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sağlıklı arz-talep dengelerine 
dayanan güvenilir bir arz 
imkanının yaratılamadığı bi-
linmektedir. Bu talebe cevap 
vermek için çeșitli yatırımlar 
sürdürülürken, enerji verim-
liliğinin üretimden tüketime 
kadar her așamada politika 
haline getirilmesi de büyük 
önem tașımaktadır. Bu çer-
çevede, elektrik üretiminde 
daha verimli teknolojilere 
ağırlık verilmesi, iletim ve 
dağıtımda kayıp-kaçak oran-
larının kabul edilebilir seviye-
lere düșürülebilmesi amacıyla 
teknik müdahalelerin ve teknik 
olmayan tedbirlerin artırıl-
ması, birincil ve ikincil enerji 
üretim, nakil ve kullanımında 
verimliliğin ve tasarrufun en 
üst düzeylere çıkarılması için 
düzenlemelerin yapılması bir 
zorunluluk haline gelmiștir.”

Yönetim Ortamı GelișmediYönetim Ortamı Gelișmedi
Enerji alandaki en önemli sorun, ar-
tan nüfusun, yoğun kentleșmenin ve 
gelișen ekonominin enerji gereksini-
minin zamanında ve güvenli bir arz 
sistemi içinde karșılanabilmesi için 
zorunlu olan yatırım, üretim, iletim 
ve dağıtım faaliyetlerinin planlı bir 
șekilde yapılmasını sağlayacak bir 
yönetim ortamının henüz gelișme-
miș olmasıdır.

Kim, Neyi, Ne Zaman Kim, Neyi, Ne Zaman 
Yapacak Açıklığa Yapacak Açıklığa 
KavușturulsunKavușturulsun
2007 yılında, birincil enerji tüketim 
oranının, geçen yıla göre yüzde 5 ar-
tıș göstereceği, bu açıdan dıșa bağım-
lıklık oranının da yüzde 70 düzeyinde 
olmaya devam edeceği, elektrik tüke-
timinin yüzde 7 oranında artacağı ve 
183.5 milyar kilovatsaate ulașacağı, 
kurulu kapasitenin 40 bin 640 mega-
vat, üretimin ise 185 milyar kilovat-
saat olarak beklendiği sayısal bilgiler 
olarak söylenebilir. Umarım, 2007 
yılında, enerji sektöründe, kimin, 
neyi, ne zaman yapacağı konusunda 
bir açıklığa kavușuruz. Aksi takdirde, 
enerji sektörüyle ilgili, bașta elektrik 
kesintileri olmak üzere, birçok sorun-
la karșı karșıya kalacağız. 
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2001 yılında yayımlanan Elektrik Pi-

yasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası 

Kanunu ile Türkiye, enerji sektörünü 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum-

lu olacak șekilde serbestleștirme 

sürecine girmiștir. Bu kanunlarla 

hedeflenen, kamunun kademeli 

olarak piyasadan çekildiği ve yeni 

yatırımların özel sektör tarafından 

yapıldığı serbest rekabete dayalı bir 

piyasa yapısına ulașmaktır.

Kanunların yayımlanmasından bu 

yana 5 yılı așkın bir süre geçmiș 

olmasına rağmen, kamunun elektrik 

üretimindeki payı halen yüzde 85’in 

üzerinde olup, doğalgaz sektöründe 

ise halen ithalatın yüzde 100’ü kamu 

(BOTAȘ) tarafından yapılmaktadır. 

Enerji sektörü gibi büyük ve karma-

șık yapıdaki bir sektörün bugünden 

yarına serbestleștirilmesi elbette bek-

lenemez. Ancak, ülke olarak geçen 

5 yılda daha hızlı yol alabilirdik diye 

düșünüyorum. Böyle olunca, kamu 

kesiminin sektörün serbestleșmesini 

ne kadar istediği sorgulanır hale ge-

liyor. Nitekim bu konuya en yakın 

örnek, BOTAȘ’ın doğalgaz ithalat 

anlașmalarının özel șirketlere devri 

için 2005 yılı sonunda yapılan ihale-

nin sonuçlanmasına rağmen, anlaș-

maların halen BOTAȘ tarafından, 

kazanan șirketlere devredilmemiș 

olmasıdır.

Bundan sonraki adımlarda eğer ser-

bestleșme ve özelleștirme sürecini 

yanlıș sürdürürsek, telafi  etmesi çok 

daha zor problemler yașanabilir ve bu 

da serbestleșme sürecinin en az 3-5 

yıl daha ötelenmesine neden olabi-

lir. Elektrik sektöründeki acil yatırım 

ihtiyacı da dikkate alındığında, daha 

fazla zaman kaybetme lüksümüzün 

olmadığını düșünüyorum. 

Bugünlerde sektörde, en çok elektrik 

dağıtım özelleștirmelerinde zaman 

kaybının olmasından korkuluyor. →

dosya
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Bilindiği üzere, halen üç dağıtım 

bölgesinin özelleștirilmesi için iha-

le süreci bașlatılmıș durumda. Bu 

ihalelerin bașarıyla sonuçlanarak, 

üç bölgenin özel sektör tarafından 

bașarıyla ișletildiğinin görülmesi 

elektrik sektörünün serbestleștiril-

mesi ve özelleștirilmesi sürecinde 

bana göre en kritik kilometre tașı 

olacaktır. Çünkü bu adımı takiben, 

ülkedeki diğer tüm dağıtım șirketle-

rinin ve bilahare de kamuya ait olan 

üretim santrallarının özelleștirilmesi 

söz konusu olacaktır. 

Dağıtım özelleștirilmesiyle ilgili ola-

rak son üç dört yıl kaybedilmeyip, 

hazırlıklar bu süreç zarfında emin 

adımlarla hazırlanabilirdi. Kaldı ki, 

dağıtım özelleștirmesinin daha önce 

birkaç defa iptal edildiği düșünülür-

se, bu sürenin daha iyi değerlendiri-

lip sektörün genel olarak itiraz ettiği 

önemli hususların çözümlenmesi 

sonrasında özelleștirme ihalesine 

çıkılmalıydı kanaatimce. Bu husus-

lardan en önemlisi mülkiyet konu-

su. Özelleștirmenin mevcut yapısı, 

mülkiyetin kamuda kalarak ișletme 

hakkının özel sektöre ihale yoluyla 

verilmesi esasına dayalı. Bu konu-

nun hukuki açıdan pek çok problem 

çıkarması kuvvetle muhtemeldir. 

Diğer önemli bir eksiklik ise, yatı-

rımın kontrolü sürecinde TEDAȘ’ın 

sürece dahil edilecek olmasıdır. Yine 

bir bașka karanlık nokta ise, elektrik 

üretim maliyetindeki değișikliklerin, 

nihai tarifeye zamanında yansıtılıp 

yansıtılmayacağı konusudur.

Daha bu konular çözümlenmemișken 

ve diğer bazı önemli hazırlıklar ta-

mamlanmadan, aniden özelleștirme 

ilanına çıkıldı. Dolayısıyla, bu vakit-

ten sonra ihale sürecinde önemli nite-

likteki hukuki, idari, operasyonel ve 

mali eksiklikleri gidermek için fırsat 

kalmamıștır. Artık bundan sonra hep 

birlikte bekleyip göreceğiz.

Her șeye rağmen, elektrik dağıtım șir-

ketlerinin özelleștirilmesine bașlan-

mıș olması kamunun özelleștirmeyle 

ilgili niyetini göstermesi açısından 

olumludur. 2007 yılında sektördeki 

en önemli gündemin bu özelleștirme-

ler olacağını düșünüyorum.

Önümüzdeki yıldan itibaren yeni 

elektrik üretim santrallarının de sü-

rekli gündemde olacağını göreceğiz 

kanaatimce. 2007-2010 yılları ara-

sında elektrik üretim miktarlarının 

tüketimi karșılayamayacağı resmi 

kurumların raporlarında dahi ifade 

edilir hale geldi. Dolayısıyla önü-

müzdeki yıldan itibaren her yıl en az 

2 milyar ABD Doları yatırıma teka-

bül eden 2 bin megavat kurulu güce 

sahip santral yatırımına bașlanması 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede, özellikle nükleer sant-

ral yatırımı konusuna da değinmek 

istiyorum. Ülkemizdeki tüm kömür 

ve hidroelektrik potansiyelinin tama-

mını değerlendirsek dahi 2015 yılına 

geldiğimizde, diğer ithal kaynaklara 

dayalı santral yatırımı yapmak ge-

rekecektir. Bu da ya doğalgaz, ya 

ithal kömür, ya da nükleer santral 

olabilir. Kaynak çeșitliliği açısından 

ele alırsak, Türkiye’nin bir an evvel 

nükleer santral yatırımına bașlaması 

elzemdir. 

Ne yazık ki bu konuda da sicilimi-

zin parlak olduğu söylenemez. Daha 

önce iki defa, uzun ihale süreçleri 

sonrasında nükleer santral ihaleleri 

son anda iptal edilmiștir. Gerek 

arz yetersizliği, gerekse yatırımcı 

fi rmalar nezdindeki kötü sicilimiz 

nedeniyle, bu defa bu süreci çok iyi 

yönetmek durumundayız. 

Bu konuda kamuya, planlama ve 

yönetișim açısından büyük görev 

düștüğünü belirtmek isterim. Son 

zamanlardaki gözlemim, kamunun 

detaylı aksiyon planı hazırlamak-

sızın, özel sektörden eylem planı 

bekliyor olmasıdır. Ne yazık ki bu 

șekilde, istenen sonuca ulașamaya-

cağımızı düșünüyorum. 

Biraz önce belirtmiș olduğum planla-

ma süreci hatalarını üretim yatırımları 

konusunda tekrarlama lüksümüz kal-

mamıștır. Çünkü zaten gerekli yatırım 

için iki-üç yıl geç kalmıș vaziyetteyiz. 

Diğer yandan, söz konusu yeni santral 

yatırımlarının özel sektör tarafından 

serbest piyasa koșulları tarafından, 

yani Hazine garantisi olmaksızın ya-

pılabilmesi için dağıtım șirketlerinin 

bașarılı bir șekilde özelleștirilmesi 

hayati önem tașımaktadır. Çünkü, 

dağıtım șirketleri ile yapılacak elekt-

rik alım anlașmaları ile büyük ölçekli 

(500 megavattan büyük) santral yatı-

rımları için proje fi nansmanı bulmak 

mümkün olacaktır. 

2010 yılına kadar ülkedeki tüm 

dağıtım șirketlerinin özel sektör ta-

rafından ișletiliyor hale gelmesi duru-

munda, serbestleșme ve özelleștirme 

açısından oldukça iyi yol kat etmiș 

sayılacağız demektir. 

Diğer yandan, özel sektörün bu 

dönemde toplam 6-8 bin megavat 

kurulu gücünde yeni üretim yatırı-

mına bașlamıș olması gerekli. Yine 

2010 yılına kadar, kamunun elindeki 

santrallarının ise en az 5-10 bin me-

gavatının özelleștirilmesi gerektiğini 

düșünüyorum. 

Doğalgaz piyasasına dair bir öngö-

rüde bulunmak gerekirse, Doğalgaz 

Piyasası Kanunu’na göre 2009 yılı-

na kadar BOTAȘ’ın elindeki ithalat 

anlașmalarının yüzde 80’ini özel 

sektöre devrederek bunun yanında, 

iletim șebekesini ișletmeye devam 

etmesi hedeflenmiștir. Kanun’daki 

bu hedef çerçevesinde, BOTAȘ’ın 

elindeki ithalat anlașmalarını biran 

evvel devrederek, doğalgaz sektörün-

de rekabete dayalı serbest bir piyasa 

olușmasını sağlaması gereklidir.


