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EMO Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2017 
tarihinde yaz saatinin kalıcılaştırıl-
ması uygulamasına dayanak göste-
rilen raporların kamuoyuna açıklan-
ması için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi'ne çağrıda bulundu. 

Raporların kamuoyundan gizlen-
diğine ve raporlara ilişkin basından 
yer alan haberler dışından içeriğine 
ilişkin bilgi bulunmadığına dikkat 
çekilen açıklamada, geçiş öncesi ha-
zırlanan rapora ilişkin haberlerde 
“kış saati uygulamasının geçerli ol-
duğu aylar bazında yıllık yaklaşık 
yüzde 8.58, toplam elektrik bazında 
ise yüzde 3.62 oranında önemli bir 
tasarruf” yapılacağının yer aldığına 
dikkat çekilen açıklamada, uygulama 
sonuçlarının incelendiği ikinci rapora 
ilişkin haberlerde ise 1 milyon 308 
bin 297 megavat saatlik (MWh) enerji 
tasarrufundan bahsedildiği hatırla-
tıldı. Bahsedilen tasarruf miktarının 
2016 yılın elektrik tüketimine oranın 
yüzde 0.47, uygulamanın gerçekleşti-
ği kış aylarının toplam tüketimin ise 
yüzde 0.9'na denk geldiğine belirtildi. 
İlk raporda hedeflenen oran ile elde 
edildiği iddia edilen tasarruf oranı 
arasındaki 7.7 kat fark bulunduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, "Herhangi 
bir mühendislik hesaplamasında bu 
boyutta bir hata payının olması müm-
kün değildir. Sadece bu nedenle bile 
söz konusu raporları hazırlayanların 

kim olduğu, uzmanlıkları, kullandıkları 
veri setleriyle birlikte acilen kamuo-
yuna açıklanmalıdır” denildi. 
"Tasarruf Yok, Yüzde 6.2'lik Artış Var"

Gerçeklerin her iki raporda iddia 
edilenin de tersine tasarruf değil ma-
liyet artışı olduğunu net bir şekilde 
gösterdiği kaydedilen açıklamada 
şöyle denildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve ilgili kurumların resmi 
raporları, uygulamanın gerçekleştiği 
2016 Kasım ve Aralık ayları ile 2017 
Ocak-Şubat ve Mart aylarında elekt-
rik tüketiminin önceki yıllara göre çok 
daha yüksek düzeyde artmış olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Resmi veri-
lere göre uygulamanın yapıldığı kış 
aylarına bakıldığında geçen yıla göre 
toplamda yüzde 6.2'lik artış gerçek-
leşmiştir."

Sanayi üretiminde elektrik tü-
ketimini artıracak bir büyüme ya-
şanmadığının kapasite kullanım 
oranlarına dayalı verilerle ortaya ko-
nulduğu açıklamada, hava sıcaklılıkla-
rının da elektrik tüketimini artıracak 
nitelikte olmadığı Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün verilerine yer verilerek 
vurgulandı. Aralık 2016 ve Ocak 2017 
aylarında doğalgaz santrallarında 
elektrik üretim krizi yaşandığının ve 
sanayi bölgeleri dahil olmak enerji 
verilemediğinin hatırlatıldığı açıkla-
mada, "Dolayısıyla bu aylardaki tüke-
tim artışları, elektrik verilemediği için 
baskılanmıştır" denildi. 

"Puant Saatleri Kaydırarak Tasarruf 
Edilmez"  

Raporlara ilişkin basına yansıyan 
haberlerde, yaz saatinin kalıcılaştı-
rılmasına ilişkin çalışmanın elektrik 
fiyatlarının yükseldiği puant saatlerin 
kaydırılmasına dayandığı anlaşıldığı-
na dikkat çekilen açıklamada, şöyle 
denildi: 

"Puant, elektrik tüketiminin en 
yüksek olduğu zamanı göstermektedir. 
Elektrik talebi insanların ve sanayinin 
ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmaktadır. 
Saat değişikliği ile çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi gibi elektrikli ci-
hazların kullanım sıklığını azaltmak 
akla yatkın değildir. Bu talebi saat 
18:00'den alıp saat 19:00'a kaydırmak 
elektrik tüketim ihtiyacını değiştirme-
yecektir. Puant değişime ilişkin verile-
re bakıldığında ise örneğin yaz saati 
uygulamasının olmadığı Ocak 2016 
döneminde saat 17:30'da gözlenen 
ani puant yükselişinin, Ocak 2017'de 
saat 19:00'a kaydığı gözlenmektedir. 
Uygulamanın etkisi bununla sınırlıy-
ken, puant saatlerin kaydırılmasından 
tasarruf edildiğinin ifade edilmesi 
izaha muhtaçtır. Kaldı ki ikinci rapora 
atfen yapılan haberlerde ifade edilen 
puant değişimiyle yeni santral yatırım 
ihtiyacının azaldığı iddiası da doğru 
değildir. Bu durumun gerçekleşebil-
mesi için iki koşulun oluşması zorun-
ludur: Öncelikle kurulu gücünüzün 
puant değeri karşılamakta zorlanması, 
diğer yandan da uygulama ile puant 
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değerin düşürülmesi gerekmektedir. 
Bu iki koşul da söz konusu uygula-
ma ile sağlanmamaktadır. Şöyle ki, 
örneğin Ocak 2016'da 40 bin 138.7 
MW olan en yüksek ani puant değe-
ri, uygulama sonrası 2017'de 41 bin 
122.7 MW'a yükselmiştir. Bu yükseliş 
tüm diğer aylar için de geçerlidir. Buna 
ek olarak Türkiye'nin kurulu gücünün 
Temmuz 2017 itibariyle 78 bin 845.29 
MW olduğu açıkken ve Türkiye'nin çok 
açık bir şekilde arz fazlası varken ya-
tırım ihtiyacının azaltıldığı iddiası ta-
mamen dayanaksız kalmaktadır.

2017 tarihli ikinci rapora dair ya-
pılan haberde, 3 zamanlı tarifeden söz 
edilerek enerji tasarrufundan bahse-
dilmesi de büyük bir garabet oluş-
turmaktadır. Tüketim miktarlarında 
bir tasarruf olmadığı yukarıda ifade 
edildiği üzere açıktır. Parasal bir ta-
sarruftan söz edilebilmesi için ise her 
şeyden önce fazladan ortaya çıkan 
elektrik tüketiminin maliyetinin de 
dikkate alınması gerekir. Eğer uygu-
lama ile mali olarak böyle olumlu bir 
etki söz konusu olsaydı, her 3 ayda bir 
yenilenen tarifelerde tüketiciye yansı-

tılan birim maliyetlerinin de düşürül-
mesi gerekirdi. Halbuki 1 Ocak 2016 
tarihinde meskenlerdeki tek zamanlı 
tarifeye yüzde 6.8 zam, 3 zamanlı tari-
fedeki gündüz saatlerindeki kullanıma 
yüzde 12.8, puant tarifesine yüzde 9.1 
ve sözüm ona teşvik edici fiyat olarak 
öne sürülen gece tarifesine ise yüzde 
19.6 zam yapılmıştır. Benzer durum 
ticarethaneler için de geçerlidir. Yani 
puant saatlerdeki tüketimi azaltmak 
için önerilen 3 zamanlı tarife bile 
amacından saptırılmıştır." 

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 23 Ekim 2017 tarihin-
de verilen önergeyle hukuksuz oldu-
ğu belirlenen yaz saati uygulamasının 
kalıcılaşmasına ilişkin yasa değişikli-
ği yapılmaya çalışıldığına yer verilen 
açıklamada,şu ifadelerle bitirildi:  

"Sonuç olarak resmi veriler ışığın-
da uygulama döneminde tüketimin 
azalmadığı, puant değerin düşürülme-
diği, elektrik fiyatlarında bir ucuzla-
manın olmadığı net bir şekilde görül-
mektedir. Kamuoyuna açıklanmayan 
İTÜ'nün raporları gerekçe gösterile-

rek, ekonomik durgunluk nedeniyle 
düşmesi beklenen elektrik tüketimin-
de manipülatif bir artış sağlanmıştır. 
Ortaya çıkan fazla tüketim nedeniyle 
elektrik üretim şirketleri daha faz-
la üretip satmışlar, dağıtım şirketleri 
daha fazla elektrik satmışlar; özetle 
üreticiler ve dağıtım şirketleri kar et-
mişler ve ülkemiz sadece 5 ayda 2.8 
milyar TL'lik bir zarara uğratılmıştır.

Bakanlar Kurulu'na kanunla veril-
meyen bir yetkinin kullanılarak uygu-
lamanın hayata geçirildiği Danıştay 
kararıyla kesinleşmişken, TBMM'de 
görüşülmekte olan Torba Yasa'ya 
önergeyle bir madde ekleyerek uy-
gulamanın sürdürüleceğinden bah-
sedilmesi, iktidarın takındığı tutumun 
İTÜ'nün raporlarını aşan boyutları ol-
duğunu göstermektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nı ve İTÜ Rektörlüğü'nü, 
elektrik piyasasını gözeten, yurttaşları 
ve sanayiciyi yok sayan, yaz saatinin 
kalıcılaştırılması uygulamasına ge-
rekçe gösterilen raporları, kamuoyuna 
açıklamaya davet ediyoruz."  


