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‘Bahar’ın enerjiye
yansıması...

1
7 AralWk 2010’da Tunuslu Muhammed Bo-
uazizi’nin kendisini yakmasWyla başlayan “Ba-
har”, Arap dünyasWnW etkisine almWş vaziyette.
MWsWr’da iktidar değişikliğinin bir rejim deği-
şikliğine ve oradan da “demokratikleşmeye”

gidip gitmeyeceği hâlâ belirsiz. Kaddafi’den sonra
Libya belirsizlik dönemine girmiş durumda. Yemen’de
yönetim değişiyor, Bahreyn’de karmaşa sürüyor. Su-
riye’de durum gittikçe gerginleşiyor. Suudi Arabistan
dahil Körfez’in geri kalanWna belirsiz egemen.

Bu gelişmelerin ardWnda pek de öne çWkmayan ama
üzerinde dikkatle durulmasW gereken bir nokta petrol ve
doğal gaz merkezli enerji konusudur. Bu ülkelerin ço-
ğunluğunun petrol ve doğal gaz zengini otoriter rejimler
olduğu akla getirildiğinde yaşanan istikrarsWzlWklar ve
sonrasWnda oluşacak düzenlerin dünya enerji dengele-
rini nasWl etkileyeceği sorusu masada duruyor. Üretim,
arz ve fiyatlar ne yönde etkilenecek, şekillenecek? Yeni
hatlar ve yeni sözleşmeler mümkün olabilir mi? Yok-
sa 2007–2008 dönemini hatWrlatan ve belki de daha ağWr
bir enerji faturasW ve sonrasWnda da ekonomik daralma
ve krizler zinciriyle bugün Avrupa ve ABD’de yaşa-
nandan daha ağrWr bir küresel krizle mi karşW karşWya ka-
lWnacak?

Bu sorulara şimdiden net cevaplar vermek zor.
Irak’ta görüldüğü gibi süreç hiç de istenildiği gibi yü-
rümüyor. Irak 2010 yWlWnda açWklanan yaklaşWk 140 mil-
yar varillik rezervle önemli bir unsur. Ancak tüketime
sokulamWyor. Üretim tesisleri ve boru hatlarW terörist sal-
dWrWlar için en ideal hedef durumunda. UluslararasW oyun-
cular kaynaklarW ve üretimi kontrol altWna almWş du-
rumdalar. Irak’Wn altyapWsWnWn sisteme sokulmasW ihti-
mali ise en çok İran’W rahatsWz ediyor. İran enerji piya-
sasWnda Suudi Arabistan’dan sonra gelen konumunu kay-
betmek istemiyor. Siyasi sorunlar ve uluslararasW ge-
lişmeler İran’W yeni hatlar için ideal bir oyuncu yapmWyor.
Daha da önemlisi İran’Wn geleceği belirsiz. Üstüne üst-
lük Doğu Akdeniz’de Rum Kesiminin yarattWğW olum-
suz hava gerginliği ve belirsizliği besliyor.

Bu şartlar altWnda alternatif ve yeni hatlardan ener-
ji taşWnmasW mümkün mü? Nabucco’nun geleceği ne
olur? Hazar, Orta Doğu ve MWsWr kaynaklarWnW asli un-
surlar olarak tanWmlayan proje kaynak bulunmasW bağ-
lamWnda sWkWntWlW durumda. Türkiye ile Azerbaycan ara-
sWnda geçtiğimiz ekim ayWnda yapWlan anlaşma, 2016 so-
nunda devreye girmesi beklenen “Şahdeniz 2” proje-
si kapsamWnda üretilecek olan doğal gazWn Türkiye ta-
rafWndan alWnmasWnW ve BTC üzerinden taşWnmasWnW ön-
görüyor. Türkmenistan hattW ise belirsiz. Bu Hazar’W en
azWndan ilk aşamada hesap dWşWna atWyor. Diğer önce-
likli kaynaklar İran ve MWsWr ile geçiş ülkesi konu-
mundaki Suriye’de ise işler gittikçe karWşWyor. Irak bir
türlü istikrara kavuşturularak sisteme sokulamWyor. Özel-
likle PKK’nWn boru hatlarWna yönelik saldWrWlarWndaki ar-
tWş da denkleme sokulduğunda yeni hatlarWn inşasWnWn
ötesinde var olan hatlarWn kullanWmW ve kaynaklarWn ge-
leceği dahi sWkWntWlW görünüyor.

Arap BaharW, enerji üretimi ve arzW açWsWndan en azWn-
dan kWsa ve orta vadede bir tür belirsizlik anlamWna ge-
liyor. Bunun kimin çWkarWna çalWşacağW sorusunun ce-
vaplanmasW girişimi “Büyük Oyun”un yeni boyutla-
rWnW karşWmWza çWkartWyor. Dikkatli olmak gerek.
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K
onutlarda elek-
trik tüketimini
ölçmek üzere
2000’li yWllar-
dan itibaren

elektro-mekanik sayaçlarWn
yerine takWlan elektronik sa-
yaçlarda, yazWlWm hatasW ne-
deniyle tüketicilerden yüzde
30’lara varan oranlarda faz-
ladan haksWz yere para tahsil
edildiği ve bugüne kadar mil-
yonlarca dolar tutarWnda pa-
ranWn enerji satan firmalarWn
cebine girdiği anlaşWldW.

Bunu doğrulamak için,
basit bir laboratuvar düzene-
ğinde yüz yWlW aşkWn zamandWr
güvenilir olarak kullanWlmak-
ta olan elektro-mekanik sa-
yaçla elektronik sayaçWn kar-
şWlaştWrWlmasW yapWlmWş, den-
gesiz 3 fazlW sistemlerde elek-
tro-mekanik sayaçlarWn doğru,
elektronik sayaçlarWn ise özel-
likle reaktif enerji ölçümle-
rinde tüketici aleyhine hatalW
ölçüm yaptWğW tespit edilmiş-
tir.

Üstü örtülüyor
Elektronik sayaçlarWn 3

fazlW dengesiz yüklerde hata-
lW ölçüm yaptWğW evvelki yWl-
larda da gündeme gelmiş,
TÜBİTAK Ulusal Metroloji
Enstitüsünce (UME) gerçek-

leştirilen testlerde bu hata
tespit edilmiş ve konuya iliş-
kin bir rapor hazWrlanmWştWr.
Ne var ki ilgili kuruluşlar bu
raporu görmezden gelerek
elektronik sayaçlardaki ya-
zWlWm hatasWnW düzeltecekleri
yerde konuyu geçiştirmeye
üstünü örtmeye çalWşmWşlar-
dWr.

Durumu daha belirgin
olarak açWklWğa kavuşturmak
ve yurtdWşWnda uygulamanWn
nasWl olduğunu saptamak
üzere, Avrupa’nWn enerji ko-
nusunda söz sahibi olan Leo-
nardo Enerji’nin üst düzey
bir teknik elemanWna bu ko-
nuyu sorduk. CevabW aynen
şu oldu: “Türkiye’de elek-
trik enerjisi işini düzenle-
yen ve satan kuruluşlar,
tüketiciyi ya aptal yerine
koyuyorlar ya da Elek-
trik Mühendisliği konu-
sunda en ufak bir bilgi
birikiminden yoksunlar.
Ama hangisi olursa olsun
bu kabul edilebilir bir du-
rum değil.”

AynW şekilde, yine dün-
yanWn saygWn kuruluşlarWndan
biri olan Delhi Elektrik Dü-
zenleme Kurulu, “Tüketiciler
tarafından kullanılan elek-
tronik sayaçlarda yazılım
hataları nedeniyle hesapla-
ma ve faturaya yansıtmada
yanlışlıklar olabileceğini,
bu durumda enerjiyi satan

şirketlerin, yazılımı düzel-
terek sayaçların gerçek
enerji sarfiyatını ölçmesini
sağlamaları ve geçmişe yö-
nelik elektrik faturalarını
revize ederek tüketiciler-
den haksız olarak tahsil et-
tikleri parayı iade etmele-
rinin zorunlu olduğunu”
belirtmiştir.

Ancak Türkiye’de durum
ne yazWk ki fark-
lWdWr. Hem 10 yWl-
dan bu yana elek-
tronik sayaçlar-
daki yazWlWm ha-
tasW düzeltilme-
mekte, hem de
dünyada eşi ben-
zeri görülmemiş
bir şekilde reaktif
enerji oranlarW
daraltWlarak kü-
çük ve orta öl-
çekli sanayi tü-
keticisine eziyet
edilmektedir. Bu-
rada Devlet-özel
sektör işbirliği ile
karşW karşWya ol-
duğumuzu söy-
leyebiliriz. Dev-
let işin yasal tek-
nik alt yapWsWnW

hazWrlWyor. Özel sektörde,
sözde tüketicinin teknik so-
runlarWnW çözüyorum baha-
nesiyle sürekli değişen ver-
siyonlarla reaktif güç ölçüm
pazarlamasW yapWyor. TE-
DAŞ uygulamanWn adil ol-
madWğWnW, elektro-mekanik
sayaçlara sahip tüketicilerin
elektronik sayaç kullanan tü-
keticilere nazaran daha fazla
avantajlW olduğunu adW gibi bi-
liyor bu nedenle de yasa,
kontrol vb. gerekçelerle bu
sayaçlarW söküp yerlerine
elektronik sayaçlarW takWyor.
SayacW değiştirilerek tuzağa
düşen tüketici, inanWlmaz
masraflara katlanarak kom-
panzasyon tesisi yaptWrsa bile
çoğu zaman yeni cezalW re-
aktif enerji fatura ödemesi
gerçeği ile karşWlaşmaktan
kendisini kurtaramWyor.

Reaktif enerji bedeli
ödemekten yWrtan ve tek faz-
dan (220 Volt) beslenen
mesken aboneleri ise bu kez
Afrika ülkelerinde bile gö-
rülmeyen ve çWplak aylWk
aktif enerji tüketiminin yüz-
de 15’i oranWnda Kaçak Ka-
yWp Bedeli ödemek zorunda
bWrakWlWyor. �
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