Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Hatay’da gazeteciler ile sohbet toplantısında
buluştu. Enerji Bakanı, petrol fiyatlarında son
dönemde
yaşanan
artışın
siyasi
kırılganlıklara bağlı olduğunu, ideal fiyatın ise
100 doların altında olması gerektiğini ifade
etti. Bakan Yıldız aynı zamanda Kuzey Irak
Kürt Yönetimi ile yapılacak anlaşmalarda
merkezi hükümetin hassasiyetlerinin de göz
önüne alındığını açıkladı.
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Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Güriş tarafından yapılan Şenköy Rüzgar Enerjisi Santrali’nin
açılışı için geldiği Hatay’da gazeteciler ile sohbet toplantısında buluştu. Enerji Bakanı Yıldız, gerek Türkiye
Kömür İşletmeleri gerekse MTA ve özel kurumların 81 ildeki tüm yatırımlarını yerinde görmek için
çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
“Petrol fiyatları 100 doların altında olmalı”
Enerji Bakanı’nın gündeminde yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları vardı. Bakan Yıldız; “Ham petrol tüketim
veya üretimde istikrarsızlık yok. Siyasi kırılganlıklar çok fazla. Suriye ile başlayıp İran ile devam eden ve Arap
Baharı dediğimiz gelişmeler nedeniyle bazı istikrarsızlıklar var. Bu da petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların
süreceği anlamına gelior” dedi. Yüksek seyirlerden sonra 90 dolarlar bandında seyreden petrol fiyatlarının
tutunmasının mümkün olmadığını, petrol başına 120 doların da gerçek bir fiyat olmadığını söyleyen Bakan
Yıldız, Türkiye bu dalgalanmaları istemiyor. Varil fiyatının 100 dolar altında olması gerekir 110 bandı da
yüksek bir fiyat” dedi.
“Hassasiyetleri gözetiriz”
Bakan Yıldız’ın gündeminde Kuzey Irak’la yapılan petrol anlaşmalarına merkezi hükümetin tepkisi de soruldu.
Enerji Bakanı, Merkezi Irak Hükümeti’nin hassasiyetlerinin büyük önem taşıdığını söyleyerek şöyle devam etti:
“Türkiye, Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkezi Irak hükümetinin öncelik ve hassasiyetini dikkate alır. Bölgesel
Kürt Yönetimi’nin, elde edeceği bir gelir, merkezden ayrı düşünülemez. Türkiye bunun farkında ve hassasiyeti
gözetir.” TPAO’nun halen Irak’ın güneyinde ve Basra’da da faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatan Yıldız,
ihalelerin süreceğini ama dengeler ve hassasiyetlerin göz ardı edilmeyeceğinin altını çizdi.
“Suriye’ye yaptırım yok”
Gündemin belki de en sıcak konusu Suriye ile yaşanan gerginlik ve yaptırımlar ile ilgi Enerji Bakanı
“Bulunduğumuz noktadayız” dedi. Su ve elektrikte şimdilik bir yaptırım olmadığını söyleyen Beken Yıldız,
Ceyhan’a petrol taşınması ile ilgili olarak ise “Suriye’den bir boru hattı geçirecek politika üretmek şu anda
mümkün değil. Böyle bir ortamda ne özel sektör ne de kamu bunu düşünmüyor” dedi.
“Nükleer müzakereler devam ediyor”

Kurulması planlanan nükleer santraller için görüşmelerin devam ettiğinin de altını çizen Bakan Yıldız,
Türkiye’nin geliştirdiği model üzerinden görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye’nin 2023 hedefi kapsamında üç
nükleer santral ve sekiz reaktör ile elektrik üretmesinin planlandığını bunun için de tüm çalışmaların
sürdüğünü hatırlattı.

