz ç›karma anlafl-
mas› yapm›flt›r. Benzer flekilde Na-
bucco’nun Alman orta¤› RWE flir-
keti Bölgesel Kürt yönetimi ile yirmi
milyar metreküplük gaz anlaflmas›
yapm›flt›r. Bu bölgelerden Diyarba-
k›r Bismil Bölgesine ve oradan da
Sivas üzerinden Nabucco’ya ba¤la-
yacak gaz boru hatt› projelerinin y›l-
lar önce BOTAfi taraf›ndan yap›l›p
yeni servis edildi¤ini de acaba say›n
Baflbakan›m›z bilmekte midir? Ku-
zey Irak gaz›n›n bir boru hatt›yla bir
flekilde Nabucco’ya ba¤lanmak is-
tendi¤i, Nabucco Projeleri konuflu-
lurken Türk heyetine söylenmifl mi-
dir? fiimdi bütün bu antlaflmalar
Merkezi Ba¤dat Hükümeti taraf›n-
dan “‹llegal” antlaflmalar olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Nabucco projesinde
ortaklar›m›z olan OMV ve RWE
flirketlerinin Kuzey Irak Kürt Yöne-
timi ile “‹llegal” anlaflma imzalam›fl
olmas› bizi siyaseten rahats›z etmez
mi? Bu anlaflmalar z›mni olarak Ku-
zey Irak Kürt Yönetimi’ni tan›yoruz
anlam›na gelmez mi? Bu davran›fl-
lar merkezi Irak hükümeti ile iliflki-
lerimizi nas›l etkiler? 

Yine Irak’›n Ekas bölgesinden
‹srail yönetiminde olmas›na ra¤men
ad› Arap Gas Pipeline olan boru
hatt›na verdi¤i gaz›n Suriye Halep
üzerinden Kilis’e ba¤land›¤›n› ve
buradan da Nabucco hatt›na veril-
mek üzere haz›rl›k yap›ld›¤›n› bili-
yor muyuz? Bu boru hatt› ile Güney
Ak›m boru hatt›n›n yap›laca¤›n›, ilk
bask›s› 2007 y›l›nda yap›lan “Maden
Savafllar›” adl› kitab›mda belirtmifl-
tim. Dörtyol’da LNG tesislerinin ya-
p›laca¤›n› da o y›llarda yazm›fl ve
TV programlar›mda anlatm›flt›m.
Görünen o ki, bu bilgiler her ne se-
bepse yeni yeni Baflbakan›m›za ser-
vis ediliyor.

muyuz? Hay›r! Y›llarca Akde-
niz’e inmek için can atan Ruslar›n
k›y›da her biri 10 dönümden top-
lam 40 dönüm arazi bulmuflken
bu bölgeyi bir tür casusluk üssü
olarak kullan›p kullanmayacakla-
r›n› biliyor muyuz? Hay›r! Tekno-
lojinin bu kadar ilerledi¤i bir dö-
nemde Ruslar› kontrol edebilir
miyiz? Hiç sanm›yorum! Esas me-
rak etti¤im bu konuda stratejik
ortaklar›m›z›n ne düflündükleri.
fiimdiye kadar susmufl olmalar›
bile çok ilginç.

TAEK’DE NÜKLEER
L‹SANSLAMA UZMANI

Diyelim ki her fley yolunda git-
ti ve inflaat bafllad›. Bu inflaatlar›
kontrol edip lisanslama yapacak
kiflilere sahip miyiz? Hay›r! Ac›-
d›r söylemesi ama 840 kifli çal›flan
TAEK kurumumuzda uluslararas›
nükleer lisanslama sertifikas›na
sahip kifli say›s› bir elin parmak
say›s› kadar var m›d›r bilmem. ‹l-
gililer abartt›¤›m›, flaka söyledi¤i-
mi san›yorlarsa lütfen birinci el-
den sorufltursunlar. Hâlbuki li-
sanslama ifli için 700 adam/y›l’a
ihtiyac›m›z vard›r. Bu tür bir li-
sanslama iflinin uluslararas› piya-
sadaki bedeli yaklafl›k 500 milyon
dolard›r. Dört santral için ya 2
milyar dolar ek bir maliyeti daha
göze alaca¤›z veya onu da santra-
li kuran Ruslara yapt›r›p kendi
yapt›klar› santral› denetletece¤iz.
Lisanslama iflini de Ruslar yapa-
cak ise sahi TAEK hangi günler
için kuruldu? Koskoca TAEK, li-
sanslama yapamayacak ise, bugü-
ne kadar tek gram uranyum 235
üretecek beceriyi öyle veya böyle
gösterememifl ise sahi TAEK niye
var? Bütün iflleri Ruslar yapacak
ve bize sadece elektrik satacaklar

ise neden bu kadar risk al›p yer
tahsis ediyoruz. Ruslar s›n›rdan
elektrik satsa daha kolay olmaz
m›? ‹sviçre gibi iflçili¤in ve arazi-
nin  en pahal› oldu¤u bir ülkede
bulunan Beznau nükleer santra-
linden üretilen elektrik 6.95 cente
sat›l›rken bizden kWh için istenen
bedelin 12.33 cent olmas› anor-
mal bir bedel de¤il midir? Bu de-
¤erin de 21 centlerden lütfedili-
yormufl gibi indirildi¤ini düflünür-
sek, pazarl›k sistemimizde bir
yanl›fll›k yok mu? Bu rakam›n
ilerleyen y›llarda 15.5 seviyelerine
ç›kaca¤› da biliniyor. Daha da
ötesi santralin yar› üretiminin
serbest piyasada sat›laca¤› düflü-
nülürse, bu sat›fl rakam›n›n, ener-
jiye s›k›flaca¤›m›z y›llarda bekle-
medi¤imiz seviyelere ç›kmas› da
sürpriz olmamal›. 

Bu arada anlayamad›¤›m çok
önemli bir konu da yeni haz›rla-
nan Maden Kanunu’nda daha ön-
ce 4.grupta bulunan uranyum ve
di¤er radyoaktif elementlerin 6.
grup olarak tan›mlanmas› ve ara-
ma ruhsat boyutlar›n›n 2 bin hek-
tardan 5 bin hektara ç›kar›lmas›-
d›r. Biz bu madenleri iflleyemiyor-
sak ve yapaca¤›m›z nükleer san-
tralde bile kullanamayacaksak sa-
hi bu de¤ifliklik neden yap›lm›fl-
t›r? 

Acaba birileri bu arazileri ön-
ce 5 bin hektarl›k büyük bloklar
halinde kolayl›kla kapatacak, son-
ra iflleyebilecek ve zenginlefltirip
uranyum 235 elde edebilecek bir
yabanc› ülkeye mi devredecektir?
Say›n Baflbakan›m bu konu Ener-
ji Bakanl›¤›’ndaki bürokratlar›n
keyfine b›rak›lmayacak kadar
önemlidir. Lütfen özel olarak sor-
durunuz. Sonucu gerçekten me-
rak ediyorum, bekleyip görece¤iz. 

elin flimdi de ikinci
önemli konuya de¤ine-
lim ve “Nükleer Enerji
anlaflmas›nda gerçekte
neler oluyor?” sorusu-

nu yorumlamaya çal›flal›m. Yer
seçimi hariç, kuruluflundan iflle-
tilmesine kadar hiçbir aflamas›n-
da bulunmayaca¤›m›z nükleer
santralin maliyetinin her ünite
bafl›na 5 milyar dolar oldu¤u söy-
leniyor. Ayn› kapasitede olan
farkl› ülke santrallerinin maliye-
ti 2.5 milyar civar›nda iken Rus
santralin her ünitesi neden 5 mil-
yar dolard›r, anlamakta zorluk
çekiyorum. 

‹hale flartlar› aras›nda “‹hale-
yi kazanan ülke teklif edilen
nükleer santral tipinin ayn›s›n›
kendi ülkesinde yapm›fl ve lisans-
lam›fl olmal›d›r” flart› vard›. Ku-
rulacak reaktörün bat› standart-
lar›nda olma mecburiyeti vard›.
Bu flartlardan vaz m› geçildi? Bi-
ze kurulmas› planlanan
WWER1200 tipi bas›nçl› su re-
aktörünün Rusya’da çal›fl›r halde
tek bir santrali yoktur. Ruslar
1000 MW’l›k bas›nçl› su reaktö-
rünü kullan›yorlar. WWER
1200’lük tip ise tamamen yeni bir
tasar›m olup, olumlu olumsuz
bütün sonuçlar› kurulduktan
sonra belli olacakt›r. Benzetme

uygunsa yeni saç tipinin berberli-
¤ini bafl›m›zda ö¤reneceklerdir.

Bakanl›k, ilk iki ünitenin yüz-
de yetmifl üretimini, üçüncü ve
dördüncü ünitelerin yüzde otuz
üretiminin al›m garantisi verdik-
lerini söylüyor. Geri kalan k›sm›
Rusya serbest piyasada satacak-
t›r. ‹flte bunu da anlamad›m! Ne-
den? Bu üretime ihtiyac›m›z ol-
mayacak m›? Bu kadar riski al-
d›ktan sonra yüzde yüz üretimle-
ri neden alm›yoruz. ‹flte bunu
anlamad›m. Yoksa Ruslar hepsi-
ni bilerek vermek istemediler de,
biz ifli kitab›na uydurarak “yar›-
s›na al›m garantisi verdik gibi”
anlams›z bir gerekçe mi uyduru-
yoruz. Özetle 4 bin 800 MW ku-
rulu gücün sadece 2 bin 400
MW’› bize çal›flacakt›r. Bu kuru-
lu güç ise 10 y›l sonraki kurulu
gücümüzün yüzde 5’i kadar an-
cak olacakt›r. Rusya Uranyum
235 zenginlefltirmeyi bilim
adamlar›m›za gösterecek midir?
Hay›r! Türkiye’de mevcut 9 bin
129 ton uranyumumuz de¤erlen-
dirilecek midir? Hay›r! Kullan›-
lacak uranyum Rus TVEL flirke-
tinden al›nacakt›r. Kullan›lacak
zenginlefltirilmifl uranyumun ne-
rede muhafaza edilece¤ini bili-
yor muyuz? Hay›r! Nükleer at›k-
lar›n nereye gömülece¤ini biliyor

NÜKLEER ENERJ‹ ANLAfiMASINDA
NELER OLUYOR?

G

ir baflka anlayamad›¤›m ka-
rar da Kyoto Protoko-
lü’nün Meclis’te kabul edil-
mesidir. Termik santraller-
de kullanabilece¤imiz yak-

lafl›k 10 milyar ton linyit rezervimiz
varken, bu linyitlerin kullan›lmas›n›
zorlaflt›rabilecek anlaflman›n imzala-
mas›n›n sebebini de anlayam›yorum.
Dünya petrolünün yüzde yirmi befli-
ni kullanan ABD bile protokolü im-
zalamam›flken, dünya petrolünün sa-
dece yüzde 0.9’unu kullanan ülkemi-
zin bu anlaflmay› kofla kofla imzala-
mas›n›n nas›l bir mant›¤› oldu¤unu
anlayam›yorum. Linyitler kullan›ld›-
¤›nda atmosfere sal›nan karbondiok-
sit miktar›n›n artmas› kaç›n›lmaz
olacakt›r. Ya yeni teknoloji için para
ödenecek veya fazla sal›nacak kar-
bondioksit için Londra Borsas›’ndan
karbon sertifikas› al›nmak mecburi-
yetinde kal›nacakt›r. Ya da linyitler
hiç iflletilmeyecektir. Seçin birini,
k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›?

KYOTO
PROTOKOLÜNÜ
NEDEN
‹MZALADIK?
Dünya petrolünün yüzde
yirmi beflini kullanan
ABD bile protokolü imza-
lamam›flken, dünya pet-
rolünün sadece yüzde
0.9’unu kullanan ülkemi-
zin bu anlaflmay› kofla
kofla imzalamas›n›n nas›l
bir mant›¤› oldu¤unu an-
layamam›fl›md›r. 

B
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enilenebilir Enerji Kanunu
Tasar›, çeflitli kifliler ve biz-
zat benim de de¤iflik tele-
vizyonlarda yapt›¤›m ten-
kitler sonras›nda geriye çe-

kilerek buzdolab›na kondu. Yanl›fl-

lar düzeltilerek süratle Meclis’ten
geçirmek için düzeltme çal›flmas› ya-
p›lmas› gerekirken hiçbir faaliyette
bulunulmamas› anlafl›lamamakta-
d›r. Tasar› geri çekildi ama bu arada
özellikle yabanc›lar taraf›ndan ha-

z›rlanan raporlarda TBMM’nin
hangi enerji tipi için hangi teklifte
bulunaca¤›na dair bilgiler bile ya-
y›nland›. Türkiye ile de ba¤lant›lar›
bulunan “Opportunities and Chal-
lenges in the Turkish Renewable
Energy Market” bafll›kl›, A¤ustos
2009 tarihli, 32 sayfal›k raporda sa-
dece ilk 10 y›l için de¤il önümüzde-
ki 20 y›l boyunca fiyatlar›n neler
olaca¤› yaz›ld›. ‹nan›lmas› zor ama
bekleyip görece¤iz. Biz yine de
TBMM’deki etkililere ve yetkililere
söyleyeceklerimizi söyleyelim, geri-
sini devlet büyüklerimiz nas›l olsa
halledeceklerdir. Rüzgâr enerjisi
için yat›r›mc›ya her kWh için 5 cent
verilmesini anlamakta gerçekten
zorlan›yorum. Madem bakanl›¤›m›-
z›n ifade etti¤i gibi ülkede 48.000
MW üretim yap›lacak ortam var, o
halde nükleer enerji için 12.33 cent
verilece¤ine daha süratle bitirilebi-
lecek rüzgâr santrallerine daha
yüksek bir al›m garantisi verilerek
teflvik edilse daha gerçekçi olmaz
m›? Bu kadar y›ll›k çaba sonucu
ulafl›lan kurulu düzenin ancak 1035
MW olmas› Enerji Bakanl›¤›m›z›n
ay›b› de¤ilse kimin ay›b›d›r? Gerçi
benim bu 48.000 MW rüzgâr ener-
jisi üretim alan›na da itiraz›m var-
d›r. Bu alanlar için ön tekliflerin
al›nd›¤› ve bu talebin 72.000 MW
oldu¤u da kanun tasar›s›nda ifade
ediliyor. Ancak bu ön teklifi veren
firma adreslerinin ço¤unun verdik-
leri adreste olmad›¤› bizzat bakan-
l›k yetkilileri taraf›ndan kapal› ka-
p›lar arkas›nda söyleniyor. Yani bu
konu da biraz kar›fl›k! 

Bakanl›¤›m›z ve yat›r›mc›lar en
güçlü rüzgâr de¤erlerinin al›nd›¤›
bu alanlar›n Türkiye aktif deprem
haritas› ile birebir örtüflmesine dik-
kat etmelidir. Yat›r›mc›ya eksik bil-
gi sunulmamal›d›r. Siz yat›r›mc› ol-
san›z aktif deprem alanlar›na, dep-
rem riski yüksek yerlere milyar do-
lar yat›r›m yapar m›s›n›z? Bu soru-
nun cevab› ve sonuçlar› iyi düflünül-
meli.

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ 
BUZDOLABINA KALDIRILDI
Rüzgâr enerjisi için yat›r›mc›ya her kWh için 5 cent verilmesini anlamakta
gerçekten zorlan›yorum. Nükleer enerji için 12.33 cent verilece¤ine, süratle
bitirilebilecek rüzgâr santrallerine yüksek bir al›m garantisi verilerek teflvik
edilse daha gerçekçi olmaz m›? 
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