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Sahura kadar yaşamın sürmesi günlük tüketimi 
800 milyon kilovatsaate kadar yükseltti

Oruç elektrik
tüketimini katladı
Sinan TARTANOĞLU

ANKARA - Türkiye enerji tüketiminde her geçen
gün rekor kTrTyor. Klima kullanmanTn kaçTnTlmaz
olduğu sTcak yaz günlerinin, Ramazan ayTna denk
gelmesi yurttaşlarTn sahura kadar genel yaşamTnT
sürdürmeleri, elektrik tüketimini arttTrTyor.

Türkiye her geçen gün enerji tüketiminde ken-
di rekorunu kTrTyor. 26 Temmuz tarihinde 797 mil-
yon 417 bin kilovatsaate (kWh) ulaşan tüketim yeni
bir rekor olarak değerlendiriliyor. Günlük tüketi-
min saat saat hangi noktalara ulaştTğTnT gösteren
tablo, enerji tüketiminde Ramazan ayTnTn da et-
kisinin olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayTnTn en sTcak günlerden biri olan 26
Temmuz’da sabah saat 07.00’de 26 bin megavat
olan tüketim, klima kullanTmTnTn yoğunlaştTğT sa-
atlerde giderek arttT ve saat 14.20’de 38 bin 649
megavata ulaştT. Saat 20.00’da 38 bin megavatTn
altTna ancak düşebilen enerji tüketimi, saat
23.00’dan sonra bile yüksek değerlerde seyretti.
Uzmanlar bunu, Ramazan ayTnda yurttaşlarTn
geç saatlere kadar günlük faalieyetlerini sürdür-
mesine bağladT.

Ramazana özel kesinti
Enerji tüketiminin çok büyük oranlara ulaşma-

sT, elektrik kesintilerini de kaçTnTlmaz kTldT. ST-
caklarTn arttTğT günlerde elektrik iletiminin kesil-
mesi, su pompalarTnTn da çalTşmasTna engel olun-
ca yurttaşlarTn sTcak yaz günlerinde yaşadTğT sTkTntT
ikiye katlandT. Artan kesintiler karşsTnda Ankara
bölgesinin elektrik dağTtTmTndan sorumlu olan
Enerji Sa “Şebeke yenileme, iyileştirme, ay-
dınlatma gibi alanlarda yaklaşık 200 milyon lira
tutarında yatırım planladıklarını, bu planın ha-
yata geçirilmesi için de belirli periyotlarda elek-
trik kesintisi yapılması gerektiği” savunmasTnT
yaptT. Enerji Sa yetkilileri, planlT elektrik kesin-
tilerinin Ramazan ayTnda “Sahur ve iftar vakit-

lerine denk getirilmediğini” açTkladT.

‘Üretim tüketimi karşılamıyor’
Ramazan ayT boyunca sTcaklarTn bu şekilde sey-

retmesi ve tüketim tablosunun her geçen gün ken-
di rekorunu kTrmasT olasTlTğT karşTsTnda uzmanlar,
Türkiye’nin ciddi bir enerji krizi ile karşT karşTya
kalacağT yorumunu yaptT. Elektrik kesintileri,
“Enerji arz ve talebinde bir sıkıntı mı var?” so-
rusuna FTrat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Hidrolik Anabilim DalT öğretim Üyesi Dr.
Cihat Tuna, “Sıcaklıkların mevsim normalle-
rinin üzerinde seyretmesi sonucunda klima yük-
lerinin artmış olması, elektrik arzının talebi kar-
şılayamaz hale getirmiş ve elektrik kesintileri
kaçınılmaz olmuştur” yanTtTnT verdi. Elektrik tü-
ketiminde yaşanan artTşT “Cumhuriyet tarihinin
rekoru” sözleri ile değerlendiren Tuna, elektrik
üreteminin saatlere göre yaşanan tüketim artTşTnT
karşTlamadTğTnT kaydetti.

Karanlık tehdidi
Tuna, şu değerlendirmeyi yaptT:
“TEİAŞ verilerine göre Türkiye elektrik tü-

ketimindeki artış özellikle 2016 yılından sonra
ciddi sıkıntılara yol açabilecek gibi görülüyor.
Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre enerji tü-
ketimi yüzde 12 arttı. Elektrik tüketimi bu hız-
la artarken üretimi artırmaya yönelik yatı-
rımlar zamanında yapılmazsa enerji alanında
bir kriz kaçınılmaz olur. 2023 hedefi, ekonomide
istikrar, sağlıklı büyüme gibi hedefleri başa-
rabilmek için enerjide arz güvenliği şarttır. Bir
kamu hizmeti olan elektriğin güvenli, sürekli ve
ucuz bir şekilde sağlanması hedefi ile yapılacak
enerji alanı yatırımları özel sektörün katkısı ile
hızla yaşama geçirilmelidir. Aksi takdirde ya-
şanacak olumsuzluk maalesef, karanlık tehdi-
didir ve hepimizi derinden etkileyecektir.”

Başka bir enerji; 
yaşam sevinci…

IsTnTn gölgede 40 dereceyi aştTğT günü, rüzgarTn se-
rinlettiği teras gölgesinde, kah okuyarak, kah uyu-
yarak geçirmiştim. Gün batTmTna yakTn, giderek

laciverte dönen denize baktTm, bana “gel” ediyor gi-
biydi.

Gündüz, nispeten serin olan Ege Denizi sularTnda
kulaç atarken, etrafTmda çember oluşturan yüzlerce
minik balTktan oluşan sürünün ortasTnda yüzmek ger-
çekten keyif vericiydi. Hele ayaklarTmTn dibinde ku-
pesler, karagözler, kefaller korkusuzca dolaşTyorlar-
ken. Bu balTklarTn içinde oldukça iri olan kefaller ak-
lTmT çelmiş, akşama bir kTyT balTkçTlTğT serüvenine beni
davet etmişti. Davetleri kabulümüzdür deyip; gün-
düzden bir “Kıbrıs oltası” edindim.

Akşam, gün batTmTna yakTn kTyTya indim. İskelenin
ucuna kadar gidip bir aydTnlatmanTn dibine konuş-
landTm. İskelede, on-oniki yaşlarTnda iki çocuk ve ak-
şam piyasasTna çTkmTş iki genç kTzdan başka kimse
yoktu. Gözlerim geçen yTl tuttuğum balTklarT aşTran
tombul gri kediyi aradT. Ortalarda görünmüyordu. En
azTndan bu gecelik, balTklar güvendeydi demek.

Bir yandan çantamT açTp hazTrlTğTmT tamamlarken
bir yandan da sessizliğin sesini dinlemekteydim. Böl-
genin her daim esen rüzgarT bütün ihtişamT ile tepemde
Bankev flamasTnT kamçTlamaktaydT. Diyebilirim ki,
tek aykTrT ses buydu. Sonra, sonsuz maviliğin ses-
sizliği…

KTbrTs oltasTnTn onlu iğnelerini ekmeğin üzerine sa-
rarken oldukça acemiydim doğrusu. Bir yandan rüz-
garda uçuşan misinanTn iğnelere dolanmamasTna, bir
yandan da elimi iğnelerin hTşmTndan kurtarmaya ça-
lTşTyordum. Ben böyle uğraşTrken aynT tip oltayT ma-
haretle sarTp denize bTrakan iki ufaklTğTn çTğlTklarla
ellerinde oynaşan yaklaşTk 200 gramlTk balTğT çan-
talarTna atTşlarT bir olmuştu. Bu manzara bana da umut
vermişti doğrusu. Bu umutla oltamT denize bTraktTm.
O da ne? İlk acemi sarTmT oltamTn mantarT suya ba-
tTp batTp çTkmaya başlamasTn mT… Hemen asTldTm mi-
sinaya. Ancak oltanTn sarsTlmasTndan ve ağTrlTğTndan
gelenin pek öyle dişe dokunur bir şey olmadTğT bel-
liydi. Nitekim gelen balTk ancak 150 gramlTk bir ku-
pesti. Olsun varsTndT. Bu ilk göz ağrTsTnT torbama at-
tTm.

Lakin daha sonra işler sarpa sarmTş, iğneler bir bi-
rine dolanmaya başlamTştT. Öyle ki bir ara ayakka-
bTmTn bağcTğTna takTlan bir iğneyi ancak pense yar-
dTmT ile çTkarabilmiştim. Ancak bir, derken bir daha,
peşi sTra gelen balTklar neşemi tekrar yerine getirmişti.
Gecenin asude havasT, yTldTzlar, balTklar ve suyun şT-
pTrtTsT mutluluğun resmi bu olabilir miydi? Belki Na-
zTm’a, belki Abidin’e sormak gerekirdi. Belki de hiç
kimseye. Sadece yaşamak, yaşamak…

YazTnTn sonuna geldik. Hala enerji ile ilgili bir söz-
cük etmiş değilim. Zaten etmeyeceğim de… Yakla-
şTk 30 sayTdTr enerji ile ilgili yazTlarTmTn hemen hiç-
birinde olumlu bir şeyler yazmak nasip olmadT, bari
bu yazTda olumlu, güzel bir şeyler yazmTş olayTm.

Evet, bu yazT enerji konusuna gökteki yTldTzlar, de-
nizdeki balTklar kadar uzak bir yazT oldu. Ama olsun var-
sTn; ülkemde uzman olduğunu söyleyip enerjiye o ka-
dar uzak olan kurum ve kişiler bulunuyorken; halktan
yana enerji politikalarTna yTldTzlar kadar uzak duran; he-
men her gün ahkam kesenler ülke yönettiğini iddia eder-
ken; yTlda bir kez de olsa onlardan ve yarattTklarT so-
runlardan uzak, konu dTşT bir yazT okumaya sanki siz-
lerin de ihtiyacT varmTş gibi geldi bana.

Yoksa benim hüsnü kuruntum mu?


