IV. OTURUM

ENERJ‹ SORUNLARI

TÜKET‹C‹YE YANSIMALARI ve ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Oturum Baﬂkan›: Musa ÇEÇEN

SUNUCU Elektrik Mühendisleri Odas› Samsun
ﬁubesince düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi
Enerji Forumunun ikinci gününe hoﬂ geldiniz.

ca¤›n› söyleyip kat›lmam›ﬂ olmas›n› da do¤rusu
bir miktar manidar buluyorum ve bunu da anla
makta zorluk çekiyorum. ‹zninizle, Samsun Bü
yükﬂehir Belediyesinin Baﬂkan›n›n ad›n› kapat›
yorum.

Bugünkü program›m›z, “Enerji Sorunlar›, Tüke
ticiye Yans›mas› ve Çözüm Önerileri; Mobil
Santrallerin Samsun Süreci ve Çevreye Etkileri”
konulu oturumlar ve son olarak, “Enerji Krizi,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panelle
son bulacakt›r.

Evet, di¤er konuﬂmac›lar›m›z› davet etmek isti
yorum.
Say›n Celil Kurada, Samsun Sanayici ve ‹ﬂa
damlar› Derne¤i(SAMS‹AD) Yönetim Kurulu
Baﬂkan›.

‹lk oturumun konusu, “Enerji Sorunlar›, Tüketi
ciye Yans›malar› ve Çözüm Önerileri.” Oturu
mu yönetmek üzere, EMO ‹zmir Eski ﬁube Baﬂ
kan› Say›n Musa Çeçen’i kürsüye davet ediyo
rum.

Say›n Fikret Demirel, EMO Samsun ﬁubesi
Enerji Komisyonu üyesi
Say›n Ali Er, TÜKODER Genel Baﬂkan›.
Buyurun efendim.

OTURUM BAﬁKANI Herkese günayd›n.

ﬁöyle bir yöntem izleyelim diye düﬂünüyorum:
Say›n konuﬂmac›lar s›ras›yla 15’er dakikal›k su
numlar›n› yaps›nlar, ondan sonra salondan katk›
ve sorular varsa bunlar› alal›m, daha sonra ken
dileri bunlara dair yan›tlar› varsa onlar› ifade et
sinler.

Bugünün ilk oturumunda hep birlikte olaca¤›z.
Yaklaﬂ›k 1213 dakikal›k bir gecikmemiz var.
Umar›m, bunu ‹kinci Oturumu etkileyecek bir
sürece dönüﬂtürmemeye çal›ﬂaca¤›z.

Bu yerel enerji forumlar›nda Elektrik Mühendis
leri Odas›n›n genel bir amac› vard›; bunlardan
bir tanesi de, konunun tüm taraflar›yla sorunla
r›n tart›ﬂ›lmas› ve bu taraflar›n da kat›l›mlar›yla
üretilecek çözüm önerilerinin oluﬂturulmas› yö
nünde çabalar›n ortaklaﬂt›r›lmas›yd›. Bugünkü
oturumda buna yönelik çabalar›m›z› sürdürece
¤iz.

De¤erli kat›l›mc›lar›m›z› davet etmeden önce k›
sa bir bilgiyi de sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Bugün, Samsun Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
m›z da burada olacakt›. Kendisinin özelliklerin
den bir tanesi de, bir önceki dönem Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkanl›¤› döneminde TE‹Aﬁ’la ...
mobil santrali Samsun’un baﬂ›na bela etme ko
nusunda çaba sarf etmiﬂ olmas›. Bu tart›ﬂmalar
da ne yaz›k ki hâlâ devam ediyor. Enerji krizle
rini yarat›p sonra bu krizleri çözmek için yeni
krizler yaratacak çözüm önerilerini öneren ke
simlerin de kendilerini bu tart›ﬂmalar›n içinde
ifade etmelerini arzu ederdik. Kendisi, aç›l›ﬂa
kat›lamayaca¤›n›; ancak, bu oturumda mutlaka
yer alaca¤›n› ifade etmiﬂler. Bana aktar›lan bil
giler böyle. Biz, Say›n Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan›n› burada görmek isterdik. Bugün kat›la

Dilerseniz, Say›n Celil Kurada ile baﬂlayal›m.
Samsun’da sanayici ve iﬂadamlar›n›n enerjiyle
ilgili problemleri nelerdir, bu problemlerin çö
zümleriyle ilgili olarak kendileri neler düﬂün
mektedirler, ilgililerle yapt›klar› çal›ﬂmalarda
bunlara dair hangi yan›tlar› almaktad›rlar, bun
larla ilgili düﬂüncelerini bizimle paylaﬂs›n.
Buyurun Say›n Kurada.

CEL‹L KURADA
(SAMS‹AD Yönetim Kurulu Baﬂkan›)

De¤erli Baﬂkan, de¤erli konuklar, de¤erli mes
lektaﬂlar›m; bu sabah›n ilk oturumunda bizlerle
birlikte oldu¤unuz için, ben de çok teﬂekkür edi
yorum.

Orta Karadeniz Enerji Forumunun ikinci günü
bugün. Bu konuda yapm›ﬂ oldu¤unuz tüm çal›ﬂ
malar hakikaten dikkate de¤er.
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Konuﬂmam› biraz metne ba¤l› olarak yapaca
¤›m; çünkü Samsun’dan daha ziyade, biraz daha
derli toplu ve biraz da Türkiye geneline yönelik
baz› verileri sizlerle paylaﬂaca¤›m. Enerji politi

kalar› üzerinde biraz duraca¤›m, enerji arz› ve
güvenilirli¤i üzerinde duraca¤›m, sanayide ener
jinin tasarrufu konusuna de¤inece¤im ve üretim
çeﬂitlili¤i üzerinde k›sa bir bilgi vermeye çal›ﬂa
ca¤›m.

aç›s›ndan de¤il, bütün sanayi ve ülke aç›s›ndan
önemli oldu¤u bir sektördür. Türk özel sektörü
nün uluslararas› siyasette baﬂar›l› olmas› için,
öncelikle enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ge
rekmektedir. Türkiye'de sanayide enerji maliyet
leri rakip ülkelerden yüksektir. Enerjinin verim
li kullan›lamamas›, Türkiye'de üretilen ürünlerin
uluslararas› rekabette gücünü ciddi anlamda
azaltan bir durumdur. Türkiye'de enerji sektö
ründeki liberalizasyon henüz tam olarak hayata
geçirilememiﬂ, rekabetçi fiyatlar oluﬂturulama
m›ﬂt›r. Liberalizasyonun gecikmesi, ülkeyi gele
cekte arz s›k›nt›s› ve güvenli¤i problemiyle kar
ﬂ› karﬂ›ya b›rakacakt›r.

Ülkelerin toplumsal geliﬂmelerinin sürükleyici
unsurlar›n›n baﬂ›nda enerji kullan›m› gelmekte
dir. Enerji kaynaklar›, günlük yaﬂam›m›z›n ener
ji ve sanayi ürünleriyle üretimimizin en önemli
ve yaﬂamsal girdileridir. Bu nedenle de, ülkenin
ve enerji alan›n›n yönetimini üstlenenler, toplu
mun ve ekonominin gereksinim duydu¤u enerji
yi kesintisiz, güvenilir, zaman›nda, temiz ve
ucuz yollardan temin etmek ve gerek en uygun
fiyatlarla sa¤layabilmek, gerek enerji arz güven
li¤i aç›s›ndan bu kaynaklar› çeﬂitlendirmek zo
rundad›rlar. Ama, ülkemizde görülmektedir ki,
geçmiﬂte yap›lan hatalardan dolay› Türkiye
enerji sektöründe neredeyse tamam›yla d›ﬂar›ya
ba¤›ml› hale gelmiﬂtir.

Ülkenin geliﬂmiﬂli¤inin bir göstergesi olan elek
trik enerjisinin kiﬂi baﬂ›na tüketim rakamlar›na
bakt›¤›m›zda, OECD ülkelerinin kiﬂi baﬂ›na
elektrik enerjisi tüketimi 8 bin kilovat/saat civa
r›ndad›r. Ülkemizde ise bu oran›n yaklaﬂ›k 5 kat
aﬂa¤›da bulunmas›, enerji tüketimimizin yeter
sizli¤inin bir yans›mas›d›r. Bu rakam, bizce,
enerjiye stratejik bak›ﬂ aç›s›n›n önemini vurgu
lamaktad›r. Gelecek 25 y›l içerisinde dünya
enerji tüketiminin yüzde 25 dolaylar›nda artaca
¤› tahmin edilmektedir. Bu tahmin, sürdürülebi
lir, rekabetçi ve güvenilir enerji sa¤lanmas›n›
tüm ülkeler için çok önemli k›lmaktad›r. Ulusla
raras› Enerji Ajans› projeksiyonlar›na göre,
2020 y›l›na kadar Türkiye'de enerji tüketiminin
dünya ortalamas›n›n üzerinde artacak olmas›,
enerjide arz güvenli¤inin sa¤lanmas›, ülkemizde
ekonomik büyümenin sürdürülebilirli¤i aç›s›n
dan zorunlu hale getirmektedir.

Enerji politikalar› belirlenirken dikkate al›nmas›
gereken öncelikli hususlardan biri de, ülkenin
enerji kaynaklar› potansiyelinin sa¤l›kl› ve bi
limsel olarak belirlenmesidir. Ülke enerji kay
naklar› potansiyelinin saptanmas›ndan sonra,
söz konusu kaynaklar›n nas›l geliﬂtirilece¤i, yer
li ya da yabanc› özel sektörün hangi alanlarda
katk›s›na gereksinim oldu¤u, ithalat›n gerekli
olup olmad›¤› gibi konularda strateji geliﬂtiril
melidir. ‹thalat›n kaç›n›lmaz görüldü¤ü veya dö
nemsel olarak kullan›lmas› gereken koﬂullarda
ise, kaynak çeﬂitlili¤i enerji politikas›n›n en
önemli gerekliliklerinden biri olarak dikkate
al›nmal›d›r.

Enerji Bakanl›¤› tahminlerine göre, 2020 y›l›nda
elektrik sektöründe yüzde 150 ek kapasite yat›
r›mlar› gerekecektir. Bu da yaklaﬂ›k 90 milyar
dolar gibi bir yat›r›m› öngörmektedir.

Maalesef geçmiﬂ dönemlerde etkin bir enerji po
litikas› ve planlamas› yap›lmam›ﬂ olmas› sebe
biyle ülkemizde enerji ihtiyac› sürekli artm›ﬂ,
1996 y›l›nda 5.6 milyar dolar olan d›ﬂ ticaret aç›
¤›, 2006 y›l›na gelindi¤inde 25 milyar dolar se
viyesine gelmiﬂtir. 2006 y›l›nda toplam d›ﬂ tica
ret aç›¤›m›z›n 51.9 milyar dolar oldu¤u göz önü
ne al›n›rsa, toplam aç›kla, enerji ithalat›n›n yüz
de 48 oran›nda oldu¤u görülmektedir. Bir baﬂka
deyiﬂle, e¤er geçmiﬂ dönemlerde etkin bir enerji
politikas› sergilense ve ülkemiz bu kadar fazla
d›ﬂ ticaret aç›¤› vermeseydi, geçti¤imiz y›l d›ﬂ ti
caret aç›¤›m›z 51.9 milyar dolar yerine 27 mil
yar dolar civar›nda olacakt›.
Enerji arz› ve güvenli¤i aç›s›ndan görüﬂleri
miz:Enerji, her çeﬂit üretim kolunun girdi olarak
kulland›¤› ve performans›n›n sadece bu sektör
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Arz aç›¤› oluﬂmas›n›n engellenebilmesi için ya
t›r›m ﬂartt›r. Enerji sektöründe yenileme ve ge
niﬂleme yat›r›mlar›n›n özel sektör taraf›ndan ya
p›lmas›n›n, arz aç›¤›n›n azalt›lmas›nda etkili
olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Kamu mahiyetindeki
elektrik iﬂletmelerinin yeniden yap›land›r›lmas›
n›n ve gerekli reformlar›n uygulanmas›n›n an
cak, özelleﬂtirme süreciyle gerçekleﬂece¤ini dü
ﬂünüyoruz. Yeni yat›r›mlar›n gerçekleﬂtirilmesi
nin aciliyeti göz önünde bulunduruldu¤unda
devlet, özel sektör yat›r›mlar› için uygun bir ya
t›r›m ortam› yaratmakta geç kalmaktad›r. Bu
çerçevede, 2001’de yürürlü¤e girmiﬂ olan Elek
trik Piyasas› ve Do¤algaz Piyasas› Kanunu ile

ka¤›t üzerinde baﬂlam›ﬂ, 2004 y›l›nda Strateji
Belgesinin yay›nlanmas›yla h›z kazanm›ﬂ olan
enerji piyasalar›n›n serbestleﬂme süreci yeniden
ele al›nmal›d›r.

Umuyoruz ki, gerek hükümetlerimiz ve gerekse
de devletimiz acilen etkin bir enerji politikas›
planlamas› yapar ve bugün için sanayimizin
önünde ciddi bir engel olan enerji maliyetleri ve
enerji aç›¤›m›z en k›sa zamanda düﬂüﬂ e¤ilimine
girer ve sanayicimiz daha eﬂit ﬂartlarda dünyada
ki rakipleriyle yar›ﬂ›r.

Enerji sektöründe kamunun yat›r›mc› iﬂletmeci
olmaktan ziyade, denetim ve yönetim faaliyetle
rinin yo¤unlaﬂt›¤›, tam rekabetçi ve iﬂleyen bir
piyasa oluﬂturulmas›; yat›r›m›n önündeki teknik
ve idari engellerin bir an önce kald›r›lmas› ge
rekmektedir.

Orta Karadeniz Enerji Forumuyla birlikte, ﬂehri
mizin ve ülkemizin çok ﬂeyler kazanaca¤›na
inanc›m›z sonsuzdur. Bu nedenle, böyle bir fo
rumda SAMS‹AD olarak bizlere görüﬂ bildirme
mizde gerekli olana¤› verdi¤iniz için, sizlere te
ﬂekkür ediyorum. Forumun ülkemiz ad›na iyi
ﬂeyler getirece¤ini umarak, sözlerime son veri
yorum.

Enerji sektöründe gereken reformlar›n yap›lma
s›n› sa¤layacak somut ve uygulanabilir bir stra
tejinin oluﬂturulmas›n›n, ancak 100 milyar dolar
civar›ndaki yat›r›mlar›n yap›lmas› ve özel sektö
rün de bu konudaki görüﬂlerinin dikkate al›nma
s›yla mümkün olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Sanayicinin enerji kullan›m›nda enerji maliyet
leri, üretim maliyetleri ve rekabet, enerji girdile
ri konusundaki sorunlar›na da biraz de¤inseydi
niz, çok sevinirdik asl›nda. Forumun esas ekse
nine bence biraz az de¤indiniz. Samsun’daki sa
nayiciler enerjiyle ilgili hangi sorunlar› yaﬂ›yor
lar, enerji kesintilerinin üretim kalitelerine etki
leri nelerdir, Samsun’da enerji da¤›t›m kuruluﬂ
lar›yla olan iliﬂkiler ve yaﬂad›¤› sorunlar neler
dir, ikinci bölümde onlara da biraz de¤inme f›r
sat›n›z olursa memnun oluruz.

Ne yaz›k ki herhangi bir mal üretmek için Avru
pa Birli¤i ortalamas›ndan üçdört kat daha fazla
enerji harcayan Türkiye'nin, enerji kullan›m›
metotlar›n› ve al›ﬂkanl›klar›n› tekrar gözden ge
çirmesi gerekecektir. Halk›n enerji tasarruf bi
linci artt›r›lmal›d›r. Sanayide enerji tasarrufu,
ayn› miktarda enerjiyle daha fazla hizmet ve
üretim yapmakt›r. Ürün ve hizmet baﬂ›na tüketi
len enerjinin minimum seviyeye çekilmesi sana
yicinin rekabet gücünü artt›racakt›r. Enerji tasar
rufu, üretimden ve hizmetten vazgeçmek anla
m›nda de¤ildir. Üretilen enerjinin en yo¤un kul
lan›ld›¤› alan sanayidir. Sanayide kullan›lan
enerjide kendi içinde gerçekleﬂtirilebilecek geri
dönüﬂüm yöntemleriyle büyük tasarruflar sa¤la
nabilir. Sanayide enerjinin yo¤un olarak kulla
n›ld›¤› ›s›tma, so¤utma ve buhar kazanlar›nda
ileri teknolojileri kullanarak verimlilik sa¤lan
mal›d›r. O nedenle, at›k baca gaz›ndan ve at›k
sudan ›s› geri kazan›m› sa¤lanabilir. Kazanlarda
yanma ... iyileﬂtirilebilir, yal›t›m gerektiren alan
lar tekrar gözden geçirilebilir. Bu gibi önlemler
ayn› zamanda çevre duyarl›l›¤›n› ön plana geti
recek, çevre kirlili¤ini önleyecektir.

Elektrik enerjisinin üretim çeﬂitlili¤i ele al›nd›
¤›nda öncelikle yap›lmas› gereken, enerji üreti
minde acilen çeﬂitlili¤e gidilmesidir. Rüzgâr
santrali üretimi ve kullan›m›, hidrojenin enerji
kayna¤› olarak güvenli kullan›m›, güneﬂ enerji
sinden elektrik üretimi, enerji depolaman›n çe
ﬂitli alanlardaki ilgili teknolojinin kullan›lmas›
ve etkinli¤inin sa¤lanmas›, düﬂük emisyonlu lin
yit santrallerinin ve küçük hidroelektrik santrali
ne yönelinmesi, at›lacak ciddi ad›mlardan baz›
lar›d›r.

‹kinci olarak Say›n Ali Er’e söz vermek istiyo
rum. Kendisi, Tüketici Koruma Derne¤i Baﬂka
n›.
Buyurun Say›n Er.

AL‹ ER (TÜKODER Genel Baﬂkan›) Teﬂek
kür ediyorum Say›n Baﬂkan.

Her ﬂeyden önce, böylesi önemli bir toplant›ya
davetli bulundu¤um için büyük bir onur duy
dum.

Bilmeyenler için, Derne¤imizi k›saca birkaç
cümleyle anlatmak istiyorum. Tüketici Koruma
Derne¤i 1990 y›l›nda ‹stanbul'da kuruldu. 96 y›
l›nda dernek statüsü ald›. Halen de faaliyetlerini
sürdürüyor. Ülke çap›nda 60’a yak›n ﬂubesi var
d›r, 26 bin üyesi vard›r. Avrupa Birli¤i Karma
‹stiﬂare Komitesinin asil üyelerinden birisidir,
Dünya Tüketici Örgütünün de üyesidir.
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Enerji denilince, bizi çok yak›ndan ilgilendiren
bir konu bu. Öyle ki, biz tüketiciler, her ﬂeyde
oldu¤u gibi, enerjide de özellikle dünyan›n he
men hemen en pahal› enerjisini tüketiyoruz. Do
¤algazda da bu böyle, elektrikte de böyle, akar

gilerin yüksekli¤i nedeni, sürekli olarak Bakan
lar Kurulu ald›¤› bir yetkiyle bu kalemler üzerin
de oynayabilmekte, istedi¤i gibi artt›rabilmekte,
istedi¤i gibi indirebilmekte; ama ﬂimdiye kadar
indirdi¤i çok nadir görüldü. Biz, Dernek olarak,
Bakanlar Kurulunun yetki yasas›na dayanarak,
özellikle vergi oranlar›n› yükseltmesinin yeni bir
vergi koymak oldu¤u ve bunun Anayasaya ve
yasalara ayk›r› oldu¤u iddias›yla Dan›ﬂtay’da
bir iptal davas› açt›k. Dan›ﬂtay da bu konuyla il
gili olarak yürütmeyi durdurma karar› verdi, da
va dosyalar›m›z› Anayasa Mahkemesine gön
derdi. Bu y›l içerisinde Anayasa Mahkemesinde
de bu konuda bir karar ç›kaca¤›n› umuyorum.

yak›tta da böyle. Bu anlamda da, ülkemizde uy
gulanan enerji politikalar›n›n yanl›ﬂl›¤›n› ya da
enerji politikalar› gerçekleﬂtirilirken yap›lan
yanl›ﬂl›klar›n faturas›n› sonuç itibar›yla biz tüke
ticiler ödemek zorunda kal›yoruz. Elbette ki bu
tüketiciler laf›n›n içerisini geniﬂletmek laz›m.
Sanayici de ayn› zamanda tüketici konumunda
d›r; yani iﬂi, mesle¤i ne olursa olsun, 70 milyon,
hepimiz tüketiciyiz de ayn› zamanda. Bizim aç›
m›zdan, enerjinin hem ulaﬂ›labilir olmas›, hem
çevreye karﬂ› duyarl› olmas›, hem de güvenli ve
sa¤l›kl› olmas› çok önemlidir. Niçin çevreye
karﬂ› duyarl› bir enerji kayna¤›ndan söz ediyo
ruz; çünkü temiz ve sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂamak
da evrensel tüketici haklar›n›n baﬂ›nda geldi¤i
için. O anlamda, ülkemizin enerji kaynaklar›n›n
bu iﬂin uzmanlar› taraf›ndan iyi irdelenip, politi
kalar›n buna göre belirlenmesi laz›m.

Biz, enerji kaynaklar›n›n çeﬂitlili¤i olmas›ndan
yanay›z elbette. Çevreye, do¤aya sayg›l›, temiz,
yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelinmesi
konusunda siyasi iktidarlar›n duyars›zl›¤›n›n
mutlaka aﬂ›laca¤›n› umut ediyoruz. Ülkemizdeki
rüzgâr enerjisi dünyadaki di¤er ülkelerle k›yas
land›¤›nda, hiç de geri olmad›¤›n›; ama ne yaz›k
ki bu konuda yap›lacak yat›r›mlara ya da gerek
devlet taraf›ndan, gerek özel sektör taraf›ndan
yap›lacak yat›r›mlara gerekli deste¤in verilmedi
¤ini de biliyoruz. Güneﬂ zengini bir ülkede yaﬂ›
yoruz, fakat güneﬂin bu nimetinden yararlanma
y› ne yaz›k ki bilmiyoruz. Bunlar›n geliﬂtirilme
si ve teknik altyap› çal›ﬂmalar›n›n desteklenme
si durumunda, ülkemizin enerji kaynaklar› bak›
m›ndan ciddi anlamda rahat nefes alabilece¤ini
düﬂünüyoruz. Enerjinin çeﬂitlili¤inin yan›nda,
tüketicilere sunulurken enerjinin güvenli olmas›
gerekti¤inin de mutlaka alt›n› çizmek istiyoruz.

Art›k geliﬂmiﬂ dünya ülkelerinin terk etmek du
rumunda kald›klar› nükleer santral teknolojisi
nin, ülkemizdeki enerji darbo¤az›n›n ya da ener
ji sorununun aﬂ›lmas›nda bir alternatif olarak su
nulmas›n› biz tüketicilerin kabul edebilmesi
mümkün de¤ildir. Çünkü bu teknolojinin çevre
ye ve do¤aya verdi¤i zarar herkes taraf›ndan ka
bul edilmekte ve geliﬂmiﬂ birçok Avrupa ülkesi
ve Amerika'da bu santraller birer birer kapat›l
maktad›r. Ülkemizde yeniden, özellikle yeni
Hükümet Program›nda aç›kça belirtildi¤i gibi,
“Nükleer enerji olmazsa olmaz” dayatmas›yla
karﬂ›laﬂacak olursak, bugüne kadar oldu¤u gibi,
bundan sonra da bu politikalar›n karﬂ›s›nda yer
almaya; gerek yarg› anlam›nda, gerekse düzen
leyece¤imiz kampanyalarla bu tip ﬂeylerin karﬂ›
s›nda durmaya devam edece¤iz.
Biz, biliyorsunuz, ilk Tüketici Koruma Derne¤i
olarak geçen a¤ustos ay›nda, dünyadaki en pa
hal› akaryak›t›n ülkemizde sat›l›yor olmas›ndan
dolay› bir kampanya düzenledik. Bizim amac›
m›z, elbette ki akaryak›t sat›ﬂ›n› durdurmak filan
de¤il; dünyada en pahal› akaryak›t›n bizim ülke
mizde sat›ld›¤›n› Türkiye kamuoyuna, tabiri ca
izse sa¤›r sultana da duyurabilmekti ve bunu da
baﬂard›¤›m›z› san›yoruz.

Biliyorsunuz, enerji fiyatlar›n›n yüksekli¤indeki
temel nedenlerden biri de, bu hizmetlerden ya da
bu mallardan al›nan yüksek tüketim vergileridir,
ÖTV’dir, KDV’dir. Bizim ülkemizin bütçesinin
aﬂa¤› yukar› yüzde 76’s›ndan fazlas›n› bu tüke
tim vergileri oluﬂturmakta. Akaryak›t›n üzerin
deki ya da elektrik enerjilerinin üzerindeki ver
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SAMS‹AD ad›na konuﬂan arkadaﬂ›m›z›n söyle
di¤i gibi, bizim harcad›¤›m›z enerjinin dörtte bi
rini harcayan Avrupal›lar bizden çok daha ve
rimli üretim yapabiliyorlar. Bizim ülkemizin yö
neticileri ne yaz›k ki, teknoloji garabeti diyebile
ce¤imiz ya da oldukça geri teknolojilerle, saatte
bilmem kaç kilovat enerji tüketen buzdolaplar›
n›, televizyonlar›n›, elektrikle çal›ﬂan alet ve
edevat›n üretilmesine y›llarca seyirci kald›. Biz
tüketiciler olarak bu ürünleri kullan›rken, ayr›ca
enerji tüketimi aç›s›ndan da oldukça fahiﬂ fiyat
larda faturalar ödemek zorunda kald›k. Yeni ye
ni ülkemizde A s›n›f› enerji tüketen ya da daha
az enerji tüketerek ayn› iﬂlevi gören teknolojile
re yönelinmeye baﬂland›¤›n› görüyoruz. Bunlar
çok daha önceden geliﬂmiﬂ ülkelerde hayata ge
çen ﬂeylerdi. Tabii, temel sorunlar›n baﬂ›nda da,
nas›l ki Uzakdo¤u’dan ithal edilen, ne oldu¤u
belirsiz, insan sa¤l›¤› için risk teﬂkil eden ürün
ler getirtilmesi konusunda hiçbir önlem ve dene

tim yap›lm›yorsa, bu tip ürünlerde de ayn› ﬂekil
de, istedikleri teknolojiyle ürettiler ve y›llarca
Türk tüketicilere bu ürünleri satt›lar. Tüketiciler
bu anlamda, çifte kavrulmuﬂ f›st›k misali, iki kez
soyulmuﬂ oldular diye düﬂünüyorum.

Enerjinin bizlerin hayat›nda art›k olmazsa ol
mazlardan biri oldu¤u da herkesin malumudur.
Is›nma, ayd›nlanma, hayat›m›z›n her alan›na gir
miﬂ durumda. Dolay›s›yla, sürekli biz bunu tü
ketmek zorunda oldu¤umuza göre, bu tüketti¤i
miz ﬂeyin de bizim eriﬂebilece¤imiz bir fiyatta
sunulmas›n› da çok önemsiyoruz. Say›n Baﬂba
kan, Avrupa ülkelerindeki fiyatlar› k›yaslarken,
orada da ayn› oldu¤u ﬂeklinde aç›klamalar yap›
yor, ama unuttuklar› bir ﬂey var; Avrupa ülkele
rindeki en az ücretle çal›ﬂan insanlarla bizim ül
kemizdeki asgari ücretle çal›ﬂan insanlar›n ya da
b›rak›n asgari ücreti, 1015 y›ll›k bir devlet me
murunun ald›¤› ücret k›yasland›¤›nda, onlar›n
beﬂte biri civar›nda oldu¤u gerçe¤ini unutuyor
lar. Bu anlamda da biz, ülkemizdeki gelir da¤›l›
m›ndaki adaletsizli¤in, çal›ﬂanlar›m›z›n, esnaf›
m›z›n, memurumuzun insanca yaﬂayabilecek
düzeyde bir gelir elde edinceye kadar, en az›n
dan bu enerji kaynaklar›ndaki yüksek fiyatlar›n
belli bir ölçüde sübvanse edilerek, insanlar›n
zorlanmadan, gelirlerinin yar›s›n› enerjiye har
camadan ulaﬂabilir hale gelmelerinin önünün
aç›lmas›n› bekliyoruz ve bu do¤rultuda da çal›ﬂ
malar›m›z devam edecek.

Ayn› ﬂekilde, bir de bizim anlamakta güçlük
çekti¤imiz bir ﬂey var. Biz, enerjide d›ﬂa ba¤›m
l›y›z. Bizim Derne¤imiz ‹stanbul Kad›köy’de ol
du¤undan dolay›, ‹GDAﬁ abonesiyiz, do¤algaz
tüketiyoruz. Bir hesap yap›p, “Bu faturalar ﬂu ta
rihten bu tarihe kadar ﬂu kadar” diye bir y›l ön
cesine göre k›yaslama yapt›¤›m›zda, do¤algaza
aﬂa¤› yukar› yüzde 300 oran›nda zam yap›lm›ﬂ
oldu¤unu gördük. Dolardaki art›ﬂa bakt›¤›m›zda,
yüzde 80 civar›nda kalm›ﬂ. Bir hesap yapt›¤›
m›zda, o zaman›n paras›yla 370 bin lira para tah
sil edilmiﬂti. Bu konuda dava açt›k. Gerek BO
TAﬁ yetkilileri, gerek Enerji Bakanl›¤›, gerekse
‹GDAﬁ, “Bu davan›n reddi gerekir. Neden; çün
kü bu ticari bir üründür” dediler. Mahkeme, BO
TAﬁ’a, “Sen bunu ‹GDAﬁ’a kaça veriyorsun?
‹GDAﬁ, sen bunu kaça sat›yorsun?” dedi. Önce,
“Bunlar ticari s›rd›r, vermeyiz” dediler; ama hâ
kimin iste¤i üzerine gizli belge olarak geldi bun
lar, bilirkiﬂiler inceleme yapt›. Diyelim ki, o za
manki tüketimimiz 700 YTL. ise, 279 YTL.’nin
haks›z yere al›nd›¤›na, iade edilmesi gerekti¤ine
karar verdi mahkeme ve bu karar kesinleﬂti. Ya
ni böylesine politikalarla, tüketti¤imiz enerjinin
dahi bütçe aç›klar›n› kapatmak ya da birtak›m
ﬂirketlerin bütçelerini kabartmak amac›yla dene
timsiz bir ﬂekilde kullan›l›yor olmas›, bizler aç›
s›ndan gerçekten son derece düﬂündürücü ve
bunlar›n karﬂ›s›nda da sessiz kalamayaca¤›m›z›
biliyoruz.

Enerjideki özelleﬂtirme meselesine gelince,
özellikle Avrupa'da birçok ülkede bu enerji özel
leﬂtirmelerinin ç›kmaza girdi¤ini biliyoruz, bu
nun fark›nday›z. Ülkemizde ise, bunun altyap›s›
haz›rlanmadan, “Enerjiyi özelleﬂtirece¤iz” ad›y
la yat›r›mlar›n belli bir süreden beri yap›lm›yor
olmas›ndan dolay› birtak›m s›k›nt›lar›n içerisin
de kald›¤›m›z› da biliyoruz. Özellikle geçen ilk
baharda Marmara ve Ege Bölgesinde birtak›m
enerji da¤›t›m ﬂirketlerinin gerekli zamm› ala
mad›klar› takdirde bilinçli olarak tüketicilerin
enerjisini kesip, ülkeyi karanl›kta b›rakabildikle
rinin de fark›nday›z. Bütün bunlar›n önüne geç
menin ya da bu sorunlar› çözmenin yollar›n›,
yöntemlerini de, Elektrik Mühendisleri Odas›n›n
ülke çap›nda düzenledi¤i bu sempozyumlarda
bu iﬂin uzmanlar› taraf›ndan ele al›n›p de¤erlen
dirilmesi ve bizlerin önüne bir çözüm olarak ko
nulmas›ndan da son derece mutlu oldu¤umuzu
bilmenizi isterim.

Enerjiyle ilgili, Tüketici Koruma Derne¤i olarak
geçen y›llarda da de¤iﬂik toplant›lar yapt›k.
Elektrik Mühendisleri Odas›ndan arkadaﬂlar›
m›z ya da bu iﬂin uzman› akademisyen arkadaﬂ
lar›m›z› ve Türkiye Elektrik Kurumundan uz
man insanlar› davet ettik. Üniversitelerden,
Elektrik Mühendisleri Odas›ndan ve di¤er ku
rum ve kuruluﬂlardan ça¤›rd›¤›m›z temsilciler
den genellikle olumlu yan›t geldi; ama bir tek
elektrik ﬂirketleri ve Türkiye Elektrik Kurumu
nun temsilcilerini bu toplant›lara davet etmemi
ze ra¤men göremedik. Samsun Büyükﬂehir Be
lediye Baﬂkan›n›n bu toplant›ya icabet etmeme
sinin belki önemli bir gerekçesi olabilir; ama sa
n›yorum, buradaki santrallerin davet yoluyla ge
tirtilmesinin vebalinin alt›ndan kalkamayaca¤›n›
düﬂündü¤ü için gelmedi. Bu anlamda da, bu po
litikalar ya da bu uygulamalar bizim ülkemizde
yeni bir ﬂey de¤il. Biz bunlar›n fark›nday›z. Ku
ruldu¤umuz günden bu yana, tüketicilerin aley
hine olan, hukuk d›ﬂ› olan, yolsuzluk kokan her
olay›n karﬂ›s›nda olduk, bundan sonra da olma
ya devam edece¤iz.
Bu Forumun baﬂar›l› geçmesini diliyorum. Bun
dan sonraki bölümde soru gelirse de, bunlar› ce
vaplayaca¤›m› belirtmek isterim.
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Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Say›n Ali Er’e biz de te
ﬂekkür ediyoruz.

tüketicileri ilgilendiren, yeni yay›nlanm›ﬂ Kalite
Yönetmeli¤ini size özetleyerek paylaﬂmaya çal›
ﬂaca¤›m. Daha sonra da gelen sorulara göre ko
nuyu detayland›r›r›z.

Say›n Er, önemli bir vurguda bulundu. Elektrik
Mühendisleri Odas› gerçekten 1954 y›l›ndan be
ri ülkenin ve kamu ç›karlar›na, çevreye, do¤aya
ve insana duyarl› bir eksende korunmas› müca
delesinde çok önemli bir kamu kurumu niteli
¤inde meslek örgütü. Bugüne kadar yapt›¤› mü
cadelelere bakt›¤›m›zda, “Belirli” çevrelerin, bi
zim gibi örgütlere hep karﬂ› ç›kan, hep itiraz
eden örgütler gibi alg›lamak veya bu ﬂekilde
sunmak için özel bir çaba sarf ettiklerini de bili
yoruz. Ancak, tabii ki, güneﬂin balç›kla s›van
mas› pek mümkün de¤il. Elektrik Mühendisleri
Odas›, yapt›¤› tüm etkinliklerde kürsüsünü de
mokratikleﬂtirmekte; kendisi gibi düﬂünmeyen
lere, farkl› görüﬂlere de kendilerini ifade etmele
ri için kürsüsünü açmaktad›r. Bugün de farkl›
noktada düﬂünün de¤erli kat›l›mc›larla, bunun
bir farkl› örne¤ini daha görüyoruz. SAMS‹
AD’dan kat›lan de¤erli konuﬂmac›m›z farkl› gö
rüﬂleriyle Elektrik Mühendisleri Odas›n›n bir fo
rumunda, burada görüﬂlerini özgürce ifade etme
olana¤›n› bulmuﬂtur. Keza farkl› düﬂünenler de
düﬂüncelerini aç›klamakta özgürdürler. Biz, her
farkl› düﬂünenin kendilerini ifade etme noktas›n
da bu etkinliklerimizden yararlanmas› noktas›n
da kürsülerimizi demokratikleﬂtirmeye, özgür
leﬂtirmeye sonuna kadar devam etme kararl›l›¤›
m›z› buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bildi¤iniz gibi, 2001 y›l›nda EPDK enerji haya
t›m›za girdi, ülkemizde enerjiyle ilgili faaliyetle
ri yönlendirmeye baﬂlad›. Dün, bu konuda, özel
likle enerji arz› ile ilgili epey detayl› çal›ﬂmalar
oldu. EPDK’n›n, da¤›t›m ﬂirketlerinin, elektrik
enerjisinin tedarik süreklili¤i, ticari ve teknik
kalitesine iliﬂkin olarak uyulmas› gereken kural
lar ile uygulamalara iliﬂkin esas ve usulleri kap
sayan, Elektrik Piyasas›nda Da¤›t›m Sisteminde
Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Süreklili¤i,
Ticari ve Teknik Kalitesi Hakk›ndaki Yönetme
li¤i yay›nlad›. Bu Yönetmelik 12.09.2006 tari
hinde Resim Gazete’de yay›mland›.
Bu Yönetmeli¤in amac› neydi? Bu Yönetmelik,
elektrik enerjisinin tedarik süreklili¤i, ticari ve
teknik kalitesine iliﬂkin olarak da¤›t›m ﬂirketleri
taraf›ndan uyulmas› gereken kurallar ve uygula
maya iliﬂkin esas ve usulleri kaps›yor. Neye da
yanarak haz›rland› bu Yönetmelik; 2001 tarih ve
4628 say›l› EPDK Kanununun 5. Maddesinin d.
F›kras›n›n C Bendine dayanarak haz›rlanm›ﬂt›r.
“EPDK, enerjinin süreklili¤i, temiz, ucuz, gü
venli olmas› yönünde gerekli tedbirleri al›r, uy
gular, uygulamaya sokar” diyor burada. Bu kap
samda bu Yönetmelik haz›rlanm›ﬂt›r.

Çok teﬂekkür ederiz Say›n Ali Er’e.

Bu Yönetmelik üç ana baﬂl›ktan oluﬂuyor; teda
rik süreklili¤i kalitesi, ticari kalite, teknik kalite.
Burada bunlar› çok k›saca geçece¤im; ama üs
tünde duraca¤›m›z konu, tüketicileri ilgilendiren
konu tedarik süreklili¤i kalitesi. Bunlardan bah
sedelim k›saca.

Say›n Tevfik Fikret Demirel, Samsun Enerji Ko
misyonu üzerinden yap›lan çal›ﬂmalar› aktara
cak bize. Buyurun efendim.

Tedarik süreklili¤i kalitesi ne anlama geliyor;
da¤›t›m sisteminden enerji alan kullan›c›lar›n
elektrik enerjisi talebini ekonomik olarak kabul
edilebilir maliyetlerde ve mümkün olan asgari
kesinti süresi ve s›kl›¤›yla karﬂ›layabilme kapa
sitesi. Burada anahtar kelimeler, tüketiciyi direkt
ilgilendiren anahtar kelimeler, kesinti süresi ve
s›kl›¤›, bu konu bizi ilgilendiriyor.
Ticari kalite, da¤›t›m sistemiyle iliﬂkide olan tü
keticilerin tahsilat, tahakkuka yönelik birtak›m
bilgi al›ﬂveriﬂleri. Da¤›t›m ﬂirketlerinin bu ticari
kaliteyi yakalayabilecek düzeyde oldu¤unu dü
ﬂünüyorum.

TEVF‹K F‹KRET DEM‹REL

Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar; hepinize hoﬂ
geldiniz diyor, sayg›lar sunuyorum.

Ben de bugün Forumun konusuna uygun olarak,
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Teknik kalite, da¤›t›m sisteminin kullan›c›lar›n
elektrik enerji talebini kesintisiz ve kaliteli bir

ﬂekilde karﬂ›layabilme kapasitesi olarak tan›mla
nabiliyor. Burada da EPDK, da¤›t›m ﬂirketlerine
görevler veriyor. Gerilim, frekans, harmonik,
bunlar›n ölçümlenmesi, kay›t alt›na al›nmas› ve
istenilen seviyelerde tutulmas› anlam›nda,
EPDK da¤›t›m ﬂirketlerine görevler veriyor.

ne göre tek bir kullan›c› için geçerli olmak üze
re, bildirimsiz uzun kesintilere ba¤l› olarak y›l
l›k maksimum kesinti süresi hedefleri ile y›ll›k
maksimum kesinti s›kl›¤› hedefleri 01.01.2007
tarihinden baﬂlay›p 31.12.2010 tarihinde sona
ermek üzere uygulanmaya konulmuﬂtur. Yani
bu Yönetmelik ﬂu anda uygulanmakta ve bir ge
çiﬂ süreci yaﬂ›yoruz. Bu geçiﬂ sürecindeki de¤er
leri de sizlerle paylaﬂaca¤›m ﬂimdi.

Bu Yönetmeli¤e göre da¤›t›m ﬂirketlerini EPDK
denetleyecek. Nas›l yapacak bunu; standartlara
uygun ﬂekilde ölçümleme ve kay›t alt›na al›nma
s›n› sa¤layacak, tüm bilgi ve belgeleri denetle
yecek veya denetlettirecek.

Bir kesinti süresi, bir de kesinti s›kl›¤›na dikkat
çekmiﬂtim. Kullan›c› baﬂ›na y›ll›k maksimum
kesinti süresi hedefleri belirlemiﬂ EPDK ve ﬂir
ketlere diyor ki, “Buna göre kendini ayarla.”
2007 için, imar alan› içi OG 8 saat, imar alan›
için AG 14 saat, imar alan› d›ﬂ› 20 saat. Bu, ﬂu
anlama geliyor: Her bir müstakil kesintinin süre
si sürekli imar alan› içi OG müﬂterileri için 8 sa
at, imar alan› içi AG müﬂterileri için 14 saat,
imar d›ﬂ› müﬂteriler için 20 saati geçmesi duru
munda süreler aﬂ›lm›ﬂ olacak. Bu süreler aﬂ›l›r
sa, ﬂirket cezai duruma düﬂüyor ve abonelere
karﬂ› birtak›m cezai uygulamalar gündeme geli
yor.

Yönetmelikte baz› tan›mlar var; bunlar› k›saca
anlatmaya çal›ﬂaca¤›m. Kesinti, tüketicilerin en
çok karﬂ›laﬂt›¤› elektrik kesintisi. Bunlar› biraz
detayland›ral›m. Kesinti, tüketiciye teslim nok
tas›nda gerilimin bir veya birden fazla nominal
gerilim de¤erinin yüzde 1’inin alt›na düﬂmesi.
Geçici kesinti, bir saniyeden az süren kesinti.
K›sa kesinti, bir saniyeden uzun ve 3 dakikadan
az süren kesinti. Uzun kesinti, 3 dakika veya da
ha uzun kesinti. Kullan›c›, da¤›t›m sistemini kul
lanan gerçek veya tüzelkiﬂi. Bildirimsiz kesinti,
önceden bildirimde bulunulmayan kesintidir.
Yönetmelikte üstünde durulmas› gereken, yani
buradaki anahtar kelime bildirimsiz kesinti.

Bir de bu kesinti say›s›yla belirlenmiﬂ. Bunu da
imar alan› içi ve d›ﬂ› olarak belirlemiﬂ. 2007 için
6 saati aﬂan 4 kesinti, 2010 için de 5 saati aﬂan 3

kesinti. Yani y›ll›k bazda her bir müstakil kesin
tinin imar alan› içerisinde sürekli 6 saati aﬂan 4
kesinti, imar alan› d›ﬂ›nda sürekli 9 saati aﬂan 6
kesinti olmas› durumunda maksimum süre aﬂ›l
m›ﬂ oluyor ve ﬂirket cezai duruma düﬂüyor.

Bir de dikkate almayan kesintiler var. Mücbir
sebepler diye belirtilmiﬂ. Bu mücbir sebepler de,
do¤al afetler, deprem, yang›n, salg›n hastal›k gi
bi nedenler oluyor. Di¤erleri de ﬂirketleri dolay
l› olarak etkileyen kesintiler.

Bu Yönetmelik yay›nland›. Bu Yönetmelik bir
geçiﬂ süreci yaﬂ›yor ﬂu anda. Türkiye genelinde
elektrik da¤›t›m bölgelerinde gerilim seviyeleri
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Bunun için nas›l hesaplama yap›l›yor, yani ﬂir
ketin müﬂterilere karﬂ› sorumlulu¤u nedir, nas›l
tazminat ödüyor, bununla ilgili bir formül var.

Yönetmelik tüketici aç›s›ndan de¤erlendirildi
¤inde, ucuz, kaliteli, sürekli bir enerjinin temini
aç›s›ndan olumlu görünmektedir. Ancak, belirti
len standartlara uyulmad›¤›nda, abonelerin da¤›
t›m ﬂirketlerinde belirtilen tazminat bedellerini
almas›nda belirsizlikler vard›r. Bu, ﬂu anda ta
mamen da¤›t›m ﬂirketinin kendi usullerine göre
kay›t alt›na ald›¤› de¤erler üzerinden tüketicinin
netice almas› zor görünüyor. EPDK’ya müraca
at etmesi gerekiyor. EPDK da ﬂirketlerden ald›
¤› bilgilere göre buna karar vermek durumunda.
Da¤›t›m ﬂirketleri aç›s›ndan Yönetmeli¤e bak›l
d›¤›nda, buna uymalar› son derece zor gözükü
yor. 2007’de baﬂland›, asl›nda uygulan›yor,
EPDK baz› bilgileri istedi. Yeterli altyap›lar› uy
gun de¤il, çünkü gerekli ölçüm ve kay›t sistem
lerini yeterli düzeyde almalar› mümkün de¤il.
Ayr›ca, mevcut ﬂebeke yap›lar›yla bu standartla
ra uymalar› da mümkün görünmüyor. Özellikle
k›rsal alanda 2530 km’lik giden hatlarda bu
standartlar› yakalamas› son derece zordur. Bu
durumda, ﬂirketlerin cezai duruma düﬂmeleri ka
ç›n›lmazd›r.

Tazminat bedeli= (Q x P). Q, hedef de¤erleri
aﬂan kesintinin gerçekleﬂti¤i tarih itibar›yla en
son ödenen elektrik faturas›ndaki aktif tüketilen
enerji miktar›n› ifade ediyor. P ise, hedefin aﬂ›l
mas› durumunda, birinci aﬂamada kilovat baﬂ›na
0.37 kuruﬂ, üç kere aﬂarsa da kilovat baﬂ›na 1.11
Yeni Kuruﬂ. Bu nas›l tahsil edilecek, ona geçe
lim. ‹kinci tabloyu göstermiﬂtim bir de. Orada
kilovat baﬂ›na hesaplanm›ﬂt›. Y›ll›k maksimum
kesinti s›kl›¤›na iliﬂkin hedef de¤erlerinin aﬂ›l
mas› durumunda, süre aç›s›ndan verilen s›n›rlar›
aﬂan her bir kesinti için da¤›t›m ﬂirketi, mesken
abonelerine 20 YTL., di¤er abonelere 80 YTL.
ödemek zorundad›r. Tazminatlar, TÜ‹K taraf›n
dan aç›klanan TÜFE oranlar›na göre her y›l he
saplan›yor.

Bu de¤erler aﬂ›ld›¤›nda, ﬂirketle tüketici aras›n
daki iliﬂki nas›l olacak, yani bunun mahsuplaﬂ
mas› nas›l olacak? Tazminatlara iliﬂkin ödeme
lerin yap›labilmesi için, tazminat talep eden tü
keticilerin faturalar›n›n kendi ad›na olmas›, da
¤›t›m ﬂirketlerine herhangi bir ﬂekilde borçlar›
n›n olmamas›, usulsüz elektrik kullan›m›ndan
ceza almam›ﬂ olmas›, en son aya ait elektrik fa
turas›n› ibraz etmesi gerekiyor. Usule iliﬂkin de
maddeler var. Elektrik enerjisi tekrar tesis edil
di¤i günden sonraki 5 iﬂgünü içerisinde müraca
at edecek, 20 iﬂgünü içerisinde de¤erlendirile
cek, iﬂleme konulacak ve tüketiciye ödenecek.
Tabii, bu para olarak ödenmiyor, ilk faturas›n
dan mahsup edilerek düﬂülüyor.
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Bu Yönetmelik 20072010 geçiﬂ sürecinde yü
rürlü¤e konuldu. Ama ﬂunu da biliyorum:
EPDK’n›n bu uygulamalar›yla TEDAﬁ birtak›m
yat›r›mlar yapmaya baﬂlad›. Özellikle kay›t al
mada dijital ortama geçecek. Bununla ilgili bir
tak›m yat›r›mlar baﬂlad›. Art›, teknik kalitedeki
ölçme de¤erlerinin de kay›t alt›na al›nmas›na
yönelik ﬂartnameleri haz›rl›yor.

te çok büyük s›k›nt› çekecekler. Özellikle Tica
ret ve Sanayi Odas› baﬂta olmak kayd›yla, Orga
nize sanayi bölge müdürlü¤üne de ﬂifahen bir
çok kez uyar›da bulunmama ra¤men, herhangi
bir çal›ﬂma yap›lmad›¤›n› düﬂünüyorum.

Sizlere teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Biz de teﬂekkür ediyo
ruz.

Konuﬂmac›lar›m›z›n sunumlar› tamamland›.
ﬁimdi salondan soru ve katk› için, sözü sizlere
b›rakmak istiyorum. Yaln›z, benim bu oturumda
bir arzum daha var; mademki bir forum yap›yo
ruz, konuﬂmac›lar›m›z kürsüyü kullans›nlar isti
yorum. Belki yüz yüze bakarak iletiﬂim kurma
noktas›nda daha verimli olabiliriz. Dileyen ko
nuﬂmac›m›z katk›s›n› ya da sorusunu kürsüyü de
kullanarak ifade edebilir.

Merkez Organize sanayi bölgesinin enerji ihti
yac› için Samsun3 indirici merkezden yararla
n›lmas› düﬂünülüyor, ancak Samsun3’ün de ﬂu
anda Organize Sanayi Bölgesiyle direkt ba¤lan
t›s›n›n olabilece¤i bir yap›n›n halihaz›rda kurul
mam›ﬂ oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama bu konuda
Tevfik beye de soruyorum; yani herhangi bir
yanl›ﬂl›¤›m var m›?

Buyurun Suat bey.

TEVF‹K F‹KRET DEM‹REL ﬁu anda yok,
yani Samsun 3’ün Organize Sanayi Bölgesiyle
irtibat› fiili olarak yap›lmad›.

SUAT YILMAZ Say›n SAMS‹AD Baﬂkan›n›n
Samsun özeline de¤inmesini istemiﬂtiniz.
OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

CEL‹L KURADA Yap›lmad›¤› sürece de, daha
sonraki bu tür ihtiyaçlar›m›zda yine bir problem
olaca¤› ve devlet yat›r›mlar›n›n da gerçekleﬂme
sürecinin çok uzun olaca¤›n› hepimiz biliyoruz.
Çünkü sanayici yat›r›m karar› ald›¤› anda elek
trik enerjisinin çok çabuk olmas›n› ister. Dün, bu
konuyla ilgili karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir örnek var; AS
ÇEL‹K, çokça enerji tüketen firmalar›m›zdan
bir tanesi. ASÇEL‹K, trafo gücü 400 kVA’ dan
baﬂlam›ﬂt›, bugün 10 MVA n›n üzerine ç›kan bir
enerji talebiyle karﬂ› karﬂ›yayd› ve yeni bir yer
kiralad›. Yat›r›m›nda toplam 1260 KVA gücün
de iki tane 630 kVA’l›k trafoya ihtiyac› var. Ya
t›r›mc› çok h›zl› bir ﬂekilde hareket etmemizi is
tiyor. Enerji müsadesi için giriﬂimlerde bulunu
yoruz. 1000 KVA n›n üzerindeki talepler için
Ankara’ dan izin al›nmas› gerekiyor. Ankara' yla
yaz›ﬂmalar›n yap›lmas› 11.5 aydan aﬂa¤› olmaz.
Yat›r›mc›ya bakarsan›z, bir hafta sonra enerjisi
olmas›n› istiyor.

CEL‹L KURADA Forumun, organize sanayi
veya özel bir durumdaki çal›ﬂmalarla ilgili oldu
¤unu düﬂünmedi¤imden dolay› belki bu konuda
biraz eksik kalm›ﬂ olabilirim. Asl›nda bu konu
da fikir belirtmeyi çok düﬂündüm, ancak elimde
konuﬂma format› olmad›¤› için konuﬂma metni
me dahil olmad›. Ama böyle olmakla birlikte ﬂi
fahen de bunu söyleyebilecek bir durumday›m.
SAMS‹AD’›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› olmakla
birlikte, elektrik mühendisiyim ve d›ﬂar›da da
özellikle endüstriyel tesislerde iﬂler yap›yorum,
yakinen de biliyorum. YEDAﬁ daki meslekdaﬂ
lar›m›zla sürekli bir istiﬂare içerisindeyiz.

Samsun’da enerjiyi tüketen üyelerimizin baﬂ›n
da organize sanayi bölgeleri geliyor. Merkez Or
ganize Sanayi Bölgesinin yan› s›ra, Bafra Orga
nize Sanayi Bölgesi ve Kavak Organize Sanayi
Bölgesi, ﬂu anda halihaz›rda geliﬂmeye devam
eden organize sanayi bölgelerimiz. Bafra ve Ka
vak organize sanayi bölgelerindeki yat›r›mlar,
doluluk itibari ile çok daha gerilerde oldu¤u için,
oradaki enerjiyle ilgili olarak, yetip yetmeme
siyle ilgili olarak pek fazla bir s›k›nt›m›z oldu
¤unu düﬂünmüyorum; ancak, Merkez Organize
Sanayi Bölgemizde ciddi s›k›nt›lar oldu¤unu bi
liyorum. Her ﬂeyden önce, Türkiye'deki ilk 500
kuruluﬂun içinde yer alan firmam›z kendi enerji
hatt›n› yer alt›na alarak, özel trafosunu da kendi
imkânlar› dahilinde devreye ald›¤›ndan dolay›,
ﬂu anda problemleri çok büyük oranda engellen
miﬂ durumda, herhangi bir problemi oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Merkez Organize Sanayi Böl
gesinde yat›r›mc› gelip, “Benim 3 MVA, 5
MVA gücüm var” dese, zannediyorum, vermek

Bir kere, enerji müsaadesinin Ankara'ya niye
gitti¤ini de çok fazla anlam›n› bilemiyorum. Ya
ni bizim burada bir iﬂletmemiz var, da¤›t›m için
kurulmuﬂ Anonim ﬂirketimiz burada, kendisi alt
yap›y› da gayet iyi biliyor ve “Buradan 1000
KVA’l›k bir trafo gücüyle ilgili müsaade verebi
lir miyiz?” diye Ankara'ya soruyoruz. Burada
yaﬂayan arkadaﬂlar›m›z›n bu konuda karar vere
bilecek yap›da oldu¤unu düﬂünüyorum. Enerji
müsaadesiyle ilgili olarak, bu konunun özellikle
h›zland›r›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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Di¤er taraftan, organize sanayi bölgelerinin yeni
oluﬂumlar›na göre kendi içerisinde elektrik alma
ve da¤›tmayla ilgili olarak çal›ﬂma yap›l›yor.

Daha sonraki süreçte TEDAﬁ buradan elini aya
¤›n› çekecek, tamamen Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde kendi olanaklar›yla enerji alacak ve
enerji kullan›m›n› ortaya koyacakt›r. Organize
Sanayi Bölgesinin böyle bir haz›rl›¤› uzun za
mand›r olmas›na ra¤men, çok yavaﬂ ilerliyor.
Organize sanayi bölgesi içindeki da¤›t›m mer
kezlerinde art›k teknolojinin çok geride kalmas›,
çok s›hhatli da¤›t›m merkezlerinin olmamas› ne
deniyle çok daha büyük zorluklarla karﬂ›laﬂa
caklar›n› biliyorum. Altyap›lar› hiç yok. ﬁu anda
da ne buray› kendi imkânlar›yla veya kendi tek
nik personeliyle çözümleyebilecek bir yap›ya
sahipler, ne de bu konuda ileriye do¤ru herhangi
bir ad›mlar› bulunmakta.
Organize Sanayi Bölgemizin en önemli özellik
lerinden bir tanesi de, deniz kenar›nda olmas›.
Deniz kenar›nda bulunmas›ndan dolay›, enerji
nakil hatlar›n›n havai hatlar olmas›ndan dolay›
çok büyük problemlerle karﬂ› karﬂ›ya. Hava ha
fif puslu ve nem oran› yüksek oldu¤u zaman, si
gortalar sürekli olarak atmaya baﬂl›yor. Bu hat
lar›n bir an önce yeralt›na al›nmas› gerekiyor.
Tabii, bunlar bir maliyet. Bu nedenden dolay› da
hep öteleniyor. Ne kadar ötelenirse, daha sonra
ki zamanlarda da problemlerin ortadan kalkmas›
biraz daha zorlaﬂacakt›r.

YEDAﬁ ve TE‹Aﬁ da görev yapan meslektaﬂla
r›m›zla diyaloglar›m›z gayet iyi durumda. Ger
çekten birlikte, çok iyi bir ﬂekilde mesa
i harc›yoruz. Bir problemimiz oldu¤u zaman di
rekt olarak e¤ilebiliyoruz, buna göre hareket
edebiliyoruz. Ama biraz önce Baﬂkan›m›n söy
ledi¤i gibi, bir tarafta özelleﬂtirme, bir tarafta da
karﬂ›t›. Tabii, biz özel sektör olarak, serbest
meslek sahibi olarak, baﬂka bir tarafta olmam›z
mümkün de¤il; ama bunu yaparken de, özelleﬂ
tirmeyi farkl› bir manada ve sizlerden farkl› ola
rak düﬂünmüyoruz. En iyi hizmeti alabilmek ve
ya verebilmek ad›na bunlar› söylüyorum. “Dev
letin hantal yap›s›” dedi¤imiz karar verme me
kanizmas› uzun bir süreç almas›, art›k h›zl› karar
vermek gereken zaman›m›zda çok geri kald›¤›
m›zda büyük problemler yaﬂ›yoruz. Özel sektör
de h›z çok önemlidir, çok h›zl› hareket etmek ge
reklili¤i ortaya ç›kar. Tüketici Haklar› Kanunu
muzda yer alan ﬂekli itibar›yla bakt›¤›m›zda,
enerji arz›ndaki sorumluluklar› yerine getirebil
mek ad›na birisi oraya talipse, bunlar›n hepsini
de göz önüne alacak kadar cesaretliyse, sizlerin
de çok rahat edece¤i mutlakt›r. Ama, Devletimiz
ﬂu anda yeni yat›r›mlar yapabilmesi ve devaml›

l›¤›n› sa¤layabilmesi hayli güç. Maalesef ülke
olarak zor ﬂartlar alt›nday›z. Her duyarl› vatan
daﬂ olarak stratejik öneme sahip kurumlar›n dev
let kontrolünde olmas› tercihimizdir. Ancak ih
tiyaçlar›m›z›n h›zl› karﬂ›lanmas› ve süreklili¤ini
de göz önünde bulundurmak gerekir.
Benim anlatacaklar›m bu kadar Baﬂkan›m.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Buyurun.

SALONDAN Özellikle enerjinin kaliteli olmas›
konusunda, kesintiler uzad›¤› zaman, Yönetme
likte de, belli bir süreyi aﬂt›¤› zaman, ﬂirketlere
verilecek cezalar konusunda Fikret beye bir soru
sormak istiyorum. Mesela, ﬂu anda elektronik
sayaçlarda elektrik kesintilerinin ne kadar sürdü
¤ü belli de¤il herhalde, de¤il mi? “Bunu kendi
miz tutuyoruz” deniliyor. Yani “Kendim piﬂiri
rim, kendim yerim” anlay›ﬂ› hâkim; yani ben
kendime ceza verdirmek için, elektrik kesintile
rinin kayd›n› tutaca¤›m! Tüketici Haklar› Derne
¤inden olan arkadaﬂ›m›n da bu konuda dikkatini
çekmek istiyorum. “Ben kendim yazaca¤›m
bunlar›, sana da bu kadar ceza veriyorum arka
daﬂlar” gibi bir durum ortaya ç›k›yor. Bu, özel
leﬂtirmeden sonra belki erken ç›kan bir karar.
Özelleﬂtirmeden sonra, ﬂirketlerin kaliteli elek
trik üretmesi konusunda zorlay›c› olmak anla
m›nda belki d›ﬂar›da da uygulamalar var bu Yö
netmeli¤i ç›karm›ﬂlar diye düﬂünüyorum. Bunun
altyap›s› haz›rlanmal›yd›. ﬁimdi elektrik kesildi
¤i zaman o notlar› tutmayan firman›n cezaland›
r›lmas› konusunda bir talimat var m›? Cezalan
d›r›lmas› derken, parasal olarak olabilir veya
baﬂka ﬂekilde olabilir. Yani insanlar›n bu konu
da o kay›tlar› tutmas› için zorlay›c› bir etken ol
mazsa tutmazlar zaten. Böyle bir durum ortaya
ç›k›yor. Yani diyece¤im ﬂu: Her ﬂeyden önce,
elektrik kesildi¤i zaman, vatandaﬂ›n zaten bunu
takip etmesi mümkün de¤il. Bir kere, onu kime
tespit ettirecek, mahkemeye mi tespit ettirecek?
“ﬁu kadar kesildi, ﬂu kadar süre kesildi, ﬂu tarih
te kesildi” diyecek.
Bunun için bir denetleme olmas› laz›m. Yani
elektrik kesildi¤i zaman elektrik sayac› öyle
programlanmal› ki, kesildi¤i süreleri yazmal›
y›m. Bana göre, bundan sonra elektronik sayaç
lar›n yap›m›nda bu ﬂart koﬂulmal›d›r. Bu sayaç
lardan sonra belki bu cezalar önem kazanacak
diye düﬂünüyorum. Tevfik bey ne düﬂünüyor bu
konularda, bilmiyorum. “Elektrik kesilecek, va
tandaﬂa para verilecek” filan... Baﬂka ﬂeyler bul
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mak laz›m; yani ﬂirketi kaliteli elektrik üretme
de, da¤›tmada, iletmede baﬂka ﬂeyler bulmak la
z›m diye düﬂünüyorum. Yani Türkiye'nin koﬂul
lar› farkl›.
OTURUM BAﬁKANI Çok teﬂekkür ederiz.

GÜLTEK‹N TÜRKO⁄LU Üretilen enerjinin
o anda üretilip da¤›lmas›yla karﬂ›lanan bir ﬂey.
Oysa, sanayici bir tesis yaparken, elektrik ürete
cek, iletecek, da¤›tacak kuruluﬂa bildirmezse, o
kuruluﬂ da onunla ilgili tesisleri yapam›yor. Bu,
planlama eksikli¤inden ileri geliyor. Bunun ça
resi ne enerji nakil hatlar›n› yeralt› kablosu ﬂek
linde yerin alt›na almak, ne de özelleﬂtirmeye
gitmek. Bunun çaresi, üretim, iletim, da¤›t›m
aras›nda etkin bir koordinasyonun yap›lmas› ve
bunlar›n bir plan dahilinde yap›lmas› gerekiyor.
Plan sadece üretim planlamas› de¤il, üretime pa
ralel olarak iletim ve da¤›t›m›n da eﬂzamanl›
planlamas› gerekir. Biz bunu yapmad›¤›m›z tak
dirde bu sorunlara çare bulaca¤›m›z› zannetmi
yorum. Kald› ki, özelleﬂtirmeyle de buna bir ça
re gelece¤i kan›s›nda da de¤ilim. Çünkü bu so
runlar›n cevab› yat›r›mla olur ve biraz önce de
belirtti¤im gibi, yat›r›m›n zaman›nda yap›lma
s›yla olur.
Hepimiz biliyoruz ki, bundan önceki özelleﬂtir
me, gerek Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki, gerek
AKTAﬁ örne¤inde, özel kesim yat›r›m yapmak
tan kaç›n›yor. O, do¤as› gere¤i kaç›n›yor; çünkü
onun amac› daha fazla kâr etmek. Yat›r›m yap
t›kça kâr haddi düﬂecek. Onun için, bunlar›n çö
zümü, planlamay› ön plana ç›kar›p, bu koordi
nasyonu etkin bir ﬂekilde yapacak biçimde, özel
leﬂtirerek parçalamak yerine, tekrar birleﬂtirmek
olacakt›r.
Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Biz de çok teﬂekkür edi
yoruz katk›lar›n›z için.

Bu arada, hiç kürsü kullanan arkadaﬂ›m›z olma
yacak m›?
Buyurun.

SALONDAN Önce bir tespit yapmak istiyorum.
Arkas›ndan, Tevfik bey ve Celil beyin sunusuy
la ba¤lant›l› bir ﬂey soraca¤›m. “Osmanl› döne
mine kadar elektrik hizmeti nas›l karﬂ›lanm›ﬂ
t›r?” sorusuna cevap arad›¤›n›zda, üç kavram
öne ç›k›yor; ... kamulaﬂt›rma, özelleﬂtirme. So
nuçta, ad› ister görevlendirme, ister iﬂletme hak
k› devri, ister yapiﬂletdevret olsun, enerji bakan
lar› taraf›ndan uygulanmak istenilen tüm bu mo
deller, hem sonuçlar›, hem de yasal dayanaklar›

yönünden sakatlan›nca yeni aray›ﬂlar ortaya ç›
k›yor. Dünden beri takip ediyorum, EPDK,
EPDK deniliyor. Nedir bu EPDK? Dünya Ban
kas›, ekonomik reform kredisine uygun olarak,
tarife politikas› üzerinde tam yetkiye sahip, ba
¤›ms›z bir düzenleyici kurum kurulmas›n› öngö
ren Elektrik Piyasas› Kanunu ... sunulmas›n› ön
koﬂul olarak kabul ediyor; yani Avrupa'n›n,
AB’nin uyum sürecinde bize dayatt›¤›, uygula
mak zorunda oldu¤umuz bir iﬂ.
Bunlar› söyledikten sonra, Türkiye'de
20072013 y›llar› aras›n› kapsayan Dokuzuncu
Kalk›nma Plan› hakk›nda 2006 y›l› May›s ay›n
da Resmi Gazete’de yay›mlanan Bakanlar Kuru
lu karar›nda ﬂöyle söyleniyor: “Kamunun göze
tim ve denetim faaliyetlerini etkin bir ﬂekilde ye
rine getirerek, arz güvenli¤ini gözetmesi ve ka
mu mülkiyetindeki tesislerin özelleﬂtirilmeleri
sa¤lanacakt›r.” Bunu bir tespit olarak belirttik
ten sonra, Tevfik beyin söyledi¤i, tüketicinin
elektri¤inin kesildi¤i süreyi belirtmesi beyan
esas›na m› dayal›, bunu sormak istiyorum. Bu
beyan esas ise, k›rsal kesimde, b›rak›n iletiﬂimi,
ulaﬂ›m›n bir günde zor sa¤land›¤› yerlerde bu 5
günlük süre içerisinde bu iﬂ nas›l olacak, merak
ediyorum.
Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Biz teﬂekkür ederiz.

Buyurun.

SALONDAN Gaziantep EMO ﬁubeden geliyo
rum.

Konumuz, Enerji Sorunlar›n›n Tüketiciye Yan
s›malar› olmas›na ra¤men, ﬂu ana kadar bu ko
nuda pek konuﬂmad›k. Ali beye bir soru sormak
istiyorum. A s›n›f› ev cihazlar› diye k›saca de
¤indi. Bu cihazlar evlerde ne kadar yayg›n? Bu
cihazlar› temin etmek istedi¤imiz zaman, fiyat
lar›n›n E s›n›f›, C s›n›f› cihazlara göre daha pa
hal› oldu¤unu görüyoruz. Bunlar›n daha ucuz ol
mas› gerekmiyor mu?

‹kincisi, güneﬂ enerji sistemleriyle su ›s›tma ev
lerde kullan›l›yor; fakat bunun da yayg›nlaﬂt›r›l
mas› için, devletin sübvanse etmesi gerekmiyor
mu? Bu konuda çal›ﬂmalar var m›?
Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Biz teﬂekkür ediyoruz.

Buyurun Necdet bey.

NECDET PAM‹R Bir kere, teﬂhisi koymak ve
tedavi farkl› ﬂeyler; ama sizler de biliyorsunuz
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ki, Türkiye'deki elektrik üretim sisteminin en te
mel s›k›nt›lar›ndan biri, en az›ndan 80’li y›llar
dan bu tarafa uygulanmakta olan yanl›ﬂ enerji
politikalar›. Düﬂünün Türkiye'deki yap›y›; bir ta
rafta kamu erkiyle yürüttü¤ünüz EÜAﬁ ve ba¤l›
ortakl›klar›n›n kurulu gücü ve üretimi, bir taraf
ta Dünya Bankas› modelleri, yapiﬂlet ve yapiﬂ
letdevret modelleri. Bunlar sat›n alma garantili
ve uluslararas› tahkimle bu haklar› garanti edil
miﬂ. En az 25 y›l, pahal›ya da üretse, do¤algaz
girdisini de ayn› ﬂekilde yans›tmak üzere, bize
elektri¤i pahal›ya satan bir yap›. ‹ﬂletme hakk›
devirlerini bir kenara b›rak›rsak, üçüncü bir s›n›f
diyebilece¤imiz otoprodüktörler, isminden de
anlaﬂ›ld›¤› gibi, kendi sanayi kuruluﬂunun ge
reksinimi için üretmesi gerekirken, daha fazla
para alabilece¤i varsay›m›yla, kendi tüketece
¤inden fazlas›n› satmaya odakl›, bugün kurulu
gücümüzün içinde yüzde 10’lar› geçen bir üçün
cü parça yap›. Dördüncüsü de, 4628’e göre, e¤er
de¤iﬂmezse, bundan böyle sat›n alma garantisi
olmadan yap›lacak yat›r›mlar› içeren bir yap›.
Yani be¤enseler de, be¤enmeseler de, ucuza üre
ten kamu kurumlar› bir tarafta; öbür tarafta, çok
pahal›ya üreten, kilovat/saatini 1011 sente üre
ten ama garanti alm›ﬂ ﬂirketler, bir tarafta otop
rodüktörler, bir tarafta da 4628.

‹ﬂte bu yamal› bohçada bir kere birbiriyle reka
bet olanakl› de¤il. Rekabet olmad›¤› zaman re
kabet olunca illa fiyat düﬂer diye bir ﬂey yok bu
yap›dan ucuz elektrik üretmemiz mümkün de¤il.
Onun için, burada bir temel karar verilmesi la
z›m. Bir parantez daha açarsam, mesela Hükü
met övünüyor, “Zam yapmad›k” diyor. Birinci
si, özellikle sanayiye yans›mas› aç›s›ndan, zaten
pahal› elektrik, OECD ortalamas›n›n çok üzerin
de. Ama yapt›klar› ﬂey, Ali’nin külah›n› Veli’ye,
Veli’nin külah›n› Ali’ye giydiriyor. TEDAﬁ’›n
TETAﬁ’a borcuna bak›n, BOTAﬁ’›n alacaklar›
na bak›n! Yani sürekli geciktirilen, ﬂiﬂen... Daha
da fazla patlayacak üzerimize gelecek. Bir de se
çimlerde çok büyük oy ald›klar› için, zam yap
t›kça da sorun olmad›¤›n› gördükleri için, mobil
santrale karﬂ› ç›k›nca da hiçbir ﬂey olmad›¤›na
inand›klar› için, bunlar katlanarak gelecek.
Onun için, temelindeki bu sorunu çözmeden...
Müthiﬂ bir mücadele veriliyor, ilk defa baz› k›
s›mlar›n› duyuyorum. Onun için de teﬂekkür
ederim. EMO’da mücadele veriyor, Tüketici
Haklar› Derne¤i de mücadele veriyor; ama bun
lar sonuçta bizim bu iﬂleri gidermemizi önleyici
ﬂeyler de¤il. Onun için, hep birlikte karar verme

miz laz›m. Burada sanayici de, ihracatç› da bi
zimle birlikte; yani hepimiz ayn› taraf›nday›z
geminin.

Sevgili Gültekin beyin de söyledi¤i gibi, burada
mesele devletçilik ve özel kesimin kavgas›ndan
ziyade, stratejik alanlar. Gerekti¤inde, kurallar›
belli olmak üzere özel sektör yaps›n; ama bunun
planl› bir ﬂekilde, kamu erkinin denetimi olmak
s›z›n üretilmesine izin verilmemesi gerekir diye
düﬂünüyorum. Bu teﬂhisi koyduktan sonra da te
daviye gitmemiz laz›m; fakat öyle bir hale gel
miﬂ ki, uluslararas› tahkim de elimizi kolumuzu
ba¤l›yor. Ne yapacaks›n›z? Adamlardan sat›n al
maya kalksan›z, zaten santral maliyetini ﬂiﬂir
miﬂ. Ald›¤› kredinin faizi yüksek, geri ödeme
süresi k›sa. Onun için, bunlara ticaret hukuku
aç›s›ndan da, uluslararas› ticaret hukuku aç›s›n
dan da ortak bir geliﬂtirip çözmeye çal›ﬂmam›z,
en az›ndan orta ve uzun vadede bu tür yeni ya
malara izin vermememiz laz›m diye düﬂünüyo
rum.
Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Katk›lar› için çok teﬂek
kür ederiz Necdet beye.
Baﬂka soru var m›? Yoksa, ben birkaç soru sora
y›m ve bunun üzerinden devam edelim kalan za
man›m›zda diye düﬂünüyorum.

Asl›nda her kesimden tüketicileri çok ilgilendi
ren bir konu var; bu kaçak enerjiyle mücadele
son dönemlerde çok moda oldu. Önce Güneydo
¤u’da Anavatan Partisi döneminde kaçak enerji
yi yaratan koﬂullar oluﬂturuldu; köylülere elek
trik da¤›t›larak, “Kullan›n” denildi sahipsiz bir
ﬂekilde, daha sonra da ekipler oluﬂturularak cad›
av›na ç›k›ld›. Tabii, art niyetli ve kötü bir ﬂekil
de kullan›lmas›n› asla sahiplenmek ad›na söyle
miyorum; ama ﬂu anda yaﬂanan bir durum var.
Bu, art›k hepimizi yurdun her noktas›nda vuran
bir noktaya geldi.
Kuvvetler ayr›l›¤› prensibine bakarsak, burada
yarg› çok farkl› bir noktada. Kamu ad›na birinin
konuyu soruﬂturmas›, delillerin karart›lmamas›
ad›na, kamu ve yarg› otoritesinin denetimi alt›n
da delillerin toplanmas› laz›m; ama kaçak enerji
operasyonlar›nda gerçekten çok büyük kesimle
ri olumsuz etkileyen ﬂeyler oldu. Örne¤in, bir
dönem, özellikle sayaçlardaki mühürlü bölüm
lerde kullan›lan mühür tellerinden kaynaklanan
ve Türkiye'de birçok kiﬂinin can›n› çok ciddi öl
çekte yakan bir süreç yaﬂand›. ‹ki tane bak›r te
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lin ... yap›ld›¤› mühür tellerinden kaynakl› ve
mühür tellerinin süreç içinde oksidasyonundan
kopmas›yla çünkü sayac› okumaya gelen her
okuma memuru, mührün üzerindeki numaray›
kontrol etmek için ﬂöyle bir k›m›ldat›p bak›yor
du ve bu kontrolle birlikte, bir dönemde mührün
kopuk oldu¤undan hareketle, özellikle sanayi
çok ciddi cezalar ve kovuﬂturmalara maruz kal
d›. Bu, konutlarda da yaﬂand›. Sonuçta, TEDAﬁ
geliyor, tutana¤› TEDAﬁ’›n ekibi tutuyor, saya
c› TEDAﬁ’›n ekibi söküyor ve götürüyor, de¤er
lendirmeyi TEDAﬁ’›n laboratuar› yap›yor. Bu
nun sonucunda dava aç›l›yor ve tüm bu süreçler,
kontrol ve rapora ba¤l› olmak üzere, geçmiﬂ dö
nemlerde on milyarlarca, yüz milyarlarca ra
kamlara ulaﬂan bedeller tahsil ediliyor.
Burada çok ciddi bir hukuksal sorun oldu¤unun
ve bu sorunun da ﬂu anda farkl› boyutlar›yla hâ
lâ devam etti¤inin, bu Forumun kay›tlar›n›n alt›
na al›nmas›n› diliyorum.

TEDAﬁ’›n böyle bir tespiti varsa, farkl› ve taraf
s›z bir otorite taraf›ndan, bu sayaçlarla ilgili id
dialar›n tespit alt›na al›nmas› gerekiyor. Bu kim
dir? Tüketici Derne¤i olabilir, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›ndan bir heyet olabilir, Elektrik Mü
hendisleri Odas›na baﬂvurularak olabilir ve sa
yac›n da yine TEDAﬁ ekipleri taraf›ndan de¤il;
koruma alt›na al›narak, bu mekanizmaya yar
d›mc› olacak tarafs›z bir otorite taraf›ndan de
netlenmesi gerekiyor. Burada çok ciddi sorunlar
var.

Sayaç konusunda yaﬂanan problemlere gelirsek,
2000 y›l›n› hat›rlars›n›z; birdenbire bir elektro
nik sayaca geçiﬂ yaﬂad›k ve sanayicimizin çok
büyük ölçekte yat›r›mlar› ne yaz›k ki çöpe gitti.
Gerekçe ﬂuydu: Tüketicilerle da¤›t›m ﬂirketleri
aras›ndaki farkl› okumalardan kaynaklanan so
runlar› aﬂmak için, optik okumayla, çok h›zl›,
güvenilir, hatas›z okuma yapacakt›. Ama bunun
üzerinden yaklaﬂ›k 7 y›l geçti ve hâlâ optik oku
ma diye bir ﬂey yok. Demek ki, bu konuda da
Türkiye, o dönemde haz›rl›¤›n› yapan sayaç it
halatç›lar›na kamu üzerinden kaynak aktar›lma
s› için bir mekanizmayla bir kez daha hep bera
ber soyulmuﬂ olduk.

Di¤er bir konu var; kombi sayaçlar›. Bu konuda
Elektrik Mühendisleri Odas›n›n çok ciddi çal›ﬂ
malar vard›. Kombi sayaçlarla Türkiye'de sana
yici hâlâ soyulmaya devam ediliyor ve sanayici
nin bu konuda hiçbir tepkisi yok. ﬁu anda vektö
rel toplama mant›¤›na ayk›r› bir ﬂekilde, dünya
da sadece Türkiye'de uygulanan bir ﬂekilde,

farkl› farkl› toplanarak, tüketiciye özellikle den
gesiz yük çeken sanayiciyi mutlaka cezaya soka
cak bir sayaç yazma mant›¤› hâlâ devam ediyor.
Nedense, sanayici bu konularda çok fazla Oda
n›n yan›nda sesini ç›karm›yor.

EPDK’n›n 8. Maddesi ﬂu anda Türkiye'de herke
sin can›n› yakmaya devam ediyor. ‹ngiltere’de
geçerli bir yönetmeli¤in Türkiye'ye tercüme
edilmesiyle baﬂ›m›za bela edildi bu. ﬁu anda ya
t›r›m›n› yapm›ﬂ birçok sanayici, üçüncü ﬂah›s
hatlar›n›n art›k nas›l de¤erlendirilece¤i konusun
da ortaya ç›kan problem nedeniyle ﬂu an enerji
alam›yor ve enerji temin etmekte ciddi sorunlar
la karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ durumda.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumuyla ilgili bir
de¤erlendirmesi oldu arkadaﬂ›m›z›n. Derviﬂ ya
salar›yla birlikte Türkiye'nin baﬂ›na bela edil
miﬂtir. Son derece gereksiz bir kurul oldu¤unu
düﬂünüyorum. Bu kurulun hangi iﬂlevi yürüttü
¤ünü merak ediyorum. ﬁu anda uygulamalar›
uygulanamayan bir kurum haline geldi. Dolay›
s›yla, 8. Maddeyle ilgili de, EPDK ﬂu anda ku
yuya bir taﬂ att›, bütün Türkiye'deki ak›ll›lar ne
yaz›k ki bu taﬂ› ç›karam›yor.
OSB’lerle ilgili olarak, de¤erli konuﬂmac›m›z
Celil bey bir ﬂey söyledi; her ﬂeyin Ankara'dan
yürütülmemesi ve bunlar konusunda çok h›zl›
karar verilmesi gerekti¤i üzerine bir ﬂey söyledi.
Ama OSB’lerin kendi da¤›t›m iﬂlerini kendileri
nin yapmalar› ﬂeklindeki talep, sanayi ve ticaret
odalar› taraf›ndan Enerji Bakanl›¤›na götürüle
rek ve çok h›zl› karar verilerek, bu ﬂekilde yürü
tülmesi talebiyle bu hale gelmiﬂti, biz kendi gö
be¤imizi kendimiz keselim diye. Burada prob
lem ﬂuydu: “Enerji iznini OSB veremiyor ﬂu an
da, ön yaz›yla TEDAﬁ’›n birimi veriyor; fakat
projemizi haz›rlad›¤›m›zda, Ankara'da bu proje
mizi onaylatmam›z ﬂu anda mümkün de¤il.”
Çünkü... üzerinde santral projeleri geziyor ve si
zin 650 KVA projenize kimse dönüp bakm›yor.
En h›zl› proje onaylatma süremiz 3 ayla 5.5 ay
civar›nda. Bu da sonuçta, az önce Necdet beyin
söyledi¤i yamal› bohça düzeninin bize getirdi¤i
bir argüman olarak yine karﬂ›m›zda.
“Devletin gücü yetmiyor” diye bir vurgu vard›.
Do¤rusu, devletin gücü çok büyük ölçekte, her
ﬂeye yetecek boyutta. Türkiye'deki sorun, bu gü
cün nas›l kullan›ld›¤›yla âlâkal›. 24 Ocak Karar
lar›yla bu gücü kamu üzerinden belirli kesimle
re aktarmakta gösterdi¤iniz baﬂar›y› e¤er tersine
çevirmeyi sa¤layabilirsek, o zaman bu gücün
kamunun ç›karlar› do¤rultusunda ne kadar bü
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yük iﬂler yapt›¤›n› bir kez daha görece¤iz. Buna
tarihiyle, geçmiﬂ baﬂar›lar›yla tan›kl›k etmiﬂ in
sanlar var; sevgili Gültekin Türko¤lu herhalde
bize anlatmaya baﬂlasa... 1953 y›l›nda I. Enerji
‹stiﬂare Komitesindeki yamal› bohça konumun
da, Türkiye ciddi bir karar alarak, Enerji Bakan
l›¤›n› ve TEK’in kuruluﬂunu, Devlet Su ‹ﬂle
ri’nin kuruluﬂunu karar alt›na alm›ﬂt›k. O dö
nemden sonra Türkiye Elektrik Kurumu, Türki
ye'nin en ücra köﬂelerine kadar, köylere kadar
büyük bir baﬂar›yla enerji taﬂ›m›ﬂt›r. Kamunun
ne kadar baﬂar›l› oldu¤una dair örnek, ﬂu anda
kamunun o dönemlerde yapt›¤› iﬂleri bu kadar
bozdu¤unuz dönemlerde bile ne kadar çok iﬂe
yarad›¤›yla bir kez daha kendini gösteriyor diye
düﬂünüyorum.
Gerçekten sorunlar çok büyük. Bu sorunlar›n
çözümü için de, az önce Necdet beyin söyledi¤i
perspektifte gücümüzü birleﬂtirmemiz ve kamu
denilen yap›n›n otoritesini biraz daha güçlendir
mek için çaba sarf etmemiz gerekti¤ini düﬂünü
yorum.
San›yorum, baﬂka soru yok. Varsa, son bir katk›
daha alabiliriz. Burada konuﬂmac›lara söz verip,
sizlerin koydu¤u katk›lar üzerinden düﬂünceleri
ni almay› öneriyorum.
Buyurun.

CEL‹L KURADA Öncelikle Gültekin beye te
ﬂekkür ediyorum. Ancak, planlamay› ön plana
koydum ben; çünkü planlamayla ilgili olarak,
planlamas›z herhangi bir yerde iﬂ yapman›z
mümkün de¤il. Herhangi bir yat›r›mc›n›n, “Bir
ay sonra, 6 ay sonra, bir sene sonra, 2 sene son
ra ﬂu yat›r›m› yapaca¤›m” diye ortaya ç›kmas›
mümkündür; ancak, bir yat›r›mc› bir saatte de
karar verebilir. Bir anda, “10 megavatl›k bir te
sis kuraca¤›m” der, bir telefonla da bu iﬂi bitire
bilir. Bir saatlik bir mevzuudur. Böyle çok oy
nak bir karar verme mekanizmas›n›n oldu¤u bir
yerde planlamay› ancak devlet kendi eliyle yap
mak zorundad›r. Devlet burada nas›l bir öngörü
yap›yor? “Bu sene yüzde 8, yüzde 6, yüzde 5 bü
yüme hedefliyoruz. Bunu 3 sene itibar›yla sü
rekli hale getirece¤iz” diyor. O zaman, ben yüz
de 8 büyüme h›z›n› hedefliyorsam, yüzde 8 de
burada yat›r›mc› gelecek anlam›na geliyor. Daha
önceki konuﬂmamda da, önümüzdeki dönemler
de enerji sektöründe yüzde 25’lik bir yat›r›m ge
reklili¤i ortaya konuldu¤unu da söyledim. Bu,
buna benzer büyüme h›zlar›yla ortaya ç›kacak
olan nedenlerin bize vermiﬂ oldu¤u bir öngörü

dür; yani bu planlar› buna göre yapaca¤›z. O za
man, enerjimizi ne ﬂekilde karﬂ›layacaksak, ona
göre bir planlamay› vurgulamak istemiﬂtim.

Enerji nakil hatlar›n›n yeralt›na al›nmas›yla ilgi
li, tabii ki bu enerjinin sa¤lanmas›yla bir âlâkas›
olmad›¤›n› hepimiz biliyoruz. Ama ben, özellik
le enerjinin s›hhatli bir ﬂekilde gelmesi ve sana
yicinin probleminin bu olmamas› aç›s›ndan ve
bu örneklemeyi verirken de, deniz kenar›nda
olan organize sanayi bölgeleri aç›s›ndan vurgu
lamak istemiﬂtim.

Özelleﬂtirmeyle ilgili olarak, özel sektör olarak
kalk›p, “Ne olur, her taraf› bize b›rak›n, biz de
çok fazla para alal›m” mant›¤›yla hareket edildi
¤ini veya edilmesi gerekti¤ini düﬂünmüyorum.
Bir yerde bir problem varsa, özelleﬂtirmenin an
cak o problemin aﬂ›lmas›nda etkin bir yol alabi
lece¤ini düﬂünüyorum. Geçen gün yine bir arka
daﬂla görüﬂtüm, 6 ayl›k zarar›n›n 48 trilyon ol
du¤unu söylüyor. Bu zarar nereden kaynaklan
m›ﬂt›r, niçin ve her sene bu tekrarlanacak m›?
Sadece TEDAﬁ aç›s›ndan de¤il, di¤er alanlarda
ki özelleﬂtirmenin tabii çok uç örnekleri de var;
burada çok fazla bu ihayetinde, özelleﬂtirmeyle
ilgili olarak özel sektör kendine orada de¤il de,
farkl› bir yerde muhakkak farkl› bir iﬂkolu bulur
ve geliﬂmelere göre hareket edebilir diye düﬂü
nüyorum. konulara girmek istemiyorum. ‹yileﬂ
tirmenin yap›lmas› ad›na, ister özelleﬂtirme de
yin, ister kamu sektörünün yeniden düzenlenme
si deyin, hiç fark etmez.
OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Buyurun.

TEVF‹K F‹KRET DEM‹REL Celil bey, ener
ji müsaadesi ve organize sanayi bölgeleriyle il
gili birkaç sorun söyledi; öncelikle onlara aç›k
l›k getirmek isterim. Enerji müsaadelerinin 1
megavatla s›n›rlamas›n› TE‹Aﬁ istiyor. Yani
TE‹Aﬁ’›n kendi istasyonlar›ndaki yük ak›ﬂ›n› ta
kip etmek için böyle bir protokol yap›lm›ﬂ. Onun
için, 1 megavat üstünde enerji müsaadeleri An
kara'ya gidiyor. Ama bu süre nas›l k›salt›labilir,
o ayr›ca düﬂünülebilir.
Bana göre, bir de sanayideki müﬂterilerimizin en
büyük sorunlar›ndan bir tanesi de gerilim dalga
lanmalar›. Çünkü üretimlerde tamamen art›k
elektronik cihazlara geçildi, otomasyon yayg›n
laﬂt›r›ld›. TE‹Aﬁ’›n belirli bir sistemi var; yakla
ﬂ›k 1015 tane istasyona göre de¤iﬂiyor bu. Bu
nun üstünden organize de al›yor, Ayvac›k hatt›
m›z da al›yor. Buradaki bir ar›za çal›ﬂmas›nda
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enerji kapat›ld›¤›nda, saniye mertebesindeki ge
rilim dalgalanmalar› müﬂterileri çok rahats›z
ediyor ve bu konuda da bize çok ﬂikayet geliyor.
Ama bunun önüne nas›l geçilir; tabii ki, hatlar
k›salt›lacak, birtak›m planlamalar ve yat›r›mlar
yap›lacak.

Bir de bu Yönetmelikle ilgili birkaç cümle söy
lemek istiyorum arkadaﬂlar›n sorusuna istina
den. Bu Yönetmelik ç›kt›, yay›nland›, çok da bi
linmiyor. Ben, özellikle tüketicilerin en az›ndan
bilgilendirilmesi amac›yla konuyu açt›m. ‹çinde
yanl›ﬂl›klar var, do¤rudur. Zaten ben, onu birkaç
cümleyle de vurgulamaya çal›ﬂt›m. EPDK diyor
ki ﬂirketlere, “Bunun için tedbirleri al.” TEDAﬁ
da ne yap›yor? Az önce Baﬂkan›n da dedi¤i gibi,
8. Madde var; 3.sakinler birbirinden nas›l enerji
alacak? Ayn› bu durum gibi. Yönetmelik yay›n
land›, “Uygulay›n” diyor. TEDAﬁ, bununla ilgi
li, dedi¤im gibi, Alo 186 üzerinden otomasyonu
kay›t alt›na almaya çal›ﬂacak. Bütün ilçe baz›n
da böyle bir sisteme geçiyor. Art›, bütün de¤er
lerini, bütün ﬂebeke bilgilerini yine dijital orta
ma aktaracak. Art›, bir yönetmelik daha ç›kar›
yor teknik ölçümleri almak için. Onun için de
birtak›m yat›r›mlar yapmak zorunda kal›yor.
Yani bu ﬂebeke yap›s›yla ﬂirketler ceza
i durumdan kurtulamaz. Sadece s›¤›nacaklar›
birkaç madde var; mücbir sebepler, bir de kay›t
lar› kendi alacak. Buradan kurtulabilirse kurtula
cak. Ama EPDK, denetleme ve denetlettirme an
lam›nda gerekli hassasiyeti gösterirse, daha di
sipline edilmiﬂ olur diye düﬂünüyorum.
OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Buyurun.

AL‹ ER Bana gelen soru, A tipi elektrikli ev
aletlerinin daha pahal› oldu¤u yönündeydi, bir
de güneﬂ enerjili olarak yap›lan tesislerin süb
vanse edilip edilmemesi konundayd›. Her ﬂey
den önce, ülkemizde yaﬂayan tüm insanlar›n da
ha ekonomik koﬂullarda, daha iyi, daha kaliteli
mal ve hizmeti sat›n alma haklar› vard›r. Bu an
lamda da, daha az enerji tüketen elektrikli aletle
rin daha pahal›ya sat›l›yor olmas›n›n alt›nda ya
tan temel neden, onun az enerji tüketmesi de¤il;
bu ürün üzerindeki tüketim vergilerinin yüksek
li¤idir, KDV’nin yüksekli¤idir, özel tüketim
vergisinin yüksekli¤idir. Art›, o elektrikli aleti
kullanacak olan tüketicinin elde etti¤i gelirle
do¤rudan ilgili bir ﬂeydir bu. Sizin ayl›k geliriniz
10 bin YTL’dir, 5 bin YTL.’ye bir buzdolab›
alabilirsiniz ya da bir sinema sistemi kurdurabi
lirsiniz; ama öbür taraftan, asgari ücretle çal›ﬂan
bir insan için, 400 YTL.’ye alaca¤› bir televiz
yon ona pahal› gelebilir.

Bizim burada temel olarak söyledi¤imiz ﬂey ﬂu:
Biz Türkiye'de yaﬂayan tüketiciler olarak, Avru
pa'da ya da geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂayan tüketici
lerin elde ettikleri, sat›n ald›klar› mal ve hizmet
kalitesine ulaﬂmak istiyoruz. Bir ikincisi de, bu
mal ve hizmetlere elde etti¤imiz gelirlerle oran
t›l› olarak ulaﬂmak istiyoruz. Devletin temel gö
revi budur. E¤er sosyal hukuk devletse, sosyal
yan›n› rafa kald›rmad›ysa, Türkiye'de yaﬂayan
tüm insanlar›n temel ihtiyaçlar›n›, gereksinimle
rini karﬂ›lamak devletin görevidir diye düﬂünü
yorum.
Güneﬂ enerjisi olsun, rüzgâr enerjisi olsun, gü
neﬂ pilleri olsun, de¤iﬂik alternatif enerji kay
naklar›n›n desteklenmesi gerekir. Santrallerin
kurulmas›nda, üretimlerinin planlanmas›nda
belli oranlarda sübvanse edilmesi zorunluluktur.
Bugün do¤algaza dayal› olarak katlanmak zo
runda kald›¤›m›z ve sevgili hocam›n yamal›
bohçaya benzetti¤i durumun sorumlusu bizler
de¤iliz; bu ülkeyi idare eden insanlar. Tahkime
ba¤lanm›ﬂ›z ve bu anlaﬂmalar›n alt›na imza atan
insanlar da Yüce Divanda yarg›lan›yorlar. Yüce
Divanda yarg›lanmas› yetmez, bundan sonra bu
politikalar› devam ettiren ilgili bakanlar›n tama
m›n›n da yarg›lanacaklar›na ve halka hesap ver
mek zorunda kalacaklar›na yürekten inan›yo
rum.
Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Biz de çok teﬂekkür edi
yoruz.

15 dakika geç baﬂlam›ﬂt›k, normal süremize bir
4 dakika kala tamamlam›ﬂ oluyoruz oturumu.
‹kinci günün Birinci Oturumunu kapat›yorum.

De¤erli kat›l›mc›lara, konuﬂmac›lar›m›za ve er
ken saatlerde gelerek, salonda bu oturumu izle
yen sizlere de katk›lar›n›zdan ötürü çok teﬂekkür
ediyorum.

SUNUCU Say›n Musa Çeçen, Say›n Celil Kura
da, Say›n Tevfik Fikret Demirel, Say›n Ali Er’in
plaketlerini vermek üzere, Samsun EMO Yöne
tim Kurulu Yazman Üyesi Say›n Mehmet Öz
da¤’› kürsüye davet ediyorum.

“Mobil Santrallerin Samsun Süreci ve Çevreye
Etkileri” konulu Beﬂinci Oturum saat 11.50’de
baﬂlayacak.
Teﬂekkür ederim.
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