III. OTURUM

ELEKTR‹K ENERJ‹S‹N‹N ÜRET‹M‹, ‹LET‹M‹ ve DA⁄ITIMI
Oturum Baﬂkan›: Necati ‹PEK

SUNUCU Üçüncü Oturumu yönetmek üzere,
EMO Enerji Koordinatörü Say›n Necati ‹pek’i
kürsüye davet ediyorum.

HAL‹L KEMAL (EÜAﬁ Hidrolik Santraller Daire
Baﬂkanl›¤› ﬁube Müdürü)

Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar; hepinizi ﬂah
s›m ve kuruluﬂum EÜAﬁ ad›na sayg›yla selam
l›yorum.

Necati ‹pek
EMO Enerji Koordinatörü

Günün bu ilerleyen saatinde ben de çok k›sa bir
ﬂekilde sunum yapmak istiyorum. Yaklaﬂ›k
2025 dakika, olabildi¤ince de k›sa tutaca¤›m.
Kalan süreyi de kat›l›mc›lar›n soru sormas›na b›
rakmay› düﬂünüyorum.

OTURUM BAﬁKANI Arkadaﬂlar; öncelikle,
bizi böyle güzel bir organizasyonda bir araya ge
tirdi¤i için, Samsun ﬁubemize, Samsun ﬁube
Baﬂkan›m›z Suat Y›lmaz’›n ﬂahs›nda teﬂekkür
ederiz.

ﬁöyle bir elektrik üretiminin Türkiye'deki geç
miﬂinden bugüne gelmek istiyorum k›saca. Bi
lindi¤i gibi, Türkiye'de ilk elektrik üretimi 1902
y›l›nda Tarsus’ta baﬂlam›ﬂt›r. Bir rivayete göre 2
kilovatl›k bir türbin denilir, bir rivayete göre de
100 kilovatl›k bir türbin diye geçer kaynaklarda;
ama benim ö¤rendi¤ime göre, 4050 kilovatl›k
bir türbin jeneratör ünitesiymiﬂ. Hatta benim üst
düzey yöneticilerden bir talebim olmuﬂtu bunu
bir müzeye dönüﬂtürelim diye. Olabilirse iyi
olur. ‹nﬂallah olur.

Günün bu ilerleyen saatinde sizi daha fazla yor
mamak için, hemen kat›l›mc› arkadaﬂlar›m›z›
buraya davet ediyorum: TE‹Aﬁ’tan Zafer Kami
lo¤lu, EÜAﬁ’tan Halil Kemal bey, Yeﬂil›rmak
Elektrik Da¤›t›m Anonim ﬁirketinden Mehmet
Özkan bey,
TEK’in bölünüp parçalanmas› sonucu ortaya ç›
kan dört kurumdan birisi EÜAﬁ. Halil Kemal
bey, EÜAﬁ Hidrolik Santraller Daire Baﬂkanl›
¤›nda ﬁube Müdürü.
Zafer Kamilo¤lu, TE‹Aﬁ’ta Samsun ‹l Tevzi
Müdürü arkadaﬂ›m›z.

Say›n Mehmet Özkan, Yeﬂil›rmak Elektrik Da
¤›t›m Anonim ﬁirketinde ﬁirket Müdürü.
Halil Kemal bey, buyurun.
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1902’de Tarsus’ta hidroelektrik santralin kuru
luﬂundan sonra, 15 megavatl›k, ‹stanbul'da belli
bir bölgenin ›ﬂ›kland›r›lmas› amac›yla ilk büyük
termik santrali Silahtara¤a’da aç›lm›ﬂ. Cumhuri
yetin kuruluﬂundan sonra, 1927’de Trabzon’da
Iﬂ›klar(Visera) HES Santrali yap›lm›ﬂ. Yine kay
naklara bak›ld›¤›nda, 1930’lu y›llarda elektrik
enerjisi planlamas›na yönelik olarak, Elektrik ‹ﬂ
leri Etüt ‹daresi, MTA, Etibank gibi kurumlar
kurulmuﬂ ve ciddi anlamda, Büyük Önder Ata
türk'ün ömrünün son y›llar›nda enerji üretimine

dilmiﬂ. Son gelinen noktada, Elektrik Üretim
A.ﬁ. TE‹Aﬁ, TEDAﬁ, TEK’in bölünmesinden
ortaya ç›kan bir sürü kuruluﬂ var daha. Vatanda
ﬂ›n da kafas› kar›ﬂm›ﬂ durumda. Vatandaﬂ›n ka
fas›n› fazla kar›ﬂt›rmamak için, biz yine klasik
anlamda “TEK’çiyiz” diyoruz.

yönelik planlamalar yap›lm›ﬂ. Örne¤in, Sar›yer
Baraj›’n›n, Türkiye'nin ilk en büyük barajl› hid
roelektrik santralinin planlamas› da Elektrik ‹ﬂ
leri Etüt ‹daresi taraf›ndan 1935’li y›llarda yap›l
m›ﬂ. 40’l› y›llarda yine ayn› ﬂekilde, ciddi an
lamda bu planlamalar›n inﬂas›na yönelik haz›r
l›klarla, 1951’de Sar›yer Baraj›’n›n inﬂas›na baﬂ
lan›lm›ﬂ ki, Türkiye'de 5 y›lda 4 x 40 megavat
kurulu gücünde hidroelektrik santralinin yap›m›
inﬂas› tamamlanm›ﬂ. Bilindi¤i kadar›yla, günü
müzde 1520 y›l süren projeler var.

Çok k›sa bir özetten sonra, elektrik üretimiyle il
gili verilerin, istatistiki bilgilerin özellikle 1970
y›l›ndan günümüze nerelere geldi¤ini k›saca ha
t›rlatmak istiyorum.

1970 y›l›nda 2234 megavat olan kurulu gücü
müz 2006 y›l›nda 40510 megavata yükselmiﬂ.
Tabii, bu Türkiye toplam›. Burada Elektrik Üre
tim A.ﬁ.’nin pay› 24 bin megavat civar›nda. Ku
ruluﬂlara göre da¤›l›m› var burada. EÜAﬁ’›n
yüzde 58,5 civar›nda kurulu güçte. Üretimde
tabii bu kadar yok. Kaynaklara göre da¤›l›m›
var; do¤algaz yüzde 31.43, kömürün pay› yüzde
25, hidrolik yüzde 32 civar›nda.

DS‹ kurulmuﬂ 1954’te. Bu konuda yat›r›m yap
mak üzere baz› özel kurumlara, örne¤in, Çuku
rova ve Kepez Elektrik A.ﬁ.’ye imtiyazlar veril
miﬂ. Yine 60’l› y›llara gelindi¤inde, F›rat havza
s›nda ciddi planlamalar yap›lm›ﬂ, tesisine baﬂla
n›lm›ﬂ. 1971 y›l›nda, elektri¤in devlet tekelinde
yürütülmesi üzerine Türkiye Elektrik Kurumu
diye bir kurum kurulmuﬂ 1312 say›l› Yasayla.
Akabinde, yine önceki konuﬂmac›lar›m›z›n bah
setti¤i gibi, 70’li y›llarda dünyadaki enerji krizi
Türkiye'yi de etkilemiﬂ ve 70’li y›llar›n sonlar›
na do¤ru Türkiye'de elektrik enerjisi arz›nda s›
k›nt›lar yaﬂanm›ﬂ. Akabinde, 1982 y›l›nda 2705
say›l› Yasa yürürlü¤e konularak, belediyeler ta
raf›ndan üretilen ve da¤›t›lan elektri¤in de Tür
kiye Elektrik Kurumu eliyle yürütülmesi konu
sunda karar al›nm›ﬂ. Yine akabinde, 1984 y›l›n
da 3096 say›l› Yasa ç›kart›larak, elektrik üreti
miyle ilgili özel sektörün de kat›l›m›n› sa¤lamak
üzere bir yasa ç›kart›lm›ﬂ. Baz› kaynaklarda ile
tim diyor, ama Yasan›n o ﬂeyi kapsay›p kapsa
mad›¤›n› bilmiyorum.

Türkiye'de EÜAﬁ’›n kurulu güç geliﬂimini
2002’den bu yana ele ald›¤›m›zda, Türkiye ku
rulu gücü 31 bin megavattan 41 bine ç›km›ﬂ,
EÜAﬁ’›n pay› da 21 binden 23 bin 714’e ç›km›ﬂ.

EÜAﬁ kurulu gücünün kaynaklara göre da¤›l›m›
ise, kömür 7700 küsur civar›nda, s›v› yak›t ve
do¤algaz 3900 civar›nda. Türkiye elektrik ener
jisi üretimi 1970’li y›llarda, TEK’in kuruluﬂ ta
rihinden bu yana 8 milyar 623 milyon kilo
vat/saatten 176 milyar 690 milyon kilovat/saate
ç›km›ﬂ.
Türkiye elektrik üretim da¤›l›m› var; bunlar za
ten EÜAﬁ’›n Internet sitesinde olan bilgiler, çok
fazla üzerinde durmak istemiyorum.

Sonuçta, 1984 y›l›nda ç›kan Yasa çerçevesinde
baz› sermaye ﬂirketleri yapiﬂletdevret ve yapiﬂlet
modeli ad› alt›nda elektrik üretim tesisleri kur
muﬂ. Akabinde, 1994 y›l›nda Türkiye Elektrik
Kurumunun özelleﬂtirilmesine yönelik bir çal›ﬂ
man›n sonucunda, Türkiye Elektrik Kurumu
TEAﬁ ve TEDAﬁ ad› alt›nda ikiye bölünmüﬂ.
Yine devam›nda, 2001 y›l›nda, elektri¤in serbest
piyasada al›n›p sat›lmas›, ticaretine yönelik ola
rak 4628 say›l› Yasa ç›km›ﬂ. Yine devam›nda,
2005 y›l›nda 5346 say›l› Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar› Yasas› ve 2007 y›l›nda Enerji Ve
rimlilili¤i Yasas› ç›km›ﬂ.
Tabii, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, da¤›t›m›
hem kaynak yönünden, hem de yönetilmesi yö
nünden ciddi anlamda bir sektör oldu¤u için, bu
konuda ülkemizde de gerçek anlamda y›llar bo
yunca sürekli yasal birtak›m düzenlemelere gi

2006 y›l›nda Türkiye elektrik üretiminin birincil
kaynaklara göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, baraj
l› santraller, akarsu, göl vesaire. Türkiye hidro
lik toplam› 44 milyar kilovat/saat civar›nda. Di
¤er taraftan, termik toplam› 131 milyar civar›n
da. Toplam› da 170 milyar küsur civar›nda.

Bu rakamlarda bazen brüt ve net ayr›m› var. Bu
rakamlar›n toplam›nda ufak tefek farkl›l›klar bu
labiliyorsunuz kaynaklarda, hepsini oturup tek
tek düzeltmek zaman al›yor. Kafan›z› kar›ﬂt›r
mas›n, ama Türkiye'nin 2006 y›l› elektrik enerji
si üretimi yaklaﬂ›k 175 milyar kilovat/saat civa
r›nda. Bunun da 85 milyar kilovat/saatlik k›sm›
EÜAﬁ’›n üretimi.
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Kuruluﬂlara göre da¤›l›m›; EÜAﬁ santralleri 71
civar›nda, ba¤l› ortakl›k dedi¤imiz EÜAﬁ’a ba¤

Az önce söyledi¤im mevcut hidroelektrik san
trallerimizle, minimum su gelirine göre 22 mil
yar kilovat/saat, maksimum su gelirine göre 52
milyar kilovat/saat aras›nda enerji üretebiliriz.
Ancak, burada ﬂu çok önemli: Türkiye'de enerji
arz› genelde gitti¤i için, hidroelektrik santralleri
mizi veya hidrolojik havzalar›m›zdaki su potan
siyelini enerjiye yönelik çok da rantabl kulland›
¤›m›z› söyleyemiyoruz. Çünkü yerine göre, baz
yük dedi¤imiz, termik santrallerle sisteme verdi
¤imiz enerji arz›nda s›k›nt› yaﬂand›¤›nda, mev
cut barajl› hidroelektrik santralleri devreye sok
mak durumunday›z. Yoksa, sistemin güvenli¤i
biraz s›k›nt›ya girer. San›r›m, Zafer bey arkada
ﬂ›m›z belki o konuda daha ayr›nt›l› aç›klama ya
pacaklard›r.

l› örne¤in, Soma Elektrik Anonim ﬁirketi ve Ya
ta¤an gibi baz› santraller ba¤l› ortakl›k olarak
geçiyor ortakl›k santralleri toplam 85 milyar ki
lovat/saat civar›nda. Bilindi¤i üzere, 4628 say›l›
Yasa amir hükmü der ki, “Piyasada hiçbir aktö
rün pay› yüzde 20’yi geçemez.” Bu hüküm gere
¤ince de, EÜAﬁ’›n ileriki y›llarda özelleﬂtiril
mesi söz konusu.

2006 y›l› Türkiye üretiminin kaynaklara da¤›l›
m›na bakt›¤›m›zda, s›v› yak›tlar 5 milyar kilo
vat/saat civar›nda, do¤algaz 2 milyar kilovatsaat
çok büyük bir paya sahip, hidrolik 44 milyar ki
lovat/saat. Burada ﬂunu ifade etmek laz›m: Hid
rolik üretim genel anlama su gelirine ba¤l›. Tür
kiye'de kurak y›llar, ya¤›ﬂl› y›llara göre bu hid
rolik üretimimiz de¤iﬂmekte.

Say›n Mustafa bey arkadaﬂ›m›z bir ﬂeyden bah
setti; Türkiye'de rüzgâr potansiyeli, kurulabile
cek rüzgâr santrallerinin kurulu gücünün buna
uygun oldu¤u, 40 bin civar›nda rüzgâr santrali
ünitesi için Türkiye'de bir ﬂeyler yap›labilece¤i
konusunda. Türkiye enerji piyasas›nda ﬂu anda
ciddi anlamda ki, 10 bin megavatlarla ifade edi
liyor özel sektörün müracaat› var ve bunlardan
birço¤u lisans alm›ﬂ, birço¤u da lisans alma aﬂa
mas›nda. Bu santrallerin elektromekanik teçhi
zat›n›n imalat›na yönelik, genelde piyasada
Uzakdo¤u’ya yönelik bir talep var; yani Çin’e,
Hindistan’a yönelik bir talep var. Bu konuda,
elektrik mühendisleri olarak, makine mühendis
leri olarak, Türkiye'de üretimi yönetecek bir ça
l›ﬂma yap›lmas›nda yarar oldu¤unu san›yorum.
Bilindi¤i üzere, Hirfanl› Hidroelektrik Santrali
nin dördüncü ünitesi Türkiye Elektrik Kurumun
da yüzde 99’un üstünde yerli yap›ld›. Ondan
sonra san›r›m bir Bakanlar Kurulu karar› ç›kt›,
“50 megavat›n alt›ndaki bütün hidrolik türbinler
Türkiye'de yap›lacak” diye bir karar. Ama nas›l
olduysa, bu karar daha sonra uygulanmaz oldu.
ﬁimdi, varsa, yoksa, bütün proje sahipleri Çin’e,
Uzakdo¤u’ya veya oradan insanlar geliyor, Tür
kiye'de pazar kapmaya çal›ﬂ›yor. Bu potansiye
lin Türkiye'de de de¤erlendirilmesine yönelik
bir çal›ﬂma olabilece¤i kanaatini taﬂ›yorum. Or
tado¤u’dan bir hocam›z, bir profesör, ODTÜ
Teknokentte böyle bir çal›ﬂman›n içerisinde.

20022006 üretiminin geliﬂimi var burada, üre
tim art›ﬂ oranlar› var. Türkiye elektrik enerjisi
talep art›ﬂ› ortalama yüzde 8 civar›nda. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinden beri bakt›¤›m›zda, biriki
kez yüzde 45’lere kadar ç›km›ﬂ talep art›ﬂ›; ama
tabii, o da san›r›m baz› üretim tesislerinin devre
ye girmesiyle var olan talebin karﬂ›lanm›ﬂ olma
s›ndan kaynaklan›yor. Cumhuriyet tarihi boyun
ca da elektrik enerjisi talebinin negatife düﬂtü¤ü
bir y›l, 2001 ekonomik krizinden sonra ilk defa
negatife düﬂtü. Onun d›ﬂ›nda, uzun y›llar ortala
ma yüzde 8 civar›nda talep art›ﬂ› söz konusu.

20022006 EÜAﬁ üretimleri var burada, 7185
kilovat/saat aras›. EÜAﬁ’›n Türkiye üretiminde
ki pay› yüzde 4850 civar›nda. EÜAﬁ ve ba¤l›
ortakl›k santralleri... 109 tane hidroelektrik san
tralimiz var; bunlar›n toplam kurulu gücü 11159
megavat, 21 tane termik santralimiz 12555
megavat.
Termik santrallerin bulundu¤u yerlerin Türkiye
haritas› üzerindeki da¤›l›m› ve y›llar itibar›yla
üretimleri var. Bunlar yine Internet sitelerinde
var.

EÜAﬁ ve ba¤l› ortakl›k termik santrallerinin y›l
lara göre üretimleri ve 2007 programlar›n› görü
yorsunuz burada. Termik santrallerimizin Türki
ye üretimine katk›s› yüzde 26.1 civar›nda, tabi
i ki EÜAﬁ termik santrallerinin.

109 tane hidroelektrik santralimiz var, ama bun
lar 25 tane iﬂletme müdürlü¤ü taraf›ndan yöneti
liyor. Bu müdürlüklerin Türkiye haritas› üzerin
deki yerleﬂimlerini görüyorsunuz.

Hidroelektrik potansiyele girmek istemiyorum,
çünkü Devlet Su ‹ﬂleri’nden kat›lan arkadaﬂlar›
m›z yeteri kadar bahsetti bu konudan.
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Bir de ayr›ca ﬂunu ifade edeyim, yine kiﬂisel gö
rüﬂüm: Türkiye'de hidroelektrik enerjinin de¤er
lendirilmesine yönelik birtak›m projeler ﬂu anda
tüzelkiﬂiler taraf›ndan canland›r›lmaya çal›ﬂ›l
d›ktan sonra, özellikle baz› havzalarda sivil top
lum hareketleri baﬂlad›, yani “Havzam›za, suyu

olmazlar vard›r; çünkü karﬂ›s›nda dev gibi bir
enerji bulunmaktad›r. Sadece tüketiciye enerjiyi
sunmakla yükümlü de¤il; ayn› zamanda bu ener
jinin sürekli olmas›n› sa¤layacak, güvenilir ol
mas›n› sa¤layacak, kaliteli olmas›n› sa¤layacak
ve ayr›ca tüketiciye de ekonomik olarak ulaﬂma
s›n› sa¤layacak. Bu görevleri üstlenmiﬂ bir kuru
luﬂ olarak, hakikaten iﬂimizin zor oldu¤unu ﬂim
diden size arz etmek isterim.

muza dokunmay›n!” ﬂeklinde. ﬁöyle bir ﬂey söy
leyeyim: Elektrik enerjisinden vazgeçmemiz
mümkün de¤il. Bunun da ekonomik çevreye en
az zarar veren kaynaklardan üretilmesi konusun
da bir çal›ﬂma yapmak gerekir.
‹kizdere Hidroelektrik Santralini bilen var m›,
bilmiyorum; 1960 y›l›ndan beri yaklaﬂ›k 5 mil
yar kilovat/saat enerji üretmiﬂ. 18 megavat kuru
lu gücünde, kanal tipi bir santral, 4.5 km tüneli
var. ﬁu anda da hâlâ sa¤l›kl› bir ﬂekilde çal›ﬂ›
yor. Ben, orada yöneticilik yapt›m çok k›sa bir
süre. Ben de Do¤u Karadenizliyim. O santralin
çevreye olumsuz bir etkisini ben göremedim.
Sadece sanat yap›lar› biraz çirkin duruyor, ama
günümüzde bunu daha güzel yapmak mümkün.
O zaman, bu hareket nedir, onu anlamak biraz
zor. “Acaba do¤algazc›lar›n, petrolcülerin oyu
nuna m› geliyoruz?” diyorum. Bu, benim kiﬂisel
görüﬂüm.

Ben, yine fazla zaman›n›z› almamak ad›na, sa
dece bir tespit yapaca¤›m; yani Türkiye'de elek
trik enerjisi ﬂu anda hangi noktadad›r, biz nere
deyiz, 2006 y›l›nda neler oldu ve Karadeniz Böl
gesi de Türkiye'nin neresinde, üç ana bölümde
k›sa bir özet yaparak geçece¤im.

Burada da görüldü¤ü gibi, 2007 y›l› A¤ustos ay›
itibar›yla Türkiye'nin kurulu gücü 41 bin 375.2
megavat. Yine a¤ustos ay› itibar›yla da ﬂu anda
gerçekleﬂen maksimum puant 28 bin 740 mega
vat, yani 29 bin megavata yaklaﬂm›ﬂ bulunmak
tay›z. Bu de¤erleri fiktif olarak analiz etti¤imiz
de, sistem iﬂletmecili¤inin art›k son noktas›na
geldi¤imizi anlamam›z gerekiyor. Yani bu, ﬂu
demek: Art›k Türkiye elektrik sisteminin elek
trik tesislerine ihtiyac› var demektir. Onun için,
bu anlamda yat›r›mlar›n bir an önce baﬂlamas›
ve h›zl› bir ﬂekilde bitirilmesi gerekmektedir.
2007 y›l› A¤ustos ay› itibar›yla yap›lan Türkiye
tüketim art›ﬂ› yüzde 7 olarak öngörülmüﬂken, ﬂu
anda bu oran Türkiye genelinde yüzde 8.5 olarak
gerçekleﬂmiﬂ. Burada da çok aç›k bir ﬂekilde gö
rüldü¤ü gibi, bir yan›lma pay›... Bu aç›¤›n karﬂ›
lanmas› için bütün imkânlar kullan›lm›ﬂ ve ﬂu
ana kadar da herhangi bir elektrik kesintisine gi
dilmemiﬂtir.

Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Say›n Zafer Kamilo¤lu’na söz vermek istiyo
rum.
Buyurun Zafer bey.

Bölgemiz aç›s›ndan çok sevindirici olarak rahat
l›kla söyleyebilece¤im bir nokta ﬂu ki: Bu yüzde
8.5 art›ﬂa karﬂ›l›k, Karadeniz Bölgesinin 7 ayl›k
tüketim art›ﬂ› yüzde 13’tür. Bu rakam hakikaten
çok yüksek bir rakam. Bölgemizin bunu iyi de
¤erlendirdi¤ini düﬂünüyorum.

ZAFER KAM‹LO⁄LU
(TE‹Aﬁ Samsun ‹l Tevzi Müdürü)

Teﬂekkür ediyorum.

Ben de ﬂahs›m ve Müdürlü¤üm ad›na hepinize
sayg›lar›m› sunuyorum. Samsun d›ﬂ›ndan gelen
arkadaﬂlara da tekrardan hoﬂ geldiniz diyorum.

Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar; Türkiye
Elektrik ‹letim A.ﬁ., hepinizin bildi¤i gibi Tür
kiye elektrik sisteminin operatörlük görevini
üstlenmiﬂ bir kuruluﬂtur. Bu operatörlük görevi
ni yürütürken, birtak›m k›staslar vard›r, olmazsa
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Arkadaﬂlar da de¤indiler, ama yine de k›saca sis
temimizin 20002006 y›llar› aras›ndaki elektrik
tüketim de¤erlerini bir tabloda yans›tt›m. Bura
da da görüldü¤ü gibi, 2000 y›l›nda 128 milyar
280 milyon kilovat/saat olan Türkiye elektrik tü
ketimi, 2001 y›l› ekonomik krizi dolay›s›yla
yüzde 1.1 bir düﬂüﬂ göstermiﬂ ve netice itibar›y
la 2006 y›l›nda tüketiciye sunulan net enerji 174
milyar 637 milyon kilovat/saat olarak gerçekleﬂ
miﬂtir.

2007 rakamlar›n› bu ﬂekliyle özetledikten sonra,
2006 y›l›nda ne olmuﬂ, enerji aç›s›ndan son ra
kamlar karﬂ›m›za ne ﬂekilde ç›km›ﬂ, onlar› da k›
saca ifade etmek isterim. 2006 y›l› itibar›yla
Türkiye santrallerinin üretim toplam› 176 milyar
civar›nda gerçekleﬂti. TE‹Aﬁ olarak bizim görev
alan›m›z içerisinde olan, enerjinin ithalat ve ih
racat›n› da yapan bir kuruluﬂ olarak, yurtd›ﬂ›n
dan 573.2 milyon kilovat/saatlik bir enerji alm›
ﬂ›z. Gürcistan’dan ve ‹ran’dan enerji ald›k 2006
y›l› itibar›yla. Tüketime sunulan toplam enerji
ise 176 milyar 873 milyon kilovat/saat olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Az önce dedi¤im gibi, yurtd›
ﬂ›ndan enerji ald›¤›m›z gibi, enerji de sat›yoruz.
Toplamda 2 milyar 235 milyon kilovat/saatlik
bir enerji de yurtd›ﬂ›na satm›ﬂ›z. 2006 y›l› itiba
r›yla Suriye, Irak ve Gürcistan olarak gerçekleﬂ
miﬂtir bu sat›ﬂlar. Bu rakamlar›n sonucunda,
2006 y›l› Türkiye tüketimi net olarak 174 milyar
637 milyon kilovat/saat olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l› itibar›yla bu üretilen enerjinin kurulu
güç da¤›l›m›n› da bir tablo olarak sizlere göster
mek isterim. 2006 y›l› itibar›yla 40 bin 680 me
gavat olan kurulu gücün kuruluﬂlara da¤›l›m›.
Biliyorsunuz, yeniden yap›lanmayla ilgili birta
k›m ﬂirketlerimiz oluﬂtu. Bu ﬂirketlerden kurulu
gücün yüzde 49.3’ünü EÜAﬁ oluﬂturuyor. EA
Üﬁ’a ba¤l› ortakl›klar var; iﬂletme hakk› devre
dilen santraller, mobil, yapiﬂletdevret, yapiﬂlet
gibi santrallerden bu kurulu güç karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Bu kurulu gücün birincil kaynaklara da¤›l›m›
ise, hidrolik olarak yüzde 32.9, do¤algaz yüzde
31.4, linyit yüzde 20. Birincil kaynaklara da¤›l›
m› bu ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂken, üretimin karﬂ›
lanma yüzde oran› olarak da yine bu ﬂirketler
çok yüksek bir oranda karﬂ›lam›ﬂ.

ni sa¤lamak için 24 saatlik bir hizmet yapan bir
kuruluﬂ olarak, fazla teknik detaylara girmeden,
sizi de s›kmadan, bu rakamlar› ortaya koyduktan
sonra, esas bizim Orta Karadeniz Bölgesinin
enerji durumu hakk›nda biriki hususu belirtmek
isterim.

Görüyorsunuz, hatlar›m›z k›rm›z›. Siyah olanlar
154 kilovoltluk hatlar›m›z. Biliyorsunuz, bu sis
tem bir enterkonnekte sistem. Yine burada çok
rahatl›kla söyleyebilece¤im bir durum ﬂu ki: Or
ta Karadeniz Bölgemizde yer alan Samsun, Or
du, Çorum, Amasya, Sinop’a enerjinin üretim,
iletim ve da¤›t›m› yönünden hiçbir darbo¤az›
m›z yoktur.

Biraz önce de söyledi¤im gibi, Türkiye'deki
mevcut sistemin operatörlü¤ünü yap›yoruz, iﬂ
letmecili¤ini yap›yoruz. Üretimtüketim dengesi
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Yine bölgemizle ilgili, il baz›nda mevcut tesisa
t›m›zla ilgili olarak söyleyece¤im rakamlar ﬂu
ﬂekilde: Samsun ili içerisinde 4 adet trafomuz,
14 adet güç trafomuz, 551 güç, toplamda
1151’l›k bir trafo gücümüz var. Ordu ili için 7
güç trafosu ve 305’l›k bir gücümüz var. Çorum
için hakeza 200, Amasya için 191, Sinop için
93’l›k bir gücümüz var. Bu anlamda, bu illeri
mizde de güç yönüyle herhangi bir s›k›nt›m›z
yoktur.

‹l baz›nda üretim tüketim dengesini görmek ad›
na, Samsun’da zaten kaynak Samsun’da, bizim
bölgemizde 2006 y›l› itibar›yla 2 milyar 415 ki
lovat/saatlik bir enerji üretilmiﬂ ve bunun 1618
kilovat/saati tüketime sunulmuﬂ. Ordu’da ma
alesef üretim kayna¤›m›z yoktur; ama inﬂallah,
2009’da devreye girecektir. 865 milyonluk bir
tüketimimiz var. Çorum’da, do¤algazla çal›ﬂan
bir do¤algaz santralimiz var; 52 milyon üretim
yapm›ﬂ ve 555 bir tüketim gerçekleﬂmiﬂ. Amas
ya ilimizde üretim 2.797 ve Amasya ilimizde
397 kilovat/saatlik bir tüketim var. Sinop’ta da
yine üretim tesisimiz yok ve tüketim de 207 mil
yon 381 kilovat/saat olarak gerçekleﬂmiﬂ. Top
lamda, 5 ilde 2 milyar 471 kilovat/saatlik bir
üretime karﬂ›l›k, 3639 kilovat/saatlik bir tüketim
gerçekleﬂmiﬂ. 5 il olarak bakt›¤›m›zda, d›ﬂar›dan
enerji alm›ﬂ.

kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik tüketimi, bu rakam
herkes için önemli; çünkü kiﬂi baﬂ›na düﬂen
elektrik tüketimi, bir ülkenin sanayileﬂmiﬂ olma
s›n›, kalk›nm›ﬂl›¤›n›n bir göstergesi olarak gös
terilmektedir. Dünya ortalamas› 2500 kilovat/sa
at/y›l olan kiﬂi baﬂ› enerji tüketimi, maalesef,
gördü¤ünüz gibi, Samsun’da bunun yar›s›. Or
du’da bu rakam çok daha aﬂa¤›s›nda. Çorum,
Amasya ve Sinop’ta, gördü¤ünüz gibi, hiç hoﬂ
bir noktada de¤il. Benim sorumlu oldu¤um 11
ilde de rakamlar bundan farkl› de¤il. Onun için,
Karadeniz'de enerjinin hakikaten bu kadar güve
nilir, kaliteli olmas›na karﬂ›n, yat›r›m›n bu böl
gede olmamas›n›n bir izah› yok. Bu rakamlar›n
kesinlikle bir ﬂekilde bölgemiz ad›na yukar› çe
kilmesi gerekmekte ve bu da ancak sanayinin
bölgeye getirilmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu rakamlar› verdikten sonra, bölgemizdeki
mevcut üretim tesislerini il baz›nda da burada
görmek mümkün. 5 bölgenin, enerjisini kendisi
üretemedi¤i için d›ﬂtan ald›¤› enerjiyi, Mobil 1
ve 2 santrallerinin çal›ﬂmas›n› istemeseniz de,
bunun Samsun bölgesi için toplamda y›ll›k etki
si 1.5 milyar kilovat/saatin üzerinde bir üretimle
bölgenin tüketimini karﬂ›layaca¤›n› da buradan
söylemek istiyorum.
Burada çok dikkatinizi çekece¤ini düﬂündü¤üm
bir rakam vermek istiyorum sizlere. Bölgemizde
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Ama az önce belirtti¤imiz sevindirici olay, böl
gemizdeki tüketim art›ﬂ›n›n yüzde 13 olmas›,
uzun süre o ﬂekliyle devam etmesi ancak bu ra
kamlar›n yukar› ç›kmas›na yard›mc› olacakt›r.

Yine bizim Orta Karadeniz Bölgesinin Türkiye
tüketimindeki pay›na da bakt›¤›m›z zaman, ha
kikaten çok hoﬂ bir durum de¤il. Yani bu 2.1 çok
az, bunun çok daha yukar›larda olmas› gerekir.
Bu yüzde 2.1’lik tüketimin bizim bölgedeki 5 il
deki da¤›l›m›n› görmektesiniz. Samsun yüzde
44.5, Ordu 23.7, Çorum 15.3, Amasya 10.8 ve
Sinop da 5.7 olarak bölge tüketimini oluﬂtur
makta.

Çorum iliyle ilgili olarak rakamlar yine hakeza
2000 y›l›nda 410 milyon kilovat/saat. 2001’de
ekonomik kriz burada da kendini gösteriyor,
405’e düﬂüyor, 2006’da 406’ya ç›k›yor, 2003’te
yine tekrar 5.3 bir düﬂüﬂ. Bu, tamamen sanayiy
le ilgili bir olay; yani tüketimin düﬂmesi sana
yiyle ilgili, o bölgeyle ilgili.

Ayr›ca, yine bu tüketimin Türkiye tüketiminde
ki yerini görmek ad›na, yine az önce söyledi¤im
Türkiye 2006 y›l› puand› 27 bin 594 olarak ger
çekleﬂmiﬂ, 5 ilin o anki puanda katk›s› 735 me
gavat olarak gerçekleﬂmiﬂ. Yani bu da yüzde
2.66’s› demek. Bu 2.66’n›n 5 ildeki da¤›l›m›n›
da tablodan görmek mümkün.

Bu rakamlar› verdikten sonra, yine il baz›ndaki
tüketim art›ﬂlar›n› bir tablo halinde de size gös
termek istedim. Samsun ili olarak, 2000 y›l›nda
ki enerji tüketimi 1 milyar 283 milyon kilo
vat/saat iken, 2001 kriziyle beraber o da etkilen
miﬂ, yüzde 1 düﬂüﬂ göstermiﬂ ve neticede, 2006
y›l› itibar›yla 1 milyar 618 bin kilovat/saatlik bir
enerji tüketimi oluﬂmuﬂ Samsun’da.
Ordu iliyle ilgili olarak da bu rakamlar yine
2000 y›l›nda 657 milyon kilovat/saat. Neticede,
2006 y›l›nda 865 milyon kilovat/saatlik bir tüke
tim gerçekleﬂmiﬂtir.
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Amasya iliyle ilgili olarak hakeza rakamlar›m›z
yine burada. Zaman zaman çok iniﬂli ç›k›ﬂl› bir
grafik gösteriyor. 2001’de 365 milyon kilo
vat/saat, 2001’de 2.1 düﬂüﬂ göstermiﬂ, bu düﬂü
ﬂünü 2002’de devam ettirmiﬂ, 2003’te bir art›ﬂ
tan sonra 2004’te tekrar 8.2’lik bir düﬂüﬂ göster
miﬂ ve 2005 y›l› itibar›yla da 392 milyon kilo
vat/saatlik bir enerji tüketimi oluﬂmuﬂ durumda.
Sinop iliyle ilgili olarak da, verece¤im tabloda
da gördü¤ünüz gibi, 2000 y›l› için 178 milyon
kilovat/saatlik bir tüketim gerçekleﬂmiﬂ, 2001
krizinden dolay› yaﬂanan düﬂüﬂ 2002 y›l›nda de
vam etmiﬂ, 2003’te tekrar bir toparlanmadan
sonra 2006 y›l› itibar›yla da 2.9’luk bir art›ﬂla
220 milyon kilovat/saatlik bir enerji tüketimi
gerçekleﬂmiﬂtir.

Bölgemizde, il baz›nda TE‹Aﬁ’›n sorumluluk
alan›nda bulunan Samsun’da 2 adet trafo merke
zi, 7 adet de 154 kilovoltluk trafo merkezi bu
lunmaktad›r. Bunlar da Samsun 1, Samsun 2,
Samsun 3, Bafra, Ondokuz May›s, Vezirköprü.
2005 y›l›ndaki tüketim 1 milyar 522 bin kilo
vat/saat olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Ordu iliyle ilgili olarak da 4 adet 154 kilovoltluk
trafo merkezi mevcuttur ve bunlar›n toplam ku
rulu gücü 305 MVA’d›r. Ordu için puant gücü
müz 147.3 megavatt›r. 2006 y›l›nda bu 164.6
megavat olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2005 y›l›ndaki
tüketim de¤eri 784 milyon kilovat/saat. 2006 y›
l›nda yüzde 14.5’lük bir art›ﬂ göstermiﬂtir bu ra
kam.

Çorum ili hudutlar› içerisinde ise 4 adet 154 ki
lovoltluk trafo merkezimiz vard›r. Puant gücü
110.7 megavatt›r. Bu, 2006 y›l›nda düﬂüﬂ göster
miﬂtir. 2005 y›l› tüketimi 541 milyon kilovat/sa
atten de 555 milyon kilovat/saate yükselmiﬂtir.
Amasya iliyle ilgili bir adet trafo merkezimiz
vard›r ve kurulu gücümüz 450 MVA’d›r. Puant
yükü 66.6 iken, 2006’da yüzde 0.2’lik bir art›ﬂ
gerçekleﬂmiﬂtir. Tüketimde ise 351 milyondan
392 milyon kilovat/saate ç›k›lm›ﬂt›r.

Sinop’ta hakeza 3 adet trafo merkezimiz vard›r.
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Tüketimde 201’den 207’ye yükselerek, yüzde
3’lük bir tüketim art›ﬂ› gerçekleﬂmiﬂtir.

Say›n Baﬂkan, Say›n Kat›l›mc›lar; hepinizi ﬂah
s›m ve kurumum ad›na sayg›yla selaml›yorum.
Samsun d›ﬂ›ndan gelen arkadaﬂlara da tekrar
hoﬂ geldiniz diyorum.

Bölgemizde 2008’de girmesini planlad›¤›m›z
merkezlerimizi de burada belirtmek istedim.
Sistem kendini geliﬂtiren bir sistem. Tabii, gele
ce¤e dönük olarak yat›r›mlar sürekli. Çarﬂam
ba’da bir indirici merkez düﬂünüyoruz. Sungur
lu Organize Sanayi ve bir de 154 kilovoltluk bir
santral düﬂünüyoruz. ‹nﬂallah, o da 2008’in ilk
aylar›nda girecek.

Konulara baﬂlamadan önce bir f›kra anlatmak is
tiyorum;

Milletvekili aday› oy istemek için köyün birine
gider. Köylü köye giriﬂlerinde gelenleri davul
zurna ile karﬂ›lar. Aday baﬂlar konuﬂmaya ve oy
ister. O s›rada yan›ndaki köylü “oy verelim ama
kaç›nc› s›radas›n. Oyumuz boﬂa gitme
sin.”der.Aday “onu sorma son s›raday›m, zurna
n›n son deli¤iyim.” der.Konuﬂma s›ras›nda ken
dilerini karﬂ›lamaya gelen zurnac› bu konuﬂma
y› duyar ve konuﬂmaya kat›larak , “Neden onu
küçümsüyorsun, o delik olmadan zurnan›n sesi
ç›kmaz.”der. Ayn› ﬂey. Da¤›t›m hiç olmadan ve
ya düzgün da¤›t›m olmadan, istedi¤iniz kadar
üretin veya iletin, hiçbir ﬂey yapamazs›n›z.

Beni dinledi¤iniz için sizlere teﬂekkür ediyorum.

Sunumumu sonland›rmadan önce, kiﬂisel görü
ﬂüm olarak söylemek istedi¤im birkaç husus var.
Bugün Türkiye genelinde, ihtiyac› nereden kar
ﬂ›layaca¤›z diye hesap kitap yapmaya baﬂlad›k.
Yani öyle bir noktaya geldik ki Türkiye'de ﬂu
anda, “Enerjinin art›k karﬂ›lanabilirli¤i konusun
da ne yapaca¤›z?” diye çok ciddi bir ﬂekilde dü
ﬂünmek durumuyla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bunlar tek
nik iﬂler; bir yat›r›m yapacaks›n›z, onun karﬂ›l›
¤›n› alacaks›n›z. Ben de kendi ad›ma bir slogan
oluﬂturuyorum, var olan bir ﬂeyi gündeme getir
mek istiyorum; “En pahal› enerji olmayan ener
ji, en ucuz enerji tasarruf edilen enerji.” Bence,
Oda da buna önayak olarak, enerjiden tasarrufa
gidilmesi yönünde, art›k yüksek sesle ba¤›r›lma
s› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

Ö¤leden önceki sunumlarda, bilmedi¤imiz baz›
konular› ö¤rendik, eksik bilgilerimizi tamamla
d›k. Bu f›rsat› bize tan›yan Samsun ﬁube Baﬂka
n›m›za özellikle teﬂekkür etmek istiyorum.

E¤er müsaade ederseniz, belki hepiniz biliyorsu
nuz, ama öncelikle Yeﬂil›rmak EDAﬁ’›n kuruluﬂ
serüvenini arz etmek istiyorum. Elektrik Enerji
sinin Reformu ve Özelleﬂtirme Stratejisi Belgesi
ile 10.02.2004 tarih, Yüksek Planlama Kurulu
nun 2004/3 say›l› Karar›yla 6 ayr› ortakl›k ve yi
ne TEDAﬁ’a ba¤l› 64 ili kapsayan 14 ba¤l› ﬂir
kete dönüﬂtürülmüﬂtür.

Sayg›lar sunar›m.

OTURUM BAﬁKANI Bu güzel sunumlar›ndan
dolay› Zafer beye teﬂekkür ederiz.

Yeﬂil›rmak EDAﬁ; TEDAﬁ ‘ a ba¤l› 14 ﬂirket
ten biri olup, faaliyetine 01.03.2005 tarihinde
baﬂlam›ﬂt›r. YEﬁ‹LIRMAK EDAﬁ’ ›n bir ana
sözleﬂmesi vard›r. Bir Baﬂkan, bir Baﬂkan Veki
li olmak üzere 3 Yönetim Kurulu üyesiyle tem
sil edilmektedir. Benim görevim, Yönetim Ku
rulu Baﬂkan Vekilli¤i ve ﬁirket Müdürlü¤üdür.
Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerin
deki ilgili mevzuat hükümleri ile tan›mlanm›ﬂ
Elektrik Da¤›t›m görevini yerine getirmek üzere
Türk Ticaret Kanununa tabi olarak kurulmuﬂtur.
Sermayesi 144.000.000.,YTL dir.

Buyurun Mehmet bey;

MEHMET ÖZKAN
(Yeﬂil›rmak Elektrik Da¤›t›m Aﬁ Müdürü )

75

Faaliyetine baﬂlad›¤› tarihten itibaren di¤er da
¤›t›m ﬂirketleri gibi 01.09.2006 tarihine kadar
TEDAﬁ’a ait Da¤›t›m Lisans› ve Perakende Sa
t›ﬂ Lisans› dahilinde hizmetini sürdürmüﬂtür.
01.09.2006 tarihinden itibaren 4628 say›l› yasa
do¤rultusunda EPDK,TEDAﬁ ›n lisanslar›n› ip
tal ederek ayn› lisanslar› 30 y›ll›k süre ile bölge
leri ile s›n›rl› kalmas› kayd› ile ﬂirketlere vermiﬂ
tir.

Bu nedenle lisanslar›n yasal yükümlülükleri ve
yapt›r›mlar› ile TEDAﬁ’›n ilgisinin kalmad›¤›
bu yükümlülüklerden di¤er ﬂirketler gibi ﬂirketi
miz sorumlu oldu¤u gibi bir ortam oluﬂmuﬂtur.

Her ne kadar sunumda baz› istatistikler il baz›n
da verilmiﬂ olsa da zamandan tasarruf amac› ile
ﬂirket icmali ile devam edece¤im.

ﬁirketimiz, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve
Sinop illerini de içeren bölgede, 3 milyon 257
bin 823 kiﬂiye; 64 ilçede, 152 beldede, 3004
köyde da¤›t›m hizmetini götürmektedir.

‹zin verirseniz bundan sonra Yeﬂil›rmak EDAﬁ
yerine konuﬂmamda ﬁirketimiz diye bahsedece
¤im. Öncelikle ﬂirketimizin istatistiki büyüklük
lerini arz edeyim.

Bölgemizin abone say›lar› tablolarda yer almak
tad›r.
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Abone gruplar› baz›nda, tabloda görüldü¤ü gibi,
7304 orta gerilim abonesi 1 milyon 332 bin 89
alçak gerilim abonesi olmak üzere, toplam 1
milyon 339 bin 393 aboneye sahiptir. Soldaki
sütunda görüldü¤ü gibi, yüzde 0.23 ’lik sanayi
abonesi vard›r. Bölgemizde çok fazla sanayi bu
lunmamaktad›r. Abone guruplar› baz›nda oran
lar ticarethane %10,98, mesken %83.20, ço¤un
lu¤u Samsun’da olmak üzere tar›msal sulama
%1.89, di¤er abone gruplar› ,% 3.70 ﬂeklindedir.
Mesken a¤›rl›kl› abone potansiyeline sahiptir
bölgemiz.

Bu tablolarda 2006 ve 2007 y›llar›na ait il ve ﬂir
ket baz›nda sat›n ald›¤›m›z ve satt›¤›m›z enerji
görülmektedir.
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Burada bölge büyüklüklerini Türkiye baz›na
oranlad›k, ama size Yeﬂil›rmak de¤erlerini vere
yim. 2006 y›l› itibar›yla abone say›m›z
1.328.958 iken, Türkiye'ye oran› % 4.6; yani
Türkiye abone say›s›n›n %4.6’s› bu bölgede.
Temmuz sonu itibar›yla çok fazla bir de¤iﬂiklik
yok burada. Biliyorsunuz, eskiden su ve yol gi
den yerlere abone verebiliyorduk; ama daha son
ra yap›lan de¤iﬂiklikle bu ortadan kalkt›. Bu,
2007 y›l›nda çok fazla abone yapamad›k anlam›
n› taﬂ›maktad›r. Biz elektrik sat›c›s›y›z. ‹mar ya
sas›n›n denetimcisi de¤iliz.Bu nedenle imar ya
sas›n›n ilgili maddelerinden elektrik kelimesinin
ç›kmas› gerekir diye düﬂünüyorum. Enerji kesil

mesi gerekirse sözleﬂmelere bu yaz›labilir ve il
gili kuruluﬂun talebi halinde kesme iﬂlemi ger
çekleﬂebilir.

Biliyorsunuz, küresel ›s›nma dünyan›n günde
mine oturdu, Türkiye'yi ve dolay›s› ile , bölge
mizi de etkiledi. Sektörel bazda daha çok mes
ken tüketimlerinde ve ticarethane tüketimlerinde
klimadan kaynaklanan bir art›ﬂ bu, yani sanayi
den kaynakl› bir art›ﬂ de¤il; burada onu vurgula
mak istiyorum. Demin, “Tüketim art›ﬂlar var, bu
art›ﬂlar sanayiden geliyor” diye bahsetti arkada
ﬂ›m›z;

2006 y›l› sonu itibar›yla 3.761.122.539 kwh bir
enerji sat›n alm›ﬂ›z. Bunun 3.404.899.679
kwh.’tini paraya dönüﬂtürmüﬂüz ve 2006 y›l› so
nu itibar›yla bölgemizdeki kay›p kaçak oran› %
9.47 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Tablolarda ‹l ve ﬂirket baz›nda al›nan ve sat›lan
enerji miktarlar› ile bedelleri yer almaktad›r. K›
yaslama anlam›nda tablolarda ki alt sütuna bak
t›¤›m›z zaman, geçen senenin 7 ay›na nazaran
%13.84 fazla enerji sat›n alm›ﬂ ve % 12.56 ora
n›nda daha fazla enerji satm›ﬂ›z.Bu durum böl
gede bir tüketim art›ﬂ›n›n oldu¤unu göstermek
tedir.

Kurulu gücümüze gelince, 2627 MVA bir gücü
müz var, puant gücümüz ise 808. Doluluk oran›
yüzde 30.7 gibi düﬂük bir oranda seyretmekte
dir. Asl›nda bu bir ortalamad›r; fakat genel ola
rak inceledi¤imiz zaman, birçok bölgede, yazl›k
olarak tabir edilen yerlerde yazl›k dönemde, ta
r›msal sulama olarak tabir etti¤imiz yerlerde de
tar›msal sulama abonelerimizin bulundu¤u tab
lolar›m›z›n doluluk oran› aﬂ›r› derecede artmak
tad›r. Bu durum trafo yanmas›,pano veya AG
ﬂalteri yanmas› ﬂeklinde kendini göstermekte
dir.Bu olumsuzlu¤un s›k yaﬂand›¤› yerlerde ele
man eksikli¤inden dolay› özellikle sigorta patla
mas› ﬂeklindeki k›rsal kesimdeki ar›zalara k›sa
zamanda müdahale edilememektedir.Böyle du
rumlarda yöre sakinleri pano kapaklar›n› k›rarak
çokta teknik olmayan müdahalelerde bulunmak
tad›rlar.Yetkiliklere haber verilmedi¤inden ilgili
birimlerin sonradan haberi olmaktad›r.Bu tür
müdahalelerin çözümü uygun projelere dayal›
yat›r›m ve yeterli kalifiye eleman istihdam›d›r.

Ayr›ca geçen seneki maliyetle bu seneki mali
yeti size arz etmek için tabloda bir sütun oluﬂ
turdum. Gördü¤ünüz gibi, sat›n ald›¤›m›z enerji
nin kwh miktar›na %22.15’ daha fazla para ödü
yoruz geçen sene ödedi¤imiz paraya nazaran.
Bu durumu zaten Olgun Sakarya arkadaﬂ›m›z si
ze sabah oturumunda izah etti. Burada daha faz
la aç›klamaya gerek yok.

Gerek Türkiye geneli, gerekse Yeﬂil›rmak Elek
trik Da¤›t›m A.ﬁ.’nin de¤erleri sat›lan enerji de
¤erleridir, al›nan enerji de¤erleri de¤ildir; yani
burada kay›p ve kaçak oran› yoktur. Geçen sene
Türkiye baz›nda 106.876.587.037 kwh bir ener
ji sat›lm›ﬂ. Kay›pkaçak oran›n› koydu¤unuz za
man, bu oran yaklaﬂ›k olarak 126 milyar kilo
vat/saate ç›k›yor. Geçen sene yine bölgemizde

3. 404.899.679 kwh.enerji sat›lm›ﬂ. Türkiye'deki
sat›lan enerjinin % 3.19’u bu bölgede sat›lm›ﬂ.
2006 Temmuz sonunu k›yaslamak üzere bir de
¤er daha var tabloda. 2006 temmuz sonu itibar›
ile 1.848.768.188 kwh enerji satm›ﬂ›z,2007 tem
muz sonunda ise 2.080.891.647 kwh.ç›km›ﬂ bu
rakam Türkiye baz›na k›yaslad›¤›m›z zaman,
2007 temmuz sonunda % 2.98’oran›nda enerji
sat›lm›ﬂ bu bölgede, ama geçen sene Türkiye ge
neline göre bu oran %3.25 dir. yani 2006 Tem
muz sonu ile 2007 Temmuz sonu k›yasland›¤›
zaman, bölgemizin d›ﬂ›ndaki di¤er yerlerde de
enerji sat›ﬂ› daha fazla.bu nedenle temmuz 2007
oran› 2006 ya göre daha düﬂük.Özetle bölgemiz
de geçen y›lki temmuz ay›na göre tüketim de bir
art›ﬂ var.Ancak bu art›ﬂ Türkiye nin di¤er bölge
lerinden az.Bölgemizdeki tüketim art›ﬂ› sanayi
den gerçekleﬂen bir art›ﬂ de¤il.
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Samsun ilinin bir bölümü ova bir bölümü ise k›
r›k arazi yap›s›na sahiptir.Her iki bölümde de
da¤›n›k yerleﬂim vard›r.Örne¤in Samsun ‹linde
1500 AG dire¤i ile enerji verilen yaklaﬂ›k 70 ha
neli köy yerleﬂimi mevcut tur.Buna karﬂ›l›k Ço
rum ili k›rsal›n da ayn› büyüklükteki yerleﬂin
birimlerine 3035 AG dire¤i ile elektrik da¤›t›m›
yap›lm›ﬂt›r. Asl›nda bu durum bölgemizin da¤›
t›m konusundaki birinci derecede sorunlar›n›
yans›tmaktad›r.

Bu oranlar ile illerin yerleﬂim kültürü incelendi
¤inde AG/OG oran› yüksek olan yerlerin da¤l›k
ve da¤›n›k yerleﬂim alanlar›,bu oran›n düﬂük ol
du¤u yerlerde ise toplu yerleﬂim alanlar›n›n bu
lundu¤u anlaﬂ›lacakt›r. Tablolar incelenirse ör
ne¤in Amasya’da AGOG uzunluklar› birbirine
çok yak›nd›r. Çorum’da ise OG çok daha uzun.
Bu iki ilimizde Özellikle k›rsal kesimdeki AG
hatlar› da daha az gibi gözüküyor; ama Samsun,
Ordu ve Sinop illerinde bu daha çoktur. Türkiye
genelinde bu ortalama 1.50’dir. Yani Samsun,
Ordu ve Sinop bu ortalaman›n üzerindedir. Yine
ayn› ﬂekilde, mesela Tekirda¤’da 0.88, Ni¤de’de
0.85, Manisa’da 1.20, Hatay’da 0.96, Artvin’de
2.18.

*Türkiye Genelinde AG/OG Oran› Ortalama 1,50’dir.

Artvinli bir arkadaﬂ›m vard›, ama Artvinli oldu
¤unu bilmiyordum, “Nerelisin?” diye sordum
kendisine. Bana ﬂöyle bir cevap verdi: “ütüler
sen Türkiye kadar topra¤› olan ildenim” demiﬂti
Bu bölgede ütülendi¤i zaman Türkiye kadar
topra¤› olan bir bölge; ama çok k›r›k bir bölge.
Bu yüzden, iﬂletmesi çok zor bir bölge. ﬁirketi
miz;Da¤›t›m sistemimizden müﬂteriye kadar
ulaﬂan elektrik enerjisinde uluslararas› standart
larda istenen kalitenin ve bunun sonucu olan tü
ketici memnuniyetinin sa¤lanmas›na yönelik
araﬂt›rmageliﬂtirme ve yat›r›m çal›ﬂmalar›na son
derece önem verilmektedir.

*Rakamlar Karadeniz Bölgesi co¤rafi ﬂartlar›n›n ne kadar
zorlu oldu¤unu göstermektedir.

Orta gerilim hatt›m›z›n, enerji nakil hatt›m›z›n
toplam uzunlu¤u 22 bin 679 km, alçak gerilim
hatt›n›n toplam uzunlu¤u ise 48 bin 582 km. ‹ki
sinin toplam› 71 bin 266 km olarak görülmekte
dir. Da¤›n›k yerleﬂim alanlar›n›n AG hatt› OG
hatt›ndan çok uzundur.

Bu nedenle sonucu olumlu olan sonuçlar›n›n uy
gulanmas›na yönelik altyap›lar›n haz›rlanmas›
ﬁirketimizin önceliklerinin baﬂ›nda gelmekte
dir.Bu amaca ulaﬂmak için yap›lan çal›ﬂmalar
süresince; Teknik ve ‹dari olmak üzere iki baﬂ
l›kta toplanacak güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.

Bu tablolar da ﬂirketimize ba¤l› iller ile di¤er ba
z› illerin ve ülkemiz genelinde ki AGOG da¤›
t›m tesislerindeki AG / OG oranlar› görülmek
tedir.Karadeniz bölgesinde yerleﬂim da¤l›k ve
da¤›n›k oldu¤unu hepimiz biliyoruz.Da¤›n›k
yerleﬂim alanlar›nda AG hatlar› OG hatlar›na
nazaran çok daha uzundur.Dolay›s› ile AG/OG
oran› yüksektir.ﬁirketimiz bünyesindeki Or
du,Sinop,Samsun illerinde ki k›rsal kesimde da
¤›n›k bir yerleﬂim Amasya ve Çorum illerinde
ise daha toplu yerleﬂim anlay›ﬂ› vard›r. Bu du
rum tablolardaki rakamlara da yans›m›ﬂt›r.
AG/OG oran› Ordu ilinde 3.62,Samsun ilinde
1.96, Amasya ilinde1.08,Çorum ilinde 0.87, Si
nop ilinde 4,28 dir. K›yaslamak amac› ile baz› il
lerin AG/OG oranlar›na tablolarda yer verilmiﬂ
tir.

Biliyorsunuz, da¤›t›m, üretim ve iletimden fark
l› olarak, iletim noktas›ndan abone gruplar›na
ulaﬂan çok geniﬂ bir hatt› ve tesisi içeren bir sis
temdir ve iﬂletmesi oldukça zordur; ‹letim hatt›
n›n Türkiye genelindeki uzunlu¤u toplam yakla
ﬂ›k 46 bin km dir.Bu bölgede yaklaﬂ›k 71 bin km
da¤›t›m hatt› vard›r. Esas amaç lamban›n sürek
li yanmas›,aboneye güvenli ve kesintisiz ticari
kalitesi yüksek bir enerji sunmak oldu¤una göre
ar›za iletim ,da¤›t›m denmeden giderilmelidir..
Bu tür uzun hatlarla ve çok k›r›k arazi yap›s›nda
tesis iﬂletmecili¤i yapmak zordur. Geçmiﬂ y›lla
ra bak›ld›¤›nda tesislerimiz özellikle k›rsal ke
simde;
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Ama Samsun’un bir trafo merkezinden ayr›lan
herhangi bir hatt›m›z›n herhangi bir noktas›nda
izolatör patlad›¤› zaman, oradan elektrik geç
mez, o izolatörün yap›lmas› gerekir. Bozuk yol
dan araç gidebilir.Ancak elektrik da¤›lm›ﬂ izola
tör noktas›n› geçerek abone ye ulaﬂmaz.

• tekni¤ine uygun yöresel ﬂartlar dikkate al›nma
dan proje yap›lmas›,
• yaln›zca ayd›nlatma amac› ile,

• en k›sa yoldan güzergah seçilsin parolas› ile,

• proje ve tesis yap›m›nda iﬂletme ﬂartlar›na ön
celik verilmesi yerine, tesislerin yap›m› s›ras›n
daki malzeme durumu dikkate al›narak tesis
maliyetinin ön plana ç›kart›lmas›,

Bu nedenle lambay› yakmak için hatt› tamir et
mek zorundas›n›z.Hem de kar ya¤mur demeden
hava ﬂartlar› ne olursa olsun km’lerce hat boyu
gezip ar›zal› izolatörü tespit edip de¤iﬂtirmek
zorundas›n›z.

• Hal böyle iken iﬂletme süresi boyunca y›llarca
tesislere bak›m yap›lmamas›,

Kasisle izolatör patlamas›n› karﬂ› karﬂ›ya getir
di¤iniz zaman, bizim yapt›¤›m›z iﬂletmecilik.
Karayollar›n›n ya da ‹l Özel ‹daremizin yapt›¤›
hizmetten çok farkl›d›r diye düﬂünüyorum. K›r›k
izolatörü bulup de¤iﬂtirmek için elinizde araç
yoktur.‹nsan gücü vard›r.Tek istifade edebildi¤i
miz personelimizin ar›zal› hat hakk›ndaki tecrü
beleri.

gibi olumsuz etkenler bugün bölgede ki k›rsal
kesimde yaklaﬂ›k 40.000 km uzunlu¤undaki bu
hatlar›n iﬂletmesini oldukça zorlaﬂt›rd›¤› gibi ba
k›m ve iﬂletme maliyetini de misli misli art›r
maktad›r.

Elektrik da¤›t›m sisteminde hizmetin kalitesine
etki eden en önemli faktörlerden biri, o da¤›t›m
sisteminin bulundu¤u bölgenin co¤rafi yap›s›d›r.
‹klimin de da¤›t›m sistemine en az düzeyde ar›
za verecek ﬂekilde olmas› ve bu özellikleri taﬂ›
mas› halinde, da¤›t›m sistemi iﬂletmecili¤i ko
laylaﬂmakta, ar›za say›lar› zor co¤rafi koﬂullar
daki bölgelere oranla daha düﬂük olmaktad›r.
Bunu bir tan›m anlam›nda söyledim. Bir zaman
lar Milli E¤itim Bakan›n›n, “Okullar olmasa,
Milli E¤itim Bakanl›¤› çok kolay” demesine
benzetmek istememiﬂtim.

Burada izolatörü örnek olarak seçtim. Basit ol
du¤u için.Karayolunun olmad›¤› bir yerde EN
Hatt›na ait dire¤in y›k›ld›¤›n› düﬂünün. De¤iﬂtir
mek zorundas›n›z.Hem de insan gücü ile.Bu ne
denle; Da¤›t›m Hatlar›n›n iﬂletmecili¤i çok fark
l›d›r. Yol, Fabrika, Bina,TELEKOM, iﬂletmeci
li¤ine benzemez.

Ço¤unuzun bildi¤i gibi, hat boyu gezip gözlem
leyerek ar›zay› bulmaya çal›ﬂ›yoruz. Bunun için,
çal›ﬂan arkadaﬂlar›m, bu hatta herhangi bir ar›za
meydana geldi¤inde, “Neresinde ar›za vard›r?”
diye düﬂünüyorlar, tahmini bir toto oynuyorlar
ve ço¤u kez de ar›zay› buluyorlar; ama y›ld›r›m
düﬂtü¤ü zaman veya trafo yand›¤› zaman, bu to
to iﬂi kar›ﬂ›yor ve tek tek hatt› gezmek zorunda
kal›yoruz özellikle k›rsal kesimde. Çünkü hepi
mizin bildi¤i gibi, bu ar›zay› bulacak merkezi
teknik bir sistemimiz yok.

Bu aç›dan bakt›¤›m›zda, özellikle Samsun, Or
du, Sinop illerinde arazi yüksek ve da¤l›k alan
a¤›rl›kl› ve yerleﬂimler de Karadeniz halk›n›n
yerleﬂim kültürüne uygun olarak da¤l›k bir yer
leﬂim oldu¤undan, bu bölgelerde ar›zalara mü
dahale süresi uzamakta, hatta hava ﬂartlar›n›n
çok sert olmas› halinde ulaﬂ›m sa¤lanamamakta,
bu yüzden ar›zalar giderilememektedir. Hava
ﬂartlar›, kar, ya¤mur veya arazi yap›s› ne olursa
olsun, hatt›n büyük bir bölümünü ço¤u kez ele
manlar›m›z›n hat boyu gezerek ar›za tespiti yap
t›klar›n› düﬂünürseniz, en büyük zaman, ar›zay›
tespit etmek için o hatt›n gezilmesiyle geçmek
tedir. Ar›zalar› tespit etmek ve gidermek için,
Karayollar› gibi, ‹l Özel ‹daresi gibi, makine
park›ndan istifade edecek mevcut bir yap›m›z
bulunmamaktad›r.

ﬁöyle bir hayal edelim; Samsun’un herhangi bir
köyüne gidecek olan vatandaﬂ, ya¤murda, ça
murda, arabas›yla oradan geçer, köyüne ulaﬂ›r.

Bu hatlar›m›z, a¤›rl›kl› olarak 1990’l› y›llarda
baﬂlayan özelleﬂtirme kapsam›na al›nmam›z hu
susunda, ar›zay› bulma zaman›n› azaltmak için
geliﬂmiﬂ teknolojilerden istifade edecek projele
re yat›r›m yapamad›¤›m›z sizler taraf›ndan da
biliniyor. Geçmiﬂte “Madem satacaks›n›z, ne
den para harc›yorsunuz?” düﬂüncesi hâkim oldu
bu tür yat›r›mlar› yaparken.
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Bölgedeki tesislerin yap›m› 1987 Y›llar›nda ta
mamlanm›ﬂt›r.Özellikle bu gün çok büyük so
runlar›n yaﬂand›¤› k›rsal kesimde ‹ﬂletme ﬂartla
r› dikkate al›nmadan ayd›nlatma amac› ile yap›
lan tesislerde 1990 l› y›llardan itibaren yenileme
ve ilave tesis yat›r›mlar› yap›lmad›.

Ama iﬂletilmekte olan bir tesis var ortada ve te
meli sosyal ekonomik mant›¤a dayand›r›larak
götürülmesi gereken bir hizmet var ortada.Abo
ne,kesintisiz kaliteli enerji ister sizden.Lamba
n›n sürekli yanmas›n› ister.Abone için;lamban›n
yanmas› önemli, lamban›n yanmas› için yap›lan
lar veya karﬂ›laﬂ›lan güçlükler de¤il, k›sacas›
hiçbir ﬂey de¤il, lamban›n sürekli yanmas›
önemli.

minde imar planlar›n›n k›smen uygulanm›ﬂ ol
mas› tesislerin kal›c› olarak yap›m›n› engelle
mektedir.Bu durum kal›c› olmayan ancak tesise
bütünüyle iﬂlerlik kazand›rmak için yap›lmas›
zorunlu tesis yat›r›mlar›n›n yap›lmas›na neden
olmaktad›r. K›sacas› geçicide oldu¤u için mali
kaynak israf›na neden olmaktad›r.
‹mar planlar›n›n yap›lmamas› veya yap›lm›ﬂ ol
sa dahi imar planlar›nda tesislerimiz için ayr›lan
yerlerdeki belediyelerimizce çözümlenmesi ge
reken ancak çözülemeyen problemler yat›r›mla
r›m›z› önemli ölçüde aksatmaktad›r.‹mar alan›
bak›m›ndan yap›laﬂmas› tamamlanm›ﬂ ancak kat
say›s› dolay›s› ile imar plan› tadiline dayal›
elektrik enerjisi güç art›ﬂlar› trafo yeri buluna
mad›¤›ndan karﬂ›lanamamaktad›r.Bu tür yerler
de iﬂ yeri dahi sat›n al›nmas› cihetine gidilmekte
ise de kat maliklerinin iste¤ine ba¤l› plan tadili
gerekmesi ve kat maliklerinin bu konuya s›cak
bakmamas› veya ederinden kat kat fazla para is
tenmesi oluﬂan problemlerin çözümünü imkan
s›zlaﬂt›rmaktad›r.K›sacas› ﬂehir ﬂebekelerinde
gerekli TM, box, direk gibi yap›lacak tesisin
önemli bölümlerini ihtiva eden tesisleri yapacak
yer problemleri yaﬂanmaktad›r. Bu problemlere
kal›c› çözüm üretmek için imar kanununda iﬂin
tan›mlanmas› iyi olacakt›r.

Ancak; Bölgenin Co¤rafi özellikler ve iklim ya
p›s› uzun süre yat›r›m yap›lmamas› da¤›t›m sis
temlerine yap›lacak yat›r›mlar›n maliyetini art›r
d›¤› gibi yenileme süresi de uzad›.
Son y›llarda iﬂin önemi anlaﬂ›ld› ve tesislerin ye
nilenmesi için imkanlar ölçüsünde daha çok
ödenek ayr›lmaya baﬂland›.

Uzun y›llar yenileme yat›r›m› yap›lmamas› ne
deni ile bu gün tesislerde yap›lacak yenileme iﬂ
lerinin maliyetini çok fazla art›rd›.

Son y›llarda ödenek misli misli art›r›lm›ﬂ olsa da
bu ödenekle tesislerin küçük bir bölümünde ye
nileme ve ilave yat›r›mlar yap›labilmektedir.
Ulaﬂ›m› zor bölgelerde yap›lacak elektrik tesisi
yat›r›mlar›nda montaj maliyeti ve tesisin yap›m
süresini art›rd›.Do¤al ﬂartlar›n oluﬂturdu¤u or
tam tesiste kullan›lan malzemenin mukavemeti
ni azaltmakta, zaman›nda bak›mlar›n yap›lma
mas› nedeni ile ar›zalar artt›¤› gibi tesis yenile
me maliyeti de artmaktad›r.Ayr›ca, bu tür böl
gelerde yerleﬂim da¤›n›k oldu¤undan, çok az sa
y›da abone için maliyeti oldukça yüksek yat›
r›mlar yapmak zorunda kal›nmaktad›r.

Örne¤in en az 10 daireli binaya ücreti ilgili da
¤›t›m ﬂirketi taraf›ndan ödenmesi ﬂart› ile trafo
yeri gösterme zorunlulu¤u getirme gibi.Böylece
ﬂah›s ,belediye yada da¤›t›m ﬂirketlerinin keyfi
say›lacak uygulamalar› önlenmiﬂ olacakt›r.

Kat mülkiyeti oluﬂmuﬂ binalarda sonradan zo
runlu trafo konulacak teknik aç›dan uygun yerler
için kat maliklerinin izni aranmayacak ﬂekilde
yasal alt yap› oluﬂturulmal›d›r.Bu yap›l›rsa mev
cut duruma çözüm getirilmiﬂ olur.

Buraya kadar k›rsal kesimdeki tesislerimizin iﬂ
letme güçlüklerinden bahsettik. ﬁehir ﬂebekele
rinde ise farkl› boyutta sorunlar›m›z vard›r.

Biraz daha fazla ödenek al›nma imkân› olabilir;
ﬁehir ﬂebekesindeki yat›r›mlar›m›z tamamen be
lediyelerimizin imar plan›na göre yap›lmaktad›r.

Bölgenin en büyük ili olan Samsun büyük ﬂehir
belediyesi kapsam›na al›narak s›n›rlar›n›n bir il
çe bir çok belde ve köy statüsündeki yerleﬂim
alanlar›n› içersine alarak 20 km çapl› daire alan›
içerisinde geniﬂlemesi,di¤er il s›n›rlar›n›n da k›
sal yerleﬂim alan›n› kapsayacak ﬂekilde geniﬂle
mesi imars›z alanlar›n artmas›na neden olmuﬂ ve
bu geliﬂme bürokratik zorluklara ve tesisleri
mizdeki sorunlara ayr› bir boyut kazand›rm›ﬂt›r.
Elektrik tesislerinin yap›lmas› gerekti¤i ve plan
laman›n yap›l›p programa al›nd›¤› zaman dili

Ayd›nlatmadaki geliﬂmeler,önemli bir sorun gi
bi gözükmese de ﬂirketimizin insiyatifi d›ﬂ›nda
tamam› ile gereksiz zaman al›c› geliﬂmeler
dir.Geliﬂmelerin incelenmesi halinde oldukça
düﬂündürücü bir tablo ortaya ç›kmaktad›r.
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Belediyelerimiz taraf›ndan ﬂehrin güzel görüntü
sü baﬂl›¤›na dayal› olarak israfa yönelik proje
siz,hesaps›z,bu gün düﬂün yar›n uygula mant›¤›
na dayal› ayd›nlatma tesisi yap›lmaktad›r.Bu du
rumun önüne geçilerek da¤›t›m ﬂirketi ile uyum
lu bir çal›ﬂma ile ﬂehrin güzelliklerini ortaya ç›
karacak ayd›nlatma tesisi planlanmal› ve hayata
geçirilmelidir.

Bunun sa¤lanmas› için örne¤in EPDK taraf›n
dan ciddi yapt›r›mlar getirilmelidir Ayd›nlatma
tüketimlerinin belediyelere ve ‹l Özel ‹dareleri
ne faturalanmaktad›r.2002 Y›l›ndan beri bu böy
le yap›lmaktad›r.Ancak bu güne kadar Türkiye
genelinde oldu¤u gibi bölgede de ayd›nlatma fa
turas› hiç ödenmemiﬂ ve ödenmemeye de devam
edilmektedir.Bu uygulama ç›kmaz›na, ciddi bir
uygulanabilir çözüm getirilerek ﬂirketlerin yük
leri azalt›lmal›d›r.Örne¤in yasal düzenleme ya
p›larak belediyelerin ayd›nlatma dahil tüm elek
trik tüketimleri iller bankas› paylar›ndan do¤ru
dan ﬂirketlere aktar›labilir.Belediyelerin bu yol
la kaybettikleri gelir kay›plar› yap›lacak yasal
düzenleme ile yöresel vergi tipi gelirlerle karﬂ›
lanabilir.Hatta bu yolla sa¤lanacak gelirlere oran
s›n›r› konularak ayd›nlatma dahil tüketim israf›
n›n önüne de geçilebilir.

kullan›larak karﬂ›land›¤› düﬂünülürse sorunun
giderilmesinin önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.

Bu nedenle baz› yerlerde TE‹Aﬁ’ne 154/34,5kV
trafo merkezi yap›m› için müracaatlar›m›z
var.Henüz ihale dahi yap›lmad›.TM’nin 15 y›ll›k
geçmiﬂi var.Abonelerimize karﬂ› sorumlulukla
r›m›z var.
Sorunun çözümü için ﬂart olan trafo yat›r›m› bu
kadar gecikirse bu iﬂin izah› olmaz.Kamulaﬂt›r
maya dayal› gecikme var deniliyor.

Bu durumu ﬂunun için anlatt›m.Yapt›¤›m giri
ﬂimler sonucunda gecikmede tek nedenin kamu
laﬂt›rma olmad›¤›n› tespit ettim.Hatta tek nedeni
kesinlikle bu de¤il.Çünkü tesislerin planlanmas›
ve yap›m›nda genel ticari kalitenin esas al›nd›¤›
sektörel bazdaki düﬂünceler etkin olmas› gere
kirken,baz› çal›ﬂanlar›n›n kiﬂisel tutumlar›n›n et
kin oldu¤u kurumsal bazdaki sahiplenme duygu
suna dayal› dar çerçeveli düﬂünceler ön plana
ç›kmaktad›r.

Lamban›n yanmas›nda etkin bir baﬂka kuruluﬂ
da Türkiye Elektrik ‹letim Aﬁ. dir. K›sa ad› ile
TE‹Aﬁ. Ülkede da¤›t›m ﬂebekelerinin toplam
uzunlu¤u yaklaﬂ›k 880.000 km,‹letim ﬂebekele
rinin toplam uzunlu¤u ise yaklaﬂ›k 47.000 km
dir. K›saca da¤›t›m ﬂebekesi iletim ﬂebekesinin
19 kat›d›r.

Bu durum bürokratik sorunlar› azaltma yerine
art›rmaktad›r.K›sacas› lamban›n yanmas› için
üretimiletimda¤›t›m ayr›m› yap›lmadan abone
baz›nda teknik verilere dayal› tek bir düﬂüncenin
ticari ve teknik kalitenin hakim k›l›nd›¤› projeler
üretilerek hayata geçirilmelidir.

Bu durumda; Da¤›t›m Sisteminde orta gerilim
baz›nda de¤iﬂik hatlardan enerji vermeye yöne
lik sistemde alternatifli manevra yap›s› oluﬂtura
rak ticari ve teknik kaliteyi art›rmak için
154/34,5kV trafo merkezlerinin yer seçimi
önem kazanmaktad›r.Baﬂka bir deyiﬂle
154/34,5kV trafo merkezleri da¤›t›m ﬂebekesi
nin uzunlu¤u ve yük yo¤unlu¤u dikkate al›narak
yer seçimi yap›lmal›d›r.

Lamban›n yanmas› için kuruluﬂlar aras›nda uz
laﬂma mant›¤› hakim olmal›d›r.Alt›nda kalan›n
can› ç›ks›n misali bir ortam oluﬂmuﬂtur.
EPDK’n›n baz› kararlar›ndaki ›srar› bu durumu
daha da olumsuzlaﬂt›rmaktad›r.
Hemen hemen hakl› olmas›na ra¤men Da¤›t›m
ﬁirketleri bu ortamdan hep olumsuz etkilendi.

Fiili durumuna bak›ld›¤›nda bölgedeki trafo
merkezleri için seçilen yerler belirtti¤im husus
lar› taﬂ›mad›klar› görülmektedir.Bu nedenle böl
gede 154/34,5kV trafolar itibaren 150 km yi bu
lan EN Hatlar› ile enerji verilen yerler mevcut
tur.Bu kadar uzun hatt›n iﬂletmecili¤ini düﬂü
nün.Teknik anlamda gerilim düﬂümü hat safha
da.

Gerilim düﬂümü ﬂikayeti ile çok baﬂvuru var ﬂir
ketimize.Bu durumdan en çok Samsun ili;Baf
ra,Alaçam,Yakakent,Ondokuzmay›s,Çarﬂam
ba,Terme,Tekkeköy,Sal›pazar›,Ayvac›k, Ka
vak,Asarc›k, Ordu ili; Ünye,‹kizce, Akkuﬂ, Ço
rum ili; Sungurlu ve Sinop ili Gerze ilçeleri etki
lenmektedir.Bu ilçelerin bir bölümünde yaﬂa
yanlar geçimlerini tar›m ürünleri yetiﬂtirerek
sa¤lamakta ve ürünlerin sulama ihtiyac› elektrik

Abonenin nihai muhatab›n›n da¤›t›m ﬂirketleri
nin olmas›,EPDK sorunlar› bu ikili aras›nda çöz
meye yönelik kararlar almas›,mülga TEK’in bi
leﬂeni olan TE‹Aﬁ ‘›n,müﬂteri iliﬂkisi zay›f ken
di sorumluluk alan› ile s›n›rl› tutarak öteden be
ri oluﬂturduklar› kolayc› iﬂletme politikalar›n›
daha da kat›laﬂt›rmalar›na neden olmuﬂtur. K›sa
cas› EPDK’n›n getirdi¤i baz› kurallar kuruluﬂlar
aras›ndaki uzlaﬂma ortam›n› olumsuz etkilemiﬂ
tir.Bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂmedikçe etkilemeye de de
vam edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
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Teknik konuda söylenecek çok ﬂey olmas›na
ra¤men çok zaman›n›z› almama ad›na konuyu
hoﬂgörünüze s›¤›narak daha fazla uzatmak iste
miyorum.

Ben biraz teknik olmas›na ra¤men di¤er aç›kla
malara paralel yukar›da zorunlu olarak aç›klad›
¤›m hususlara ilave olmak üzere idari olarak ka
bul etti¤im enerjide özel hukukun bir parças› ol
du¤unu düﬂündü¤üm EPDK’y› ve iﬂletmecilik
sürecindeki etkilerini anlatmak istiyorum.

ortadan kald›r›lmas› için yaz›lan yönetmeli¤in
gerçek anlamda uygulanmas› için milyarlarca
YTL tutar›nda yat›r›m yaparak tesislerin düzel
tilmesi gerekir.Ödenek bulunsa bile tesislerin
düzeltilmesi için kesinlikle zamana ihtiyaç var
d›r.50 senede kurulan ve özelleﬂecek anlay›ﬂ› ile
bak›m yap›lmayan bu tesisler 35 senede düzel
tilmez.Sadece düzeltilmesi için yasa ç›kart›l›r
diye düﬂünüyorum.

4628 say›l› yasadan gelen yetkilere sahip bu ku
ruluﬂumuzu sabahki oturumda say›n Olgun Sa
karya o kadar güzel anlatt› ki bana laf kalmad›.
Say›n Sakarya’n›n anlatt›klar›na ilave olarak bir
çok konudan sadece birkaç›na de¤inmek istiyo
rum.

Aksakl›klar› söyledi¤imizde 4628 say›l› yasan›n
tan›d›¤› yetkiyi ileri sürüyorlar.Oysa biz bu ya
san›n verdi¤i yetkiyi de¤il bu yasaya dayal› ç›
kart›lan sahada uygulanmas› güç ve da¤›t›m ﬂir
ketlerinin ezen kararlar› tart›ﬂmak ve uygulana
bilir hale getirmek istiyoruz.Amac›m›z sektörde
uyulabilir pratikli¤i olan bir iﬂleyiﬂ yaratmak.

Enerji konusunda kanun yap›c› konumunda bir
tüzel kiﬂili¤in olmas› ve ideal anlamda zamana
ve zemine göre uygulanabilir karar ç›kart›lmas›
güzel bir ﬂey.

EPDK’nun ç›kard›¤› yönetmelik ve ald›¤› karar
lar› üretim,iletim,da¤›t›m dahil elektrik enerjisi
sektörünün parçalar›n› oluﬂturan kuruluﬂ perso
neli sektörün tümü baz›nda de¤il,Kendi kuruluﬂ
lar› baz›nda sahiplenme duygusuna dayal› olarak
de¤erlendirme ve yorum yapt›klar›ndan uygula
mada sektördeki kuruluﬂlar aras›nda kargaﬂa
do¤maktad›r.Bu durum sektördeki iﬂleyiﬂ ve ve
rimi azaltmaktad›r.

4628 say›l› kanunun amaç bölümünde elektri¤in
yeterli, kaliteli,sürekli, düﬂük maliyetli ve çevre
ye uyumlu bir ﬂekilde tüketicilerin kullan›m›na
sunulmas› için, rekabet ortam›nda özel hukuk
hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali
aç›dan güçlü, istikrarl› ve ﬂeffaf bir elektrik
enerjisi piyasas›n›n oluﬂturulmas› ve bu piyasa
da ba¤›ms›z bir düzenleme ve denetimin sa¤lan
mas›d›r. Denilmektedir. Çok ideal gibi gözükse
de uygulama hiçte öyle de¤il.

Bir taraftan da¤›t›m ﬂirketlerini ticari kaliteye
zorlarken yine al›nan kararlarla 3.ﬂah›slar›n mül
kiyetinde olup, Hat kat›l›m pay› ile baﬂka müﬂ
terilere enerji verilen,ticari ve teknik kaliteyi
sa¤layacak nitelikte olmayan,Kamulaﬂt›rmas›
olmayan tesislerin da¤›t›m ﬂirketleri taraf›ndan
devir almaya zorlanmaktad›r. Da¤›t›m ﬂirketleri
nin hiç iﬂine yaramayan üretim ﬂirketlerine ait
iletim hatlar› ç›kart›lan kararlarla yine da¤›t›m
ﬂirketlerine yapt›r›lmak istenmektedir.

Teknik anlamda sorunlu olan ve yat›r›m iste
yen,yeni teknolojilerle desteklenmesi gereken
da¤›t›m tesislerinin durumunu yok sayarak he
men yönetmeliklerin uygulanmas› istenilmekte
dir. Bu mümkün mü? Kamunun takdirine b›rak›
yorum.EPDK’n›n enerji da¤›t›m›nda ticari ve
teknik kalitenin sa¤lanmas› ad›na ç›kard›¤› yö
netmelikler ve kararlar;Da¤›t›m ﬂirketlerinin so
rumlulu¤undaki mevcut tesislerin durumu bu te
sislerde aksayan k›s›mlar›n düzeltilmesi için ya
p›lacak yat›r›mlar ve gerekli süreler dikkate al›n
madan uygulanmas› istenilen yönetmelikler ve
kararlar.Bu aksakl›klar›n hemen giderilmesi ne
ödenek boyutu ile ne de zaman boyutu ile müm
kün de¤ildir.Kesintilerin ortadan kald›r›lmas›
güzel bir ﬂey.Ancak 4628 say›l› yasa ile bu ko
nuda yetki verilmiﬂ EPDK sanki bu ülkede Elek
trik Da¤›t›m›’n›n geçmiﬂi hiç yokmuﬂ varsaya
rak kararlar almakta, uygulanabilirlili¤ine bak
maks›z›n kararlar›n uygulanmas›n› talep etmek
te ve da¤›t›m ﬂirketlerini ceza ile tehdit etmekte
dir.Ald›klar› kararlar bu anlama gelmektedir.
Ama yap›lacak iﬂin büyüklü¤ü bilinmeden bir
baﬂka ülkeden çeviri yap›lmas› ile kesintilerin

Benzer çok say›da uygulanmas› güç kararlar
vard›r.Bu kararlar›n bir bölümünün özelleﬂtirme
sonras›na yönelik olmas›na ra¤men bu gün ne
dense EPDK taraf›ndan kamu kuruluﬂlar›na da
uygulama zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.

Uygulanmas› güç birçok karar ç›kart›larak konu
ile ilgili kamu ve özel kesimden bir çok kurulu
ﬂu kendi aralar›nda çat›ﬂmaya sürükledi¤i görü
ﬂünü taﬂ›maktay›m.
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Da¤›t›m Sisteminin iﬂletme , ar›za ve bak›m›nda
çal›ﬂt›r›labilecek yeterli say›da kalifiye teknik
personelin bulunmamas› da ﬁirketimizin yaﬂa
makta oldu¤u zorluklardan birisidir.Da¤›t›m ﬂir
ketleri 1984 y›l›ndan beri özelleﬂtirme kapsa
m›ndad›r.Bütün özverili ve iyi niyetli gayretlere

f›ndan 5 ‹l Müdürlü¤ümüzün da¤›t›m sistemi
yönetimini Supervisory Control And Data Ac
quisition k›saca SCADA yaz›l›m› üzerinden ger
çekleﬂtirmeyi hedefleyen 4.700.000? tutar›nda
proje teklifi yap›lm›ﬂt›r. AB ça¤r›s›ndaki “ Fir
malar›n üretim teknolojilerinin, ARGE ve yeni
lik kapasitelerinin ve bilgi ve iletiﬂim teknoloji
lerinden faydalanma düzeylerinin geliﬂtirilmesi”
çerçevesi dikkate al›narak teklif edilen projede,
da¤›t›m sisteminin uzaktan izlenmesi, analizi,
ar›za müdahalesi amaçlanm›ﬂt›r.Bu projenin AB
taraf›ndan uygun bulunarak gerçekleﬂtirilmesi
halinde, ﬁirketimiz bünyesindeki 5 ‹l Müdürlü
¤ü’nün Merkez ve Yo¤un nüfuslu k›rsal kesim
lerinde da¤›t›m sistemi uzaktan müdahale edile
bilir duruma getirilerek, ar›za say›s› % 80 ora
n›nda azalt›lacakt›r.

ra¤men bu durum ister istemez çal›ﬂan›n moti
vasyonunu bozmaktad›r.Da¤›t›m ﬂirketleri Türk
Ticaret kanununa göre kurulmas›na ra¤men uy
gulamada EPDK,TEDAﬁ,ÖZELLEﬁT‹RME
‹DARES‹, PLANLAMA gibi kuruluﬂlar›n ald›¤›
kararlar› uygulama zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
O kadar çok uyulmas› istenilen kural vard›r ki
bu kurallar›n önemli bölümü bir biri ile çeliﬂ
mektedir.Personel zaman zaman hangisini uygu
layaca¤›n› ﬂaﬂ›rmaktad›r.Oysa lisanslar› bölge
da¤›t›m ﬂirketlerine verdi¤ini belirten EPDK ya
sal ve hukuki sorumlu olarak bölge da¤›t›m ﬂir
ketlerini sorumlu tutmaktad›r.Ancak uygulama
böyle de¤ildir.‹ﬂin sonucunda oluﬂacak hatalar
da ﬂahsi cezalar söz konusu oldu¤u düﬂünülürse
bu ﬂekli ile dahi ortada kar›ﬂ›kl›k vard›r.

Benim bildi¤im ç›kart›lan yasa ve yönetmelikler
asl›nda personelin hata yapma olas›l›¤›n› orta
dan kald›rmaya yönelik idareyi kolaylaﬂt›r›c› ni
telikte olmal›d›r.

Küresel ›s›nman›n olumsuz etkileri nedeni ile
HES’ lerdeki üretim azalmas› ve so¤utmaya da
yal› tüketim art›ﬂ› nedeni ile enerji arz›ndaki ar
t›ﬂ Termik kaynaklar›n full kapasite ile çal›ﬂt›r›
larak karﬂ›lanmas› üretim maliyetini art›rm›ﬂ
t›r.Bu nedenle Da¤›t›m ﬁirketlerinin sat›n ald›¤›
elektri¤e 01.09.2006 tarihinden geçerli olmak
üzere %24 zam yap›lm›ﬂt›r.Ayr›ca piyasa mali
uzlaﬂman›n getirdi¤i bir maliyet var ortada.Bu
durum da¤›t›m ﬂirketlerinin mali yükünü art›r
m›ﬂt›r.Yap›lan zam enerji sat›ﬂ›na yans›t›lma
m›ﬂt›r.Enerjinin perakende sat›ﬂ›na 2003 y›l›n›n
baﬂ›ndan itibaren zam yap›lmamas› genel enflas
yonun düﬂmesinde en büyük etken olmuﬂtur

Oysa yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m ilgili kuru
luﬂlar›n gözden geçirmesi gereken, yanl›ﬂ anlaﬂ›
lacak kararlar› vard›r.Bu kararlar›n gözden geçi
rilmesi do¤rultusunda giriﬂimlerimiz devam et
mektedir.

ﬁirketimiz yukar›da belirtilen do¤al ve idari ko
ﬂullar›n oluﬂturdu¤u ve da¤›t›m sistemimize
yans›yan olumsuzluklar› gidermek ad›na, da¤›
t›m sistemi iyileﬂtirmeleri ve yeniden tesisi ile il
gili projeleri h›zla haz›rlayarak, bu projelerin ha
yata geçirilmesi için ödenek taleplerini yapmak
ta ve tahsis edilen ödenekler oran›nda projeleri
uygulamaya sokmaktad›r.Haz›rlanan projelerde
da¤›t›m sistemi ar›za say›s›n› ve süresini azalta
cak yeni teknolojiler kullan›lmaktad›r.

Bu mali yükü da¤›t›m ﬂirketleri daha fazla taﬂ›
mas› mümkün de¤ildir.

“Enerji fiyat çarpan’› düﬂtü¤ü halde Enflasyon
2003 y›l›ndan bugüne %37,8 artm›ﬂt›r.Enerji fi
yatlar› enflasyon oran›nda artsayd› bugün;

K›rsal da¤›t›m tesislerinin yük yo¤unlu¤u fazla
olan güzergahlar›nda recloser tipli kesiciler kul
lan›larak, ar›za halinde kendili¤inden ya da
uzaktan kumanda ile tekrar kapama fonksiyonu
oluﬂturulmaktad›r.

Sanayi elektrik fiyat› % 34 artarak 7.9 cent /
kWh'dan 10.6 cent / kWh‘a ç›kacakt›.Ayn› ﬂekil
de konut fiyatlar› da % 27 artarak 8.6 cent /
kWh'den 10.8 cent/kWh‘a ç›kacakt›.

Gerek konutta gerekse sanayide de¤iﬂik ülkelere
göre perakende sat›ﬂ tarifesi çok ucuz durumda
Bu durum enflasyonu azaltt›¤› gibi kaçak kulla
n›m› da etkileyerek azaltt› Tabloda k›yaslanma
s› aç›s›ndan ülkemizin de içinde bulundu¤u bir
çok ülkenin enerji sat›ﬂ tarifesi bulunmaktad›r.

ﬁebeke Yönetmeliklerinde tüm Da¤›t›m ﬁirket
lerine elektrik enerjisinin sadece müﬂteriye sat›
ﬂ› de¤il, standartlarda belirlenen gerilim, fre
kans, cos.j de¤erlerini sa¤layan kaliteli enerjinin
müﬂteri hatt›na kadar iletilmesi görevi verilmiﬂ
tir.Bu nedenle, kaliteli enerjinin müﬂteriye sunu
muna yönelik çal›ﬂmalara ﬁirketimize ba¤l› ‹l
Müdürlüklerinin tümünde öncelik verilmiﬂtir.
AB taraf›ndan 2007 y›l› ﬁubat ay›nda ça¤r›s› ya
p›lan Hibe projeleri kapsam›nda ﬁirketimiz tara
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Baﬂka bir problem TE‹Aﬁ ile TEDAﬁ aras›nda
imzalanmas› gereken ‹letim Sistemi Ba¤lant› ve
Sistem Kullan›m anlaﬂmalar›d›r.Bu anlaﬂma;
Uygulamas› güç,tespiti zor, polemik yaratacak

sonucu hukuka intikal edecek bir çok maddesi
oldu¤undan TEDAﬁ taraf›ndan imzalanmam›ﬂ
t›r.Ancak EPDK taraf›ndan al›nan bir kararla an
laﬂman›n imzalanmas› ﬂart› ortadan kald›rarak
direk uygulama ﬂart› getirilmiﬂtir.

K›sacas› kanun,yönetmelik ve uygulanmas› iste
nilenlere bak›ld›¤›nda ticari bir hizmet kuruluﬂu
mu yoksa sosyal bir hizmet kuruluﬂu mu olup
olmad›¤›m›z hususundaki soruya kesin bir ce
vap bulam›yoruz. Bu durumu yasal iliﬂkilerimi
zin bulundu¤u kuruluﬂlara izahta güçlük çekiyo
ruz.ﬁirketimizin kuruluﬂlarla olan resmi iﬂlerini
sonuçland›rmak için her defas›nda de¤iﬂik bel
gelerle ﬂirketimiz yap›s›n› anlatmaya çal›ﬂ›yo
ruz.

Anlaﬂman›n uzlaﬂan iki taraf› olur.‹ki taraf ol
mad›¤›na göre bu hususa hukuken anlaﬂma den
memesi gerekir.

Ben anlaﬂmada en basit olan bir hususa dikkati
nizi çekmek istiyorum. Bu anlaﬂmalara göre
TE‹Aﬁ tesislerinde kullan›c›n›n ba¤l› oldu¤u fi
derin açmas›na neden olan günlük üç ar›zadan
daha fazla ar›za intikal etmesi halinde TE‹Aﬁ ta
raf›ndan da¤›t›m lisans sahibi tüzel kiﬂiye yani
ﬂu anda kamu kuruluﬂu olan da¤›t›m ﬂirketlerine
ceza tahakkuk ettirilmesi öngörülmüﬂtür.‹ntikal
eden ar›zalar› da¤›t›m hatt›ndan m›,yoksa fider
baﬂ›ndaki mekanizmadan m› geldi¤inin kesin
olarak belirlenmesi gerekir ki ceza ödeyecek ta
raf belirlensin.Benim bildi¤im TE‹Aﬁ tesislerin
de bunu belirleyecek hukuk kurallar› karﬂ›s›nda
geçerli elektronik bir sistem bulunmamakta
d›r.Tablocu vard›r.Anlaﬂman›n di¤er taraf›ndaki
da¤›t›m ﬂirketlerinden görevli olmad›¤›ndan ar›
zan›n maliki tek tarafl› beyana göre yani TE‹
Aﬁ’›n elaman›n›n beyan›na göre belirlenecek
tir.Hatta TM iﬂletmesi TE‹Aﬁ taraf›ndan özel
leﬂtirildi¤ine göre tespit taﬂeron eleman›n›n be
yan›na göre yap›lacakt›r.

Bu karmaﬂ›k durumun düzeltilmesi gerekir.Bu
kadar karmaﬂ›k yap›da ve kurallar›n s›n›rlar› içe
risinde yanl›ﬂ yapmadan iﬂi yürütmek çok tecrü
beli personel ile zorda olsa mümkündür.
Tecrübeli personel olmad›¤› gibi emekli perso
nel say›s›n›n artmas› nedeni ile oluﬂan personel
eksikli¤i hat safhada hissedilmektedir.Öyle iﬂ
letmelerimiz var ki buralarda enerjinin süreklili
¤ini sa¤lama ad›na uzman olmayan kiﬂilere ma
nevra yapt›r›lmaktad›r.

‹ﬂletme kalitesini art›rmak için istihdam edilebi
lecek önemli meslek gruplar›nda burs veya kre
di vererek baﬂar›l› ö¤rencileri bu sektöre kazan
d›r›lmas› görüﬂündeyim.
Muhtelif zamanlarda farkl› kanuna dayal› olarak
kurulan ancak bölgeleri ile s›n›rl› kalmak kayd›
ile görev,yetki ve sorumluluklar› ayn› olan da¤›
t›m ﬂirketlerinin yap›s›ndaki ve çal›ﬂanlar›n öz
lük haklar›ndaki farkl›l›klar ortadan kald›r›lma
l›d›r.

Anlaﬂma ile uygulanmas› istenilen ﬂartlar›n bü
yük bir k›sm› incelendi¤inde;Da¤›t›m ﬂirketleri
nin TE‹Aﬁ’›n tablo görevlisinin inisiyatifine tes
lim edildi¤i görülecektir.

Bölgede kaçak kullan›mda ciddi derecede düﬂüﬂ
vard›r.Ancak kaçak kullan›m› önledik demek
mümkün de¤ildir.

Çözümlenemeyen veya çözümlenebilmesi için
beraberinde bir çok uygulaman›n veya yat›r›m›n
yap›lmas› gerekir.Bunun için de uygun geçiﬂ sü
resi gerekir.Oysa ç›kart›lan kararlar›n bir ço¤un
da bu zaman tan›nmam›ﬂt›r.

Genelde her ay yüksek tüketimli abonelerin öl
çü devreleri kontrol edilmektedir.‹ﬂ gücümüz
dahilinde de¤iﬂik usullerle elde edilen bilgileri
de¤erlendirerek di¤er aboneler de noktasal veya
tarama usulü ile denetlenmektedir.Denetimler
kendi ekiplerimizle birlikte di¤er illerden mobil
ekipler ça¤r›larak yap›lmaktad›r.Kaçak mücade
lemizde çok say›da tehdit almam›za ra¤men bu
tehditler giderek azald›.

ﬁirketimiz ticaret kanununa tabi kurulmuﬂ
tur.Yukar›daki yönetmeliklere ve kararlara ba
k›ld›¤›nda hayli karmaﬂ›k durum ortaya ç›kmak
tad›r.Çünkü bu yönetmelik ve kararlar bir çok
yerde ticaret kanunu ile çat›ﬂmaktad›r. ‹ﬂleyiﬂi
mizdeki kargaﬂan›n temelinde yatan nedenler
den biriside budur.

Olaya ticaret olarak bakacak olursak, Ticaret ka
nunu ticareti düzenler.Ticaretin en önemli çizgi
si arztalep çizgisidir.Oysa uygulanmas› istenilen
o kadar çok yönetmelik ve karar var ki arztalep
dengesi tamamen baypas edilmiﬂ durumdad›r.
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En çok tar›msal sulama abonelerinin denetimin
de zorluk çekilmektedir.Ço¤unlu¤u Samsun
ilinde olmak üzere 25.344 adet tar›msal sulama
abonemiz bulunmaktad›r.Çok geniﬂ arazide ta
r›msal sulama yap›lmas› ve abonelerin ölçü pa
nolar› sulama pompalar›n›n yan›nda olmas› do
lay›s› ile çok geniﬂ araziye yay›lm›ﬂ ölçü pano
lar›n›n denetimini güçleﬂtirmekte ve çok zaman

almas›na neden olmaktad›r.Buna ra¤men dene
timlerimiz ciddi derecede sürmektedir.

halle bekçisi hoca ile birlikte paray› aramaya ko
yulur. Sokak tamamen aran›r.Ama para buluna
maz.Bekçi hocaya ‘paray› bu sokakta kaybetti
¤inden emin misin’ diye sorar.Hoca baﬂka bir
soka¤› gösterince,bekçi gösterdi¤i sokakta para
y› neden aramad›¤›n› sorar hocaya. Hoca bekçi
ye ‘o sokak karanl›k buras› ayd›nl›k onun için
paray› bu sokakta ar›yorum’ der.

Kaçak kullan›m oran›n›n düﬂmesinde en önemli
unsurlardan biriside 2003 y›l›n›n ilk aylar›ndan
itibaren elektrik tarifelerine zam yap›lmamas›
d›r.

Talep sahibine elektrik enerjisi verilmesi iﬂinin
imar› denetlemekle görevli kuruluﬂlar›n iznine
yada ruhsat›na tabi olmas› kaçak kullan›m› art›r
maktad›r..Bu nedenle 3184 say›l› imar yasas›nda
ki ilgili maddelerden elektrik sat›ﬂ›n› imar ruhsa
t›na dayand›ran hükümler kalkmal›d›r.Yasal ol
madan yap›lan binalar y›k›lma aﬂamas›nda y›k›
m› yapacak kuruluﬂun müracaat› ile y›k›lacak
yerin elektri¤i kesilecek yasal alt yap› oluﬂturul
mal›d›r.ﬁirketimiz imar denetimi yapan kuruluﬂ
de¤il elektrik satan kuruluﬂtur

Lamban›n yanmas› için var olan problemler da
¤›t›m,iletim, üretim demeden zaman›nda ve ye
rinde çözmek önemlidir.Eleﬂtirilerden kurtul
mak için iyi incelemeden var olan sorunlar›n
kayna¤› olarak baﬂkalar›n› hedef göstermek çok
kolayc› bir yoldur.Kiﬂiyi kurtar›r ama sorunlar›
çözmez, iﬂi t›kar. T›pk› Hocan›n paray› karanl›k
sokakta kaybedip ayd›nl›k sokakta bulmaya ça
l›ﬂmas› gibi.
Hepinize temsil etti¤im ﬂirket çal›ﬂanlar› ve ﬂah
s›m ad›na sayg›lar sunuyorum.

Biz elektrik kesintisini; kesintiden dolay› ürete
meyip evine ekmek paras› götüremeyen baban›n
›zd›rab› mahcubiyeti,veya televizyonda çizgi
film seyreden küçük bir çocu¤un kesinti an›nda
mahrum oldu¤unu düﬂündü¤ü ﬂeyler için döktü
¤ü gözyaﬂ› olarak,Sanayicinin rekabeti,Çal›ﬂa
n›n ‹ﬂi olarak görüyoruz.Bu nedenle hedefimiz
abonemize kaliteli kesintisiz ve sürekli enerji
vermektir. Müﬂteri memnuniyetidir.

Beni dinlediniz için hepinize teﬂekkür ediyor,
sayg›lar sunuyorum.
OTURUM BAﬁKANI Mehmet beye teﬂekkür
ederiz. Bir da¤›t›mc› olarak iyi toparlad› sorunu.
San›yorum, konuyla ilgili sorular gelecektir.

Üretim, iletim, da¤›t›m süreçlerinden, gerek bu
iﬂi yapanlar, gerek mevzuat› haz›rlayanlar, ge
rekse halk›m›z, herkes ﬂikayetçi, bir yerden ﬂika
yetçi. Zafer arkadaﬂ›m›z›n söyledikleriyle bü
tünleﬂtirirsek, sistemi, enerji yönetimini yapma
ya çal›ﬂan TE‹Aﬁ’›n talimatlar› var. Üretimin
ayr› sorunlar› var. San›r›m, bunlarla ilgili sorular
gelecektir. Rotas› belli olmayan gemiye hiçbir
rüzgâr yard›m etmez. Bu anlamda, bizim Oda
olarak söyledi¤imiz her zaman ﬂudur: “Enerji bir
bütündür, özellikle elektrik bir bütündür; merke
zi bir planlama, merkezi bir projeksiyon, merke
zi bir otorite ve dikey bir örgütlenmeyi gerekti
rir” diyoruz.

Hedefe ulaﬂmak için ﬂirketin imkanlar› zorlana
cakt›r.‹mkanlar› uygun hale getirilerek her türlü
teknolojik geliﬂmeden istifade edilmesi sa¤lana
cakt›r.Da¤›t›m›n gelece¤indeki düﬂüncemiz bu
dur.
Lamban›n sürekli yanmas› hususundaki temen
nimiz;

Sektörün bürokratik yap›s›ndaki çeliﬂkilerin gi
derildi¤i, Da¤›t›m,‹letim,Üretim ayr›m› yap›l
maks›z›n yönetim kademesi dahil tüm çal›ﬂanla
r›n; Ego tatmini, Kurumsal bazda olay› sahiplen
me, Kurumsal bazda düﬂünme,Kurumsal bazda
uygulama yapma, yerine,Müﬂteri memnuniyeti
ni gözeten,Da¤›t›m,‹letim,Üretim ayr›m›n›n ya
p›lmad›¤›,Sektörel bazda,Uzlaﬂmac› kimli¤in
hakim oldu¤u ,mevzuat alt yap›s›ndaki çeliﬂkile
rin giderildi¤i sa¤l›kl›,bir hizmet ortam›n yara
t›lmas›d›r.

Evet, sorular›n›z› alal›m.
Buyurun.

Say›n baﬂkan ve say›n meslektaﬂlar›m ﬂu ana ka
dar beni sab›rla dinlediniz. Sözlerimi hoﬂgörü
nüze s›¤›narak bir f›kra ile bitirmek istiyorum.
Nasrettin Hoca mahalledeki bir sokakta paras›n›
kaybeder ve aramaya baﬂlar.Hocay› gören ma
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MEHMET ÖZKAN Metin bey bir soru sordu
az önce. “5 tane ilin aras›nda Samsun lehine bir
farkl›l›k var; bunu nas›l yorumluyorsunuz?” di
ye sordu. Sunumu k›saltt›¤›m için, baz› yerleri
makaslad›m. Ayd›nlatmay› k›sa geçmiﬂtim ora
da. Bizim bu bölgede, yazl›k diye tabir etti¤imiz,
3 ay kal›nan yerler var; buralarda daha çok eko
nomik durumu çok iyi olan vatandaﬂlar otur
maktad›r. Bu vatandaﬂlar›m›z oraya taﬂ›nd›klar›
zaman, cadde olarak ayd›nlatmas›n› yapt›¤›m›z
bütün lambalar› kendi bahçelerine döndürürler.
Senenin sonunda biz de gider, tekrar yola çeviri
riz onlar›. Bu lambalar TEDAﬁ taraf›ndan tak›l
mamaktad›r, vatandaﬂ kendisi sat›n alarak tak
maktad›r. Biz de bunlarla u¤raﬂ›yoruz, yani va
kit kaybediyoruz bunlarla. Bir u¤raﬂ›m›z da bu.
San›r›m, Metin bey bunu vurgulamak için bu so
ruyu sordu.

SALONDAN Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan.

Rüzgâr enerjisiyle ilgili bir aç›klama yapmadan
önce, sordu¤um soruyla ilgili bir aç›klama yapa
y›m. EÜAﬁ bir kamu ﬂirketi. Da¤›t›m ﬂirketleri
de öyle ﬂu anda, hiçbirisi daha özelleﬂmedi. Ama
EÜAﬁ, enerjisinin yüzde ... kurum üzerinden sa
tarak kâr ediyor, da¤›t›m ﬂirketi de enerjisinin
bir bölümünü bunun üzerinden alarak zarar edi
yor; ama olan yine kamuya oluyor.
Rüzgâr santrallerine gelince, TE‹Aﬁ’›n k›s›tlar›
ortaya konuldu. TE‹Aﬁ, herhangi bir trafo mer
kezine yönlendirilecek rüzgâr santral gücünün
yönlendirildi¤i k›sa devre kesme gücünün yüzde
5 kapasitesini aﬂmamas›n› istiyor. E¤er orta ge
rilim seviyesinden ba¤lanacaksa –ki, ﬁebeke
Yönetmeli¤inin 5. Maddesinin göre, 50 megavat
ve alt›ndaki santraller orta gerilim ﬂebekesine
ba¤lanmak durumundad›r, orta gerilim aras›nda
ki k›sa devre kesme gücünün yüzde 5’ine teka
bül eden kapasiteyi ba¤latt›r›yor. Onun üzerine
ç›karsa, 154 kilovolt seviyesinden ba¤lanmas›n›
istiyor. Ki, Gelibolu Yar›madas›’nda bir s›k›nt›
da var kapasite anlam›nda. Trafo merkezine
ba¤lanan birkaç rüzgâr santrali zaten var; kapa
sitesini doldurmuﬂ, ›srarla daha belki oras›n›
zorlamaya çal›ﬂ›yorlard›r. Özel sektör bunu zor
lamaya çal›ﬂ›yor; yani TE‹Aﬁ’›n ortaya koymuﬂ
oldu¤u teknik k›s›tlar› kald›rman›n bir anlamda
yolunu bulmaya çal›ﬂ›yor, onu denemeye çal›ﬂ›
yor. TE‹Aﬁ’›n koydu¤u böyle bir k›s›t var; o k›
s›t Portekiz’de de var, ‹spanya’da da var. Teknik
bir k›s›t, teknik bir zorunluluk. Yönetmeliklerde
bunun yeri yok, ama teknik bir zorunluluktan
dolay› ortaya koydu¤u bir k›s›t.

Asl›nda baﬂka ﬂeyler de vard› sunumda. Sunu
mum 70 küsur sayfayd›, ben bunu 35. sayfada
kestim. Doluluk oran› verirken de, bu bölgenin
da¤›n›k olmas›n›n bir bedeliydi o doluluk oran›.
Çünkü hatt›n uzun olmas›ndan dolay›, 3 abone
ye, 5 aboneye trafo koymak zorunda kald›¤›m›
z› buradaki arkadaﬂlar biliyor.

OTURUM BAﬁKANI Ben de rüzgârla ilgili
birkaç bilgiyi paylaﬂmak istiyorum arkadaﬂlarla.
Rüzgâr enerjisine karﬂ› de¤iliz, hatta yenilenebi
lir olmas› kapsam›nda Oda olarak destekliyoruz.
Ancak, rüzgâr enerjisini savunmak demek, rüz
gâr enerjisinden kâr edecek ﬂirketleri savunmak
anlam›na gelmez. ‹kisi farkl› ﬂeyler. Bu ﬂirketler
öyle ﬂirketler ki, bu ﬂirketler en ucuz ﬂekilde sis
teme dahil olmak istiyorlar; ama da¤›t›m seviye
sinden ba¤lanmak da istemiyorlar. Çünkü da¤›
t›m seviyesinden ba¤land›klar› zaman, hem üre
tim lisans›, hem da¤›t›m lisans› alacak ve iletim
ve da¤›t›m bedelleri ödeyecek. ‹ﬂin kolay›na ka
ç›yorlar. ‹lgisiz yerlerde ilgisiz santraller kurup
sisteme girmek ve bir an önce ceplerini doldur
mak istiyorlar. ‹kisini ay›rmak gerekiyor. Bir de
teknik olarak, Zafer beyin de söyledi¤i gibi, sis
temin dinamiklerini bozucu bir etkisi var. Bunu
kompanze etmek üzere, s›cak ve so¤uk yerlerde
bulundurmak zorundas›n›z. S›cak yerler tamam,
ama so¤uk yerleri hiçbir zaman kendisi üstlen
mek istemiyor gibi bir teknik ve ekonomik sorun
var.
Buyurun.

MUSA ÇEÇEN De¤erli konuﬂmac›lar›m›za çok
teﬂekkür ediyorum. Asl›nda TMMOB Enerji
Sempozyumuna yönelik bir altl›k oluﬂturmakt›
bu yerel enerji forumlar›n›n amac›. Burada bir
bölümünün oluﬂtu¤unu görüyoruz.
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De¤erli arkadaﬂlar›m›z›n sunumlar›ndan epey
bilgi ald›k. Halil Kemal beyin konuﬂmas›nda, ki
ﬂi baﬂ›na tüketim vurgusu vard›; belki dili sürç
müﬂtür diye düﬂünüyorum. Kiﬂi baﬂ›na tüketimi
bir geliﬂmiﬂlik örne¤iymiﬂ gibi sundu. Halbuki,
birim enerjiyle ne kadar çok ürün üretebildi¤iniz
asl›nda ﬂu anda geliﬂmiﬂlik göstergesidir. Bir
baﬂka vurgu daha var. Belki bunu kiﬂilerin, yurt
taﬂlar›n sat›n alma paritesi dedi¤imiz de¤erle
oranlayarak tart›ﬂmak laz›m. Dolay›s›yla, bu sa
t›n alma paritesiyle bakarak bu konuyu izah
edersek daha iyi olur. Yoksa, Türkiye'de çoktan

beri sürdürülen bir tart›ﬂma var; “Elektri¤e zam
yapm›yoruz. Bak›n, yurtd›ﬂ›ndaki elektrik fiyat
lar›yla bizdeki fiyatlar ayn›” deniliyor.

da benzer bir konuyu dillendirmiﬂtim. Bence, bu
Forumun da Sonuç Bildirgesinde yer almas›n›
çok arzu ederim. Enerji krizi art›k “Geliyorum”
diyor, çanlar hepimiz için çalmaya baﬂlad›. En
az›ndan ikiüç y›l ya da daha fazla uzun bir süre
için, yerli yerine oturtuncaya kadar bu tart›ﬂma,
kapasitife ceza uygulamas›ndan derhal vazgeçil
sin! Bunu da büyük bir çal›ﬂmayla yurttaﬂlar›m›
za duyurun. Dolay›s›yla, bir yandan TE‹Aﬁ çok
ciddi kaynak israf›na neden olacak kapasitör ...
koymaktan kurtulsun. Bu, “29 bin megavata gel
di¤imizde ne olaca¤›z?” krizinden kurtulman›n
ilginç yöntemlerinden ve mühendisçe yöntemle
rinden birisidir. Buradan bunu bir kez daha ses
lendirmek istiyorum.

ZAFER KAM‹LO⁄LU Kiﬂi baﬂ›na düﬂen
enerji tüketimindeki rakamlar› ben verdim.
MUSA ÇEÇEN Özür dilerim.

ZAFER KAM‹LO⁄LU Literatürlerde, art›k bu
iﬂin içinde ﬂu var: Kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik bi
rim fiyat› olarak demedim, kilovat/saat olarak,
bunun sanayileﬂme veya kalk›nmayla ilgili...
MUSA ÇEÇEN O zaman, ben yanl›ﬂ anlad›m.
Özür dilerim. Teﬂekkür ederim katk›n›z için.

“Tüketim art›ﬂ›n› neye ba¤l›yoruz?” diye bir so
ru soracakt›m. Asl›nda Mehmet Özkan beyin su
numunda bu sorunun yan›t› da geldi. Bölgede bir
sanayileﬂme yok. Hatta sanayileﬂmenin olma
mas› sonucunda, özellikle bu iklim de¤iﬂikli¤iy
le beraber ticarethanelerde ve meskenlerde yo
¤un klima kullan›m›n›n bununla bir ilgisi var.
Hat›rlarsan›z, 2004 y›l›nda Arz Güvenli¤i Yö
netmeli¤i yay›nlanm›ﬂt›. Bu Yönetmeli¤in için
de bir madde daha vard›; 01.01.2007 tarihinden
itibaren reaktif enerjideki oranlar de¤iﬂtirilecek
ti. Bildi¤iniz gibi, 2008’de ertelendi bu. Bu Yö
netmeli¤e yönelik, Türkiye Elektrik ‹letim
A.ﬁ.’de de bir toplant› olmuﬂ. ‹letim A.ﬁ.’nin
verdi¤i görüﬂler, bunun olumlu karﬂ›land›¤›na
dair. Daha sonra bu, ﬂu andaki reaktif enerji uy
gulamalar›yla beraber, 01.01.2008’den itibaren,
ﬂu anda yüzde 33 olan s›n›rlar yüzde 25’e indi
rildi, yüzde 20 olan kapasite de yüzde 15’e indi
rildi. Dünyada hiçbir yerde uygulanmayan elek
tronik kombi sayaç yazma mant›¤›yla ﬂu anda
çok ciddi bir s›k›nt› yaﬂan›rken bir taraftan, di¤er
yandan da Çin mal› klimalar ülkemize girerken,
kötü elektrik tüketimi yaratan cihazlar inan›lmaz
boyutta sat›l›rken... Kapitalizmin bir mant›¤›
var; “B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler”
mant›¤›n›n art›k son aﬂamalar›na geldik ve ﬂu
anda Türkiye elektrik sisteminde, bu klimalar
dan kaynakl› çok ciddi bir reaktif enerji aç›¤›
ç›kt› ortaya. Ama bir taraftan da TE‹Aﬁ, ﬂu anda
dü¤üm noktalar›na yüksek gerilim kompanza
törleri koymaya çal›ﬂ›yor ve çok ciddi yat›r›mlar
yap›yor; ama di¤er yandan yurttaﬂlar›n kent
merkezlerinde üretecekleri reaktif enerjiyi diz
ginlemeye çal›ﬂ›yoruz. 01.01.2008’den itibaren,
yurttaﬂlar›n sistemi rahatlatacaklar› oran› dizgin
leyip, di¤er taraftan da yat›r›m yapmaya çal›ﬂ›
yor. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz? Elektrik
Mühendisleri Odas› bu konuda ciddi bir ses ç›
karmal›, sizler de öyle diye düﬂünüyorum.
Bir önerim daha var. Akdeniz Enerji Forumunda

Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

MUSA ÇEÇEN Bir ﬂey daha eklemek istiyo
rum. Say›n Müdürümü dinledim; çok teﬂekkür
ediyorum sunum için. Anlatt›klar›ndan ﬂunu an
lad›m: YEDAﬁ için özelleﬂtirme diye bir ﬂey ol
mayacak. Bu kadar çetin ﬂartlarda, bu kadar da
¤›n›k ﬂebekesi olan bir yeri hiçbir özel sektör
alamaz. Burada kârl› bir ﬂey yok.
Çok teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Musa arkadaﬂa biz te
ﬂekkür ederiz.
Buyurun.

SALONDAN Sunum yapan de¤erli arkadaﬂlara
teﬂekkür ediyorum.

Benim sorum TE‹Aﬁ yetkilisi ya da EÜAﬁ yet
kilisine olacak. 20 A¤ustos 2007 tarihinde, Tür
kiye ile ‹ran aras›nda santral yap›m› ve elektrik
al›ﬂveriﬂini içeren bir mutabakat imzaland›. Bu
na göre de, ‹ran ve Türkiye s›n›r› aras›nda üç ta
ne do¤algaz çevrim santrali yap›lacak. Esas sor
mak istedi¤im konu da, bu anlaﬂmaya göre, Tür
kiye, ‹ran’dan 36 milyar kilovat/saat aras›nda bir
elektrik alacak. Yaln›z, bu elektrik temini için,
her iki ülke aras›ndaki iletim hatlar›n›n iyileﬂti
rilmesi ve yeni hatlar›n yap›lmas› gerekiyor.
Acaba bu konuyla ilgili, bu hatlar›n yap›lmas›
noktas›yla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Bir ikincisi, bu yeni hatlar ve iyileﬂtirmeler ne
kadar sürede bitecek? Çünkü enerji krizi dedi¤i
miz meselede bir çözüm olarak gündeme geliyor
bu. Art›, bu üç do¤algaz çevrim santralinin nere
lerde yap›laca¤› ve kurulu güçlerinin ne kadar
olaca¤› konusunda bilgi istiyorum.
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Rüzgâr santrali için EPDK’ya baﬂvuru yapanlar
dan, 50 megavat›n alt›nda olanlar›n sistemle iliﬂ

kilendirilmesinde bir problem oldu¤u ifade edil
di. 2006 y›l›ndan bu yana EPDK’ya baﬂvurusu
yap›lan rüzgâr yat›r›mlar› için, TEDAﬁ, iletim
kapasitesinin dolu oldu¤unu öne sürerek vize
vermiyor. Yani özellikle Çanakkale, Bal›kesir
ve Ayval›k bölgeleri için bir rapor haz›rlam›ﬂ
TE‹Aﬁ. Bu rapora göre, 50 megavat›n alt›ndaki
rüzgâr santrallerinin iletim hatlar›yla elektrik da
¤›t›m sistemine ba¤lant›lar›n›n ekonomik olma
d›¤›n› aç›klam›ﬂ. Bundan önceki oturumda da,
rüzgâr santralleri aç›s›ndan mevcut teknolojinin
bugün için en fazla 5 megavat civar›nda oldu¤u
ifade edildi, yani yap›labilirli¤i aç›s›ndan. Bu bir
çeliﬂki oluﬂturmuyor mu? Bu, asl›nda Türki
ye'nin rüzgâr potansiyelinin kullan›lmas› nokta
s›nda bir çeliﬂki yaratm›yor mu?

TE‹Aﬁ olarak, ﬂu aﬂamada, enerjinin üretimtü
ketim dengesini sa¤lamada çok kritik bir nokta
day›z. Yani bunu yaparken, üretimtüketim bir
tarafa, az önce Musa beyefendinin söyledi¤i gi
bi, gerilimin regülasyonu, kay›pkaçaklar da da
hil olmak üzere, hakikaten çok sorunlar›m›z var.
Bütün bunlara genel olarak bakt›¤›m›z zaman,
k›sa vadede, “Haydi, çöz” veya “Özelleﬂtir, çöz”
mant›¤›yla çözülebilece¤ine inanm›yorum. Bir
defa, ben ﬂu ruhumu hâlâ kaybetmedim: Hâlâ
“TEK’çiyim” diyorum.

TEVF‹K DEM‹REL Zafer beye bir soru sor
mak istiyorum. Biliyorsunuz, Samsun 2’de 1
megavat›n üzerinde güçlerini s›n›rlad› TE‹Aﬁ.
Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz.

Bunun d›ﬂ›nda, Say›n Bakan›m›z, geçen hafta
larda ‹ran’la enerji protokolü imzalad›lar. Bize
bu anlamda resmi bir yaz› da gelmedi. Yani ben,
onun için ﬂunu söyleyebilirim: ﬁu aﬂamada zaten
ba¤lant› hatt›m›z var, yani bu hat üzerinden
Türkmen enerjisi dedi¤imiz enerjiyi zaten al›yo
ruz. ﬁu anda ‹ran’la zaten mevcut ba¤lant› hatt›
m›z var; ama benim de bas›ndan takip etti¤im
kadar›yla, al›nacak enerjiyi bu hattan taﬂ›ma im
kân› yok zaten. Yani bu hatlar güçlendirilecek
ve belli bir ön çal›ﬂmay› gerektirecek. ﬁu aﬂama
da o konuda söyleyece¤im baﬂka bir ﬂey yok.

Benim bu aﬂamada sizlere söyleyece¤im ﬂu:
Türkiye enerji politikalar› art›k bir siyasi karar
olarak Bakanl›kça veriliyor, bunu hepimiz bili
yoruz; ama neticede, biz de bölgeler olarak buna
bir ﬂekilde katk›da bulunuyoruz. Ama gelinen
noktada, hakikaten çok kritik bir dönemdeyiz.
Bu aﬂamada bunu söyleyebilirim.

Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

OTURUM BAﬁKANI Baﬂka soru var m›?

Buyurun.

SALONDAN Ben de konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›
za çok teﬂekkür ediyorum. Gerçekten de olduk
ça yararl› bilgiler ald›k. Mehmet beyin bir sapta
mas› vard›; 2006 y›l› Temmuz ay› itibar›yla sa
t›n ald›klar› enerjide önceki y›la göre yüzde
13.9’luk bir art›ﬂ olmas›na ra¤men, maliyet anla
m›nda yüzde 22 bir fazla ödemeden bahsetti. Bu
anlamda, Halil beye bir soru sormak istiyorum.
Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin en büyük tüketicisi da
¤›t›m ﬂirketleri. San›yorum, üretti¤i elektri¤in
büyük miktar›n› da¤›t›m ﬂirketlerine sat›yorlar.
Elektrik Üretim A.ﬁ., üretmiﬂ oldu¤u 100 birim
elektri¤in üretimi içerisinden ... sat›ﬂ yap›yor
mu? Sat›ﬂ yap›yorsa, yaklaﬂ›k olarak miktar ve
ya oran konusunda bilgi verirlerse sevinirim.

Tevfik bey arkadaﬂ›m›z›n bölgeyle ilgili söyledi
¤i hususta birkaç ﬂey söylemek istiyorum. Sam
sun 2 Trafo Merkezi çok eski bir merkez. Onun
için, TE‹Aﬁ olarak, bu istasyona ... verme ﬂans›
m›z kalmad›. Onun için, onun yak›n›nda, 35 km
mesafede Samsun 3 Trafo Merkezimiz var; güç
tahsislerini oradan karﬂ›layal›m diye düﬂündük.
ﬁu mant›k da bence do¤ru de¤il: “Ben, istedi¤im
noktadan enerjiyi al›r›m” mant›¤› do¤ru de¤il.
Yani TEDAﬁ olarak böyle bak›yorsan›z, bir ye
re geliyor, iﬂleri ç›kmaza götürüyor bu. Netice
de, TEDAﬁ, TE‹Aﬁ’› da göz önünde tutmal›; ya
ni “Bu yük, nereden, ne ﬂekilde karﬂ›lanabilir?”
diye düﬂünmeli. ‹nﬂallah, bu sorun art›k olmaz
diye düﬂünüyorum. 2008’de Samsun 2’ye yeni
bir 100 MVA’l›k trafomuz gelecek diye düﬂünü
yoruz.

Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

MET‹N TELATAR Dikkat ettim, son tabloda,
iller aras›nda, direk say›s›yla armatür say›lar›
aras›nda korkunç bir fark var; bunu nas›l yorum
luyorsunuz?

OTURUM BAﬁKANI Evet, soru sorma fasl›n›
kapatt›k, ﬂimdi yan›tlara geçiyoruz.
Buyurun.

ZAFER KAM‹LO⁄LU Sorular› genel olarak
cevaplamak ad›na k›sa bir sunum yapay›m mü
saade ederseniz.
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Bafra’yla ilgili olarak, maalesef, yer s›k›nt›s›n›
siz de biliyorsunuz; ama o da yine bir yat›r›m
program›na girmese de, onunla ilgili bir çal›ﬂ
man›n yap›ld›¤›n› biliyorum. Onun için, Samsun
2 ve Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili, Çarﬂam
ba indirici merkezini ald›¤›m›zda da o bölgeyi
rahatlatm›ﬂ olaca¤›z.

SALONDAN 50 megavat›n alt›ndaki...

resmi olarak da ifade ediliyor, art›k DPT’nin ifa
de etti¤i ﬂeyler bunlar. Biz bunu bizzat yaﬂ›yo
ruz, belki siz de yaﬂ›yorsunuz; ama aç›k seçik
ifade edemiyoruz. Ankara'da gidiyorsunuz bir
semte, bir bak›yorsunuz, jeneratörler gümbür
gümbür devreye giriyor. Durum bu vaziyette.

ZAFER KAM‹LO⁄LU Bunu APK Dairesi yö
netiyor Genel Müdürlükte. Orada benim ﬂahit
oldu¤um olay ﬂu: 89 bin megavat civar›nda li
sans baﬂvurusu oldu ve bunlar›n büyük bölümü
Çanakkale bölgesinde. Orada bizim de s›n›rl› sa
y›da istasyonumuz var ve hepsi kendine en uy
gun noktadan, “Ben buradan ba¤lanay›m” diyor.
Hepsi görüﬂ istiyor. Düﬂünün ki, o gücü o bölge
deki merkezlerden karﬂ›lama ihtiyac›m›z yok.
Yani burada bir çat›ﬂma söz konusu. TE‹Aﬁ’›n
burada duruﬂu ﬂu: K›sa vadede bu kadar talep
olunca, bunlar› k›sa sürede karﬂ›lama imkân›
yok. Durum bu.

Say›n Baﬂkan›m, rüzgârla ilgili bir ﬂey arz ede
bilir miyim? Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›
Kanun Tasar›s› haz›rlan›yor ve biz, Tasar›y› ha
z›rlayan komisyonda çal›ﬂ›yoruz. TE‹Aﬁ,
EPDK, TEDAﬁ, Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi, za
man zaman DS‹... Türkiye'de 48 bin megavat
rüzgâr potansiyelinden bahsediliyor. TE‹Aﬁ di
yor ki, “Sistem dengesi aç›s›ndan, puant›n yüzde
5’ini geçmemeli.” Bunu toplant›larda ifade etti.
Ancak, ayn› TE‹Aﬁ, 1500 megavat›n üstünde
kurulu güce ba¤lant› görüﬂü verdi. Yani ben de
ﬂahsen kat›lm›yorum. ﬁöyle ki: Yenilenebilir
kaynaklara a¤›rl›k verilmesi ﬂahsi görüﬂünü taﬂ›
yorum ben. Yani y›ll›k çal›ﬂma saati 35004000
saat. Olsun, bedava, primer kaynak bedava. D›
ﬂar›dan do¤algaz sat›n almaktansa, kömür yak›p
atmosfere gaz salmaktansa, çok daha evlad›r.
Tabii, ekonomik oldu¤u sürece. Megavat baﬂ›na
yat›r›m maliyeti 34 milyon dolar ise, ekonomik
de¤il tabii ki. Rüzgâr ﬂimdi 1.5 milyon dolar›n
alt›na düﬂtü. Sabahleyin E‹E’den kat›lan arkada
ﬂ›m›z da çok güzel bir ﬂey söyledi, yine ‹zmir'de
yap›ld›¤›n› Musa bey ifade etti; yani bunlar gü
zel ﬂeyler, rüzgâr da kurulmal› tabii. Mesela, bi
yokütleyle ilgili çok güzel bilgiler verdi han›me
fendi. Yenilenebilire a¤›rl›k verilmeli. Elektrik
ten vazgeçemeyece¤imize göre, çevreye daha
duyarl›, ekonomik boyutlarda enerji üretiminin
alternatiflerini biz mühendislerin ortaya koyma
s› gerekir hep beraber.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

HAL‹L KEMAL Olgun beyin EÜAﬁ’a yönelik
bir sorusu vard›. Siz, sabahleyin çok güzel bir
sunum yapt›n›z. Teﬂekkür ederiz, gerçekten çok
güzel bilgilendik.

Son y›llardaki yap›lanma neticesinde, EÜAﬁ’›n
durumu da çok kar›ﬂt›. Çok k›sa bir bilgi arz ede
yim. Biliyorsunuz, EÜAﬁ, 6 ... bir de EAÜﬁ
Hidroli¤e bölündü. Burada her biri ayr› yük al
ma, yük atma teklifleri veriyor. Ama bunu kim
yap›yor; eski Müﬂteri Hizmetleri Dairesi Baﬂ
kanl›¤› yap›yor. TEDAﬁ’a do¤rudan sat›ﬂ olmu
yor, onu da biliyorsunuz. Tabii, burada karmaﬂ›k
bir yap› söz konusu. Burada uzun uzun bunu tar
t›ﬂmaya gerek yok. 4628 say›l› Yasan›n bugün
getirdi¤i noktada, biz geçiﬂ dönemini yaﬂ›yoruz.
Devlet hâlâ piyasada yüzde 60 aktör, fiyatlar›
belirliyor. Özel sektör çok farkl› bir iﬂleyiﬂ içeri
sinde, devlet hakeza öyle.

Biraz ‹stanbul trafi¤i örne¤i verece¤im. Bir ta
rihte ‹stanbul trafi¤i çok karmaﬂ›k hale gelmiﬂ.
Almanya'dan üç tane uzman getirmiﬂler, “Bu
trafi¤i nas›l düzeltiriz, bu konuda bir çal›ﬂ›n” de
miﬂler. Adamlar 3 ay m›, 6 ay m› çal›ﬂm›ﬂ, so
nunda bir rapor yazm›ﬂlar, “Biz bu kadar çal›ﬂ
t›k, iﬂin içinden ç›kamad›k; ama bu haliyle trafik
hâlâ yürüyor, iﬂliyor. B›rak›n, lütfen kar›ﬂmay›n,
kendi halinde devam etsin” demiﬂler.

Enerjide temennimiz, kalite yükselsin, fiyatlar
düﬂsün. Bu memleket bizim. Sorunlar›n üstesin
den gelinmeyecek kadar karmaﬂ›klaﬂt›. Eski
TEK’çi olan arkadaﬂlar›m›zla, a¤abeylerimizle
zaman zaman sohbet ediyoruz. Onlar 8 saatlik
mesainin yar›s›n› çal›ﬂ›p, yar›s›nda sohbet edi
yordu ve kafas› da rahatt›. Bize 8 saat yetmiyor,
16 saat çal›ﬂ›yoruz, iﬂin üstesinden gelemiyoruz.
Sebebi de ﬂu: Sürekli mevzuat de¤iﬂiyor, sürekli
baﬂka bir ﬂeyler ç›k›yor ortaya. ﬁu bir gerçek ki:
‹leride bizi enerji arz›nda s›k›nt›lar bekliyor. Bu,

Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Biz teﬂekkür ederiz.

Kat›l›m›n›zdan dolay› sizlere ve böyle bir orga
nizasyonu gerçekleﬂtirdi¤i için Samsun ﬁubemi
ze teﬂekkür ediyoruz. ‹yi akﬂamlar diliyoruz.
Yar›n görüﬂmek üzere.
SUNUCU Say›n Necati ‹pek, Say›n Zafer Ka
milo¤lu, Say›n Halil Kemal, Say›n Mehmet Öz
kan’›n plaketlerini vermek üzere, TMMOB
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Say›n Karabo¤a’y›
kürsüye davet ediyorum.

90

