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Ankara’da gerçekleﬂtirildi.
Projenin 2013 y›l›nda bitirilmesi
hedefleniyor.

NABUCCO GERÇEKTEN
YÜZYILIN PROJES‹ M‹?
Nabucco Projesi’ni yüzy›l›n Enerji Projesi olarak tan›tt›lar. Yap›lsa ve
tam kapasiteyle çal›ﬂsa dahi 31 milyar m3 kapasiteyle Avrupa’n›n
bugünkü gaz ihtiyac›n›n sadece yüzde 5’ini karﬂ›layacak olan Nabucco projesi neden yüzy›l›m›z›n projesi olsun?
abucco Projesi’ni yüzy›l›n
Enerji Projesi olarak tan›tt›lar. Yap›lsa ve tam kapasiteyle çal›ﬂsa dahi 31
milyar m3 kapasiteyle Avrupa’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 ülkemizde inﬂa edilecek olan bu projeden bir metreküp dahi gaz alamamam›z›n mant›kl›, anlaﬂ›labilir bir
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taraf› var m›d›r? Avusturya’n›n Baumgarten bölgesinden baﬂlay›p Erzurum’a kadar gelecek olan bu boru hatt›n›n çap› 56 inç’tir. Gaz verece¤i söylenen Azerbaycan’dan Türkiye’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 yap›lmad›¤›na göre bu boru hatt› m›
Nabucco’ya tahsis edilecek? Kald›
ki Azerbaycan’da gaz yoklu¤u sebebiyle 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 Nabucco’ya tahsis edilecekse bu borudan
ald›¤›m›z 6.6 milyar metreküp gaz
aç›¤›m›z nas›l kapat›lacak? Tam kapasite çal›ﬂsa ve tamam› Nabucco’ya tahsis edilse bile 20 milyar
metreküp gaz› ancak taﬂ›yabilir. Yani her durumda 11 milyar metreküp
aç›k olacak. Azerbaycan Cumhurbaﬂkan› ‹lham Aliyev, “Sözüm söz.
Nabucco’ya 8 milyar metreküp gaz
verece¤im, ama ﬁahdeniz Projesin-

ENERJ‹DE SON ALINAN
KARARLARI ANLAYAMIYORUM!
ükümetimiz her vatandaﬂ›m›z›n oldu¤u gibi benim
de hükümetimdir. Baﬂbakan› benim baﬂbakan›md›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¤ini do¤rudan etkiler. Bilindi¤i üzere

H

son y›llarda en çok konuﬂulan konular›n baﬂ›nda da bu bakanl›¤›m›z›
ilgilendiren Nabucco Projesi, Nükleer Santral yap›m›, Yenilenebilir
Enerji Kanunu (Rüzgar, Hidroelektrik, Güneﬂ, Jeotermal, Biyokütle vb), Maden Kanunu gibi konular geliyor. Bu konulardan Nabucco Projesi, Nükleer Santral yap›m›, Maden Kanunu ve bu bakanl›¤›m›z› da do¤rudan ilgilendiren
Kyoto Protokolü TBMM’den geçmiﬂ, Yenilenebilir Enerji Kanunu
ise Enerji Komisyonu taraf›ndan
geri çekilmiﬂtir. Bu kanunlar›n meclisteki görüﬂmeleri esnas›nda say›n

milletvekillerimizin birbiri hakk›nda söyledikleri cümleleri, Meclis tutanaklar›n› ümit ederim ilkö¤retim,
lise ça¤›ndaki çocuklar›m›z okumazlar. ﬁimdi dilerseniz konular›
tek tek ele al›p neleri anlayamad›¤›m› tam olarak anlatmaya çal›ﬂay›m.
Bunlar› yaparken de niyetim kimseyi vatan hainli¤i ve/veya sat›lm›ﬂl›kla suçlamak olmayacak. Böyle bir
ﬂeye ne niyetim ne de hakk›m var.
Sadece derslerini iyi çal›ﬂmayan
milletvekillerinin sormalar› gereken sorulardan baz›lar›n›, konular›
ay›rarak sormaya çal›ﬂaca¤›m. Hepsi o kadar!
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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?

‹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.

den ek gaz bulabilirsem” diyor. Nabucco’ya sat›lacak gaz haz›r de¤il.
Kald› ki, Ermenistan ile görüﬂmelerimiz sürerken Azerbaycan ile olan
kardeﬂlik hukukumuzun zarar görmedi¤ini söylemek herhalde safl›k
veya çok iyi niyetlilik olur.
BAKÜ - T‹FL‹S - ERZURUM
BORU HATTI
Di¤er gaz sa¤lay›c› olarak düﬂünülen Türkmenistan içinse durum
daha vahim. Türk dostu Cumhurbaﬂkan› Gurbanguli Bedri Muhamedov, “Sözüm söz Nabucco’ya 10
milyar metreküp gaz verece¤im diyor ama orada da bir pürüz bulunuyor. 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, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’›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-
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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 yüzdendir! Bu Erzurum-Tiflis- Bakü gaz
boru hatt›n›n gözükmeyen bir di¤er
problemi de Gürcistan’a verilen yüzde beﬂlik gaz pay›d›r. Bu hat Nabucco’ya tahsis edildi¤inde bu yüzde
beﬂlik pay ne olacak? Ülkemiz bu
projeye 7. ortak olarak girmek isteyen Fransa’y› reddediyor ama Trans
Kafkasya boru hatt›n›n ortaklar›ndan 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 kaynaklar 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› anlamaya 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› yaparlar. 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 bölgesinden gelebilece¤ini, ‹ranl›lar ile
müﬂterek gaz ç›karabilece¤imizi
söyledi¤ini görüyoruz. E¤er bunu
say›n Baﬂbakan›m›z kendisi arzu etti ve böyle bir tercihte bulunduysa
buna diyece¤im bir ﬂey olamaz. Ancak say›n Baﬂbakan›m›z ﬂu soruyu
kendine sormal›d›r. “Pars bölgesine
çok iyi bir zamanlama ile yönlendirilmiﬂ olabilir mi?” ABD-‹ran iliﬂkileri malum seviyede iken böyle
bir teﬂebbüs siyaseten ne derece
do¤rudur? 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¤lanacakt›r. Kald› ki
Pars bölgesi yukar›daki haritada
görüldü¤ü üzere gaz yataklar›, jeolojik 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 sahas›nda ‹ran ile birlikte kuyu açmam›z ne derece sa¤l›kl› bir karar ve
siyasettir. Acaba say›n Baﬂbakan›-

NABUCCO VE OMV ﬁ‹RKET‹
Bu tart›ﬂmalar›n hemen arkas›ndan Nabucco’ya ait bir k›s›m gaz›n Irak’tan al›nabilece¤i söylenerek dikkatler Irak’a yönlendirildi.
Bugün için Irak’ta gaz bulunan yerler Chemchemal ve Khor Mor bölgeleri gaz bölgelerinin her ikisi de
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin kontrolü alt›ndad›r. Gaz bulunan bu bölgelere ait arama ve iﬂletim haklar› Ba¤dat merkezi hükümetin izni olmadan yabanc› ülkelere verilmiﬂ ve veriliyor. Nabucco ortaklar›ndan OMV ﬂirketi bölge
ruhsat›n› elinde bulunduran Pearl
Petroleum’un yüzde yirmi hissesini

ENERJ‹ KAN KOKUYOR
ﬂin bir di¤er yönü ise bu boru hatlar›n›n üzerine döﬂenen fiber optik kablolar›n
ve röle istasyonlar›n›n (repeater station) yerden yap›lacak casusluk faaliyetlerinde
çok kolayl›kla kullan›lacak olmas›d›r. Bu konunun detaylar›n›
“Enerji Kan Kokuyor” adl› kitab›mda detayl› olarak anlatt›¤›mdan burada tekrara girmeyece¤im. Ancak Baﬂbakan›m›z›n bu
konunun detaylar›n› birinci a¤›zdan ö¤renmek için ‹sveç eski Savunma 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 sürecek boru hatt› koruma bedellerinin hesab› antlaﬂmada var m›?
E¤er boru hatt›n›n AB’ye ba¤l›
güçler taraf›ndan korunma projesi varsa, bu ülkemizin emniyetini, özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da tehlikeye sokmaz
m›? Kald› ki yasalar› de¤iﬂtirme-

den yabanc›
bir gücün ülkemizde görev yapmas›
mümkün mü?
Bu konudaki
yasalar›n de¤iﬂtirilmesi planlan›yor mu? ‹lgili
yasa de¤iﬂtirilirse ve AB güçlerinin bu hatlar› özel kuvvetlerle
kontrolü sa¤lan›rsa, boru hatlar›
boyunca yeni bir çekiç gücü kendi elimizle oluﬂturmuﬂ olmaz m›y›z?
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alm›ﬂt›r. Yine ayn› ﬂirket Birleﬂik
Arap Emirli¤i DANA ﬂirketi ile ortak bu bölgede gaz ç›karma anlaﬂmas› yapm›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde Nabucco’nun Alman orta¤› RWE ﬂirketi Bölgesel Kürt yönetimi ile yirmi
milyar metreküplük gaz anlaﬂmas›
yapm›ﬂt›r. Bu bölgelerden Diyarbak›r Bismil Bölgesine ve oradan da
Sivas üzerinden Nabucco’ya ba¤layacak gaz boru hatt› projelerinin y›llar önce BOTAﬁ taraf›ndan yap›l›p
yeni servis edildi¤ini de acaba say›n
Baﬂbakan›m›z bilmekte midir? Kuzey Irak gaz›n›n bir boru hatt›yla bir
ﬂekilde Nabucco’ya ba¤lanmak istendi¤i, Nabucco Projeleri konuﬂulurken Türk heyetine söylenmiﬂ midir? ﬁimdi bütün bu antlaﬂmalar
Merkezi Ba¤dat Hükümeti taraf›ndan “‹llegal” antlaﬂmalar olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Nabucco projesinde
ortaklar›m›z olan OMV ve RWE
ﬂirketlerinin Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile “‹llegal” anlaﬂma imzalam›ﬂ
olmas› bizi siyaseten rahats›z etmez
mi? Bu anlaﬂmalar z›mni olarak Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ni tan›yoruz
anlam›na gelmez mi? Bu davran›ﬂlar merkezi Irak hükümeti ile iliﬂkilerimizi 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 verilmek üzere haz›rl›k yap›ld›¤›n› biliyor 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 belirtmiﬂtim. Dörtyol’da LNG tesislerinin yap›laca¤›n› da o y›llarda yazm›ﬂ ve
TV programlar›mda anlatm›ﬂt›m.
Görünen o ki, bu bilgiler her ne sebepse yeni yeni Baﬂbakan›m›za servis ediliyor.
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NÜKLEER ENERJ‹ ANLAﬁMASINDA
NELER OLUYOR?
elin ﬂimdi de ikinci
önemli konuya de¤inelim ve “Nükleer Enerji
anlaﬂmas›nda gerçekte
neler oluyor?” sorusunu yorumlamaya çal›ﬂal›m. Yer
seçimi hariç, kuruluﬂundan iﬂletilmesine kadar hiçbir aﬂamas›nda bulunmayaca¤›m›z nükleer
santralin maliyetinin her ünite
baﬂ›na 5 milyar dolar oldu¤u söyleniyor. Ayn› kapasitede olan
farkl› ülke santrallerinin maliyeti 2.5 milyar civar›nda iken Rus
santralin her ünitesi neden 5 milyar dolard›r, anlamakta zorluk
çekiyorum.
‹hale ﬂartlar› aras›nda “‹haleyi kazanan ülke teklif edilen
nükleer santral tipinin ayn›s›n›
kendi ülkesinde yapm›ﬂ ve lisanslam›ﬂ olmal›d›r” ﬂart› vard›. Kurulacak reaktörün bat› standartlar›nda olma mecburiyeti vard›.
Bu ﬂartlardan vaz m› geçildi? Bize
kurulmas›
planlanan
WWER1200 tipi bas›nçl› su reaktörünün Rusya’da çal›ﬂ›r halde
tek bir santrali yoktur. Ruslar
1000 MW’l›k bas›nçl› su reaktörünü kullan›yorlar. WWER
1200’lük tip ise tamamen yeni bir
tasar›m olup, olumlu olumsuz
bütün sonuçlar› kurulduktan
sonra belli olacakt›r. Benzetme

G

uygunsa yeni saç tipinin berberli¤ini baﬂ›m›zda ö¤reneceklerdir.
Bakanl›k, ilk iki ünitenin yüzde yetmiﬂ üretimini, üçüncü ve
dördüncü ünitelerin yüzde otuz
üretiminin al›m garantisi verdiklerini söylüyor. Geri kalan k›sm›
Rusya serbest piyasada satacakt›r. ‹ﬂte bunu da anlamad›m! Neden? Bu üretime ihtiyac›m›z olmayacak m›? Bu kadar riski ald›ktan sonra yüzde yüz üretimleri neden alm›yoruz. ‹ﬂte bunu
anlamad›m. Yoksa Ruslar hepsini bilerek vermek istemediler de,
biz iﬂi kitab›na uydurarak “yar›s›na al›m garantisi verdik gibi”
anlams›z bir gerekçe mi uyduruyoruz. Özetle 4 bin 800 MW kurulu gücün sadece 2 bin 400
MW’› bize çal›ﬂacakt›r. Bu kurulu güç ise 10 y›l sonraki kurulu
gücümüzün yüzde 5’i kadar ancak olacakt›r. Rusya Uranyum
235
zenginleﬂtirmeyi
bilim
adamlar›m›za gösterecek midir?
Hay›r! Türkiye’de mevcut 9 bin
129 ton uranyumumuz de¤erlendirilecek midir? Hay›r! Kullan›lacak uranyum Rus TVEL ﬂirketinden al›nacakt›r. Kullan›lacak
zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumun nerede muhafaza edilece¤ini biliyor muyuz? Hay›r! Nükleer at›klar›n nereye gömülece¤ini biliyor

muyuz? Hay›r! Y›llarca Akdeniz’e inmek için can atan Ruslar›n
k›y›da her biri 10 dönümden toplam 40 dönüm arazi bulmuﬂken
bu bölgeyi bir tür casusluk üssü
olarak kullan›p kullanmayacaklar›n› biliyor muyuz? Hay›r! Teknolojinin bu kadar ilerledi¤i bir dönemde Ruslar› kontrol edebilir
miyiz? Hiç sanm›yorum! Esas merak 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 gitti 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. ‹lgililer abartt›¤›m›, ﬂaka söyledi¤imi san›yorlarsa lütfen birinci elden soruﬂtursunlar. Hâlbuki lisanslama iﬂi için 700 adam/y›l’a
ihtiyac›m›z vard›r. Bu tür bir lisanslama iﬂinin uluslararas› piyasadaki bedeli yaklaﬂ›k 500 milyon
dolard›r. Dört santral için ya 2
milyar dolar ek bir maliyeti daha
göze alaca¤›z veya onu da santrali kuran Ruslara yapt›r›p kendi
yapt›klar› santral› denetletece¤iz.
Lisanslama iﬂini de Ruslar yapacak ise sahi TAEK hangi günler
için kuruldu? Koskoca TAEK, lisanslama yapamayacak ise, bugüne 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 arazinin en pahal› oldu¤u bir ülkede
bulunan Beznau nükleer santralinden üretilen elektrik 6.95 cente
sat›l›rken bizden kWh için istenen
bedelin 12.33 cent olmas› anormal bir bedel de¤il midir? Bu de¤erin de 21 centlerden lütfediliyormuﬂ gibi indirildi¤ini düﬂünürsek, 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¤› düﬂünülürse, bu sat›ﬂ rakam›n›n, enerjiye s›k›ﬂaca¤›m›z y›llarda beklemedi¤imiz seviyelere ç›kmas› da
sürpriz olmamal›.
Bu arada anlayamad›¤›m çok
önemli bir konu da yeni haz›rlanan Maden Kanunu’nda daha önce 4.grupta bulunan uranyum ve
di¤er radyoaktif elementlerin 6.
grup olarak tan›mlanmas› ve arama ruhsat boyutlar›n›n 2 bin hektardan 5 bin hektara ç›kar›lmas›d›r. Biz bu madenleri iﬂleyemiyorsak ve yapaca¤›m›z nükleer santralde bile kullanamayacaksak sahi bu de¤iﬂiklik neden yap›lm›ﬂt›r?
Acaba birileri bu arazileri önce 5 bin hektarl›k büyük bloklar
halinde kolayl›kla kapatacak, sonra iﬂleyebilecek ve zenginleﬂtirip
uranyum 235 elde edebilecek bir
yabanc› ülkeye mi devredecektir?
Say›n Baﬂbakan›m bu konu Enerji Bakanl›¤›’ndaki bürokratlar›n
keyfine b›rak›lmayacak kadar
önemlidir. Lütfen özel olarak sordurunuz. Sonucu gerçekten merak ediyorum, bekleyip görece¤iz.

KYOTO
PROTOKOLÜNÜ
NEDEN
‹MZALADIK?
Dünya petrolünün yüzde
yirmi beﬂini kullanan
ABD bile protokolü imzalamam›ﬂken, dünya petrolünün sadece yüzde
0.9’unu kullanan ülkemizin bu anlaﬂmay› koﬂa
koﬂa imzalamas›n›n nas›l
bir mant›¤› oldu¤unu anlayamam›ﬂ›md›r.
ir baﬂka anlayamad›¤›m karar da Kyoto Protokolü’nün Meclis’te kabul edilmesidir. Termik santrallerde kullanabilece¤imiz yaklaﬂ›k 10 milyar ton linyit rezervimiz
varken, bu linyitlerin kullan›lmas›n›
zorlaﬂt›rabilecek anlaﬂman›n imzalamas›n›n sebebini de anlayam›yorum.
Dünya petrolünün yüzde yirmi beﬂini kullanan ABD bile protokolü imzalamam›ﬂken, dünya petrolünün sadece yüzde 0.9’unu kullanan ülkemizin bu anlaﬂmay› koﬂa koﬂa imzalamas›n›n nas›l bir mant›¤› oldu¤unu
anlayam›yorum. Linyitler kullan›ld›¤›nda atmosfere sal›nan karbondioksit miktar›n›n artmas› kaç›n›lmaz
olacakt›r. Ya yeni teknoloji için para
ödenecek veya fazla sal›nacak karbondioksit için Londra Borsas›’ndan
karbon sertifikas› al›nmak mecburiyetinde kal›nacakt›r. Ya da linyitler
hiç iﬂletilmeyecektir. Seçin birini,
k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›?

B
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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›?

Y

enilenebilir Enerji Kanunu
Tasar›, çeﬂitli kiﬂiler ve bizzat benim de de¤iﬂik televizyonlarda yapt›¤›m tenkitler sonras›nda geriye çekilerek buzdolab›na kondu. Yanl›ﬂ-
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lar düzeltilerek süratle Meclis’ten
geçirmek için düzeltme çal›ﬂmas› yap›lmas› gerekirken hiçbir faaliyette
bulunulmamas› anlaﬂ›lamamaktad›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 yay›nland›. Türkiye ile de ba¤lant›lar›
bulunan “Opportunities and Challenges in the Turkish Renewable
Energy Market” baﬂl›kl›, A¤ustos
2009 tarihli, 32 sayfal›k raporda sadece ilk 10 y›l için de¤il önümüzdeki 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, gerisini 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 bitirilebilecek 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 enerjisi üretim alan›na da itiraz›m vard›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 verdikleri adreste olmad›¤› bizzat bakanl›k yetkilileri taraf›ndan kapal› kap›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 dikkat etmelidir. Yat›r›mc›ya eksik bilgi sunulmamal›d›r. Siz yat›r›mc› olsan›z aktif deprem alanlar›na, deprem riski yüksek yerlere milyar dolar yat›r›m yapar m›s›n›z? Bu sorunun cevab› ve sonuçlar› iyi düﬂünülmeli.

