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SUNUCU Meslek odalar›m›z›n de¤erli baﬂkan ve
yöneticileri, kamu ve özel kuruluﬂlar›m›z›n de¤er
li yöneticileri ve temsilcileri, sivil toplum kuruluﬂ
lar›m›z›n de¤erli temsilcileri, de¤erli konuklar, ba
s›n›m›z›n de¤erli temsilcileri; TMMOB taraf›n
dan, 222324 Eylül 2007 tarihlerinde Ankara'da
düzenlenecek olan Türkiye VI. Enerji Sempozyu
mu öncesinde Elektrik Mühendisleri Odas›nca
bölgesel enerji forumlar› düzenlenmektedir. Bu
kapsamda, Elektrik Mühendisleri Odas› Samsun
ﬁubesince düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi
Enerji Forumuna hoﬂ geldiniz.

SUAT YILMAZ
(EMO Samsun ﬁube Baﬂkan›)

Yak›n zamanda aram›zdan ayr›lan EMO Onur Ku
rulu Üyesi Sabri Aksüt ve yitirdi¤imiz tüm mes Enerji alan›nda, günümüz koﬂullar›, konunun gün
lektaﬂlar›m›z an›s›na, sizleri bir dakika sayg› duru cel verilerle beslenerek, yerel ve ulusal ölçekte sü
ﬂuna davet ediyorum.
rekli iﬂlenmesini, sorunlar›n do¤ru tan›mlanarak
çözüm önerilerinin bu verilerle oluﬂturulmas›n›
Forum program›:
zorunlu k›lmaktad›r. Üretim sürecinin kesintisizli
‹lk gün, 4 Eylül aç›l›ﬂ bildirisiyle baﬂlayacak ve ¤i ve buna ba¤l› olarak yaﬂam›n ça¤daﬂ koﬂullarda
ard›ndan, “Bölgenin Enerji Kaynaklar›n›n ‹nce sürdürülebilmesi, enerjiye ba¤l›l›k, elektrik ve ka
lenmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› liteli enerji taleplerinin karﬂ›lanmas› önemlidir.
ve Enerji Verimlili¤i ve Elektrik Enerjisinin Üre Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve da¤›t›m saf
timi, ‹letimi ve Da¤›t›m›” baﬂl›¤› alt›ndaki konu halar›nda, bölge ve ülkemizin ihtiyaçlar›n›n do¤ru
larla tamamlanacak. ‹kinci gün, 5 Eylül ise, Ener tespit edilerek, gerekli yat›r›mlar›n planlanmas› ve
ji Sorunlar›, Tüketiciye Yans›malar› ve Çözüm zaman›nda gerçekleﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r. Tü
keticilerin için, kaliteli ve ekonomik olmas›n›n ya
Önerileri; Hidrolik Santrallerin Samsun Süreci ve
n› s›ra, enerjinin sürekli sa¤lanabilmesi için, üre
Çevreye Etkileri” konulu oturumlar ve son olarak,
tim, iletim ve da¤›t›m sistemlerinin uyum içerisin
“Enerji Krizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ko de, merkezi bir planlamayla yönetilmesi gerekli
nulu panelle son bulacakt›r. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› dir.
yapmak üzere, EMO Samsun ﬁube Baﬂkan› Say›n
De¤erli konuklar›m›z; Elektrik Mühendisleri Oda
Suat Y›lmaz’› kürsüye davet ediyorum.
s›, kuruluﬂ Yasas›ndan kaynaklanan görevleri ge
Sivil toplum kuruluﬂlar› ve meslek odalar› baﬂkan re¤i, dünyada ve ülkemizde enerji alan›ndaki ge
lar›, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n de¤erli yöneti liﬂmeleri izleyip, de¤erlendirip, elde etti¤i sonuç
cileri, de¤erli meslektaﬂlar›m, k›ymetli konuklar› lar› muhalefete, iktidara ve kamuoyuna sunmak
m›z, de¤erli bas›n mensuplar›; Elektrik Mühendis durumundad›r. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda, bugün
leri Odas› Samsun ﬁubesi ad›na hepinizi sayg›yla düzenlemiﬂ oldu¤umuz Enerji Forumu önem ka
selaml›yorum. Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Fo zanmaktad›r.
rumuna hoﬂ geldiniz.
De¤erli konuklar; bilindi¤i üzere, küreselleﬂme ve
Bugün, 4628 say›l› Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu Yasas› ile kamu hizmet anlay›ﬂ›n›n terk
edilerek, merkezi bütünsel yap›n›n parçaland›¤›
enerji sektöründe yaﬂanan özelleﬂtirmelerin bir so
nucu olarak, enerji alan›n›n bilinmeyene do¤ru sü
rüklendi¤i bir dönem yaﬂ›yoruz.

oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan yeni dünya düzeni enerji
politikalar› üzerinden ﬂekillendirilmektedir. Bu
amaçla pek çok bölgede savaﬂlar, iﬂgaller yaﬂan
maktad›r. Ülkemiz de dünya enerji politikalar› aç›
s›ndan önemli bir bölgede yer almakta olup, bu
politikalardan etkilenmektedir. Ülkemizde, enerji

alan›nda elektrik kesintilerinin yaﬂand›¤›, nükle
er santrallerin ve tamamen d›ﬂa ba¤›ml› enerji
kaynaklar›n›n çözüm olarak gösterildi¤i günü
müzde, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop
illerini kapsayan Orta Karadeniz Enerji Foru
muyla, sorunlar›n tan›mlanmas› ve çözüm öneri
lerinin oluﬂturulmas›nda taraflar›n kat›l›m› esas
al›narak, sonuçlar›n›n ilgili kurumlara iletilerek
izlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Ülkemizde, enerji politikalar›yla, zengin su kay
naklar›yla olsun, uygulanan ve uygulanmas› dü
ﬂünülen enerji yat›r›mlar›yla olsun, sürekli tar
t›ﬂma konusu olan bölgemizde son y›llarda mo
bil santraller ve devam›nda yap›lmas› düﬂünülen
termik santrallerle Sinop ilinde yap›lmas› düﬂü
nülen nükleer santraller ön plana ç›kmaktad›r.
Bu Forumda, çok sesli, kat›l›mc›, farkl› düﬂün
celerin bir araya geldi¤i demokratik bir ortam
yarat›lmak istenilmiﬂ olup, bu amaçla Türkiye
Atom Enerjisi Kurumuna da ça¤r› yap›lm›ﬂ; an
cak, ça¤r›m›z olumsuz yan›tlanm›ﬂt›r.

CENG‹Z GÖLTAﬁ
(EMO Genel Merkez YK Yazman›)

meyi hedeflemiﬂtik. Bu hedef do¤rultusunda, ‹ç
Anadolu Bölgesinde, Çukurova’da, Antalya'da,
Güneydo¤u’da enerji forumlar› düzenledik. Yi
ne önümüzdeki 78 Eylül tarihlerinde, ayn› za
manda Marmara Enerji Forumunu ‹stanbul ﬁu
bemiz, Kocaeli ve Bursa ﬁubemiz birlikte dü
zenleyecekler. Yine ayn› tarihler içerisinde Do
¤u Karadeniz Enerji Forumu düzenlenecek.

Say›n konuklar›m›z; bölgemizde ilk kez düzen
lenecek Forumun enerji sorunlar›n› kurum ve
kuruluﬂlarla tespit etmeye yard›mc› olaca¤›n› ve
çözüm önerilerinin bölgesel kat›l›mlar› sa¤laya
ca¤›n› umut ederek, Forumun gerçekleﬂtirilme
sinde katk› ve kat›l›mlar›yla eme¤i geçen tüm
kiﬂi ve kuruluﬂlara Yönetim Kurulumuz ad›na
teﬂekkür eder, sayg›lar sunar›m.

Bu forumlar› düzenlemek, asl›nda ülkemizin
enerji politikalar›na ne kadar sorunlu yaklaﬂ›ld›
¤›n›, Elektrik Mühendisleri Odas› aç›s›ndan bu
örgütlülü¤ün meseleyi ne kadar ciddiye ald›¤›
n›n da en somut ifadesidir.

SUNUCU Say›n Suat Y›lmaz’a teﬂekkür ede
rim.

Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
Yazman› Say›n Cengiz Göltaﬂ’› kürsüye davet
ediyorum.

Say›n konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; sözleri
me baﬂlamadan önce, ﬂahs›m ve Elektrik Mü
hendisleri Odas› Merkez Yönetim Kurulu ad›na
hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.
Öncelikle Samsun ﬁubemize, böyle bir Forum
düzenledi¤i için, enerji sorunlar›n› Türkiye'nin
gündemine ve EMO’nun gündemine taﬂ›d›¤›
için teﬂekkür ediyoruz. Asl›nda Elektrik Mühen
disleri Odas› olarak, 40. Dönemde ‹lk Koordi
nasyon Kurulu Toplant›m›zda bir karar ald›k.
Bu dönem, de¤erli arkadaﬂ›m›n ifade etti¤i gibi,
enerji sempozyumlar›n› düzenlerken, bölgelerin
enerji sorunlar›n›, bu sempozyumu desteklemek
ve ülkemizdeki bölgelerin enerji problemlerini
tart›ﬂmak ve bunu tüm kesimleriyle tart›ﬂt›rmak,
bunun üzerine de 6. TMMOB Enerji Sempozyu
munda daha geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂmay› yürüt
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‹ki y›lda bir düzenledi¤imiz TMMOB Enerji
Sempozyumlar›nda da, Suat beyin de ifade etti
¤i gibi, konuyu bütün kesimleriyle; yani sanayi
cilerle, üniversitelerle, bilim insanlar›yla, kamu
kesiminin de¤erli yöneticileriyle, meslek odala
r›m›zla, uzmanlarla, bütün boyutlar›yla enerjiyi
ele al›yoruz. Konuyu sadece elektrik enerjisiyle
s›n›rland›rmayarak, ülkemizin tüm enerji kay
naklar›n›, üretiminden tüketimine kadar tüm bo
yutlar›yla tart›ﬂ›lmas›n›, bir ortak akl›n yarat›l
mas›n› hedefliyoruz. Biz, enerji demokrasisinin
iﬂletilmesinden yanay›z. Asl›nda bu yeni bir de
yim gibi görünse de, enerji demokrasisi gerçek
ten bugün bölgemiz için de, ülkemiz için de,
dünya için de çok önemli bir mesele haline geli
yor. Bugün bakt›¤›m›z zaman, gerek geliﬂmiﬂ ül
kelerin kendi aralar›ndaki, gerekse azgeliﬂmiﬂ
ülkelere karﬂ› uygulad›klar› politikalarda, enerji
kaynaklar›na ve teknolojiye sahip olma konu
sunda çok ciddi bir yar›ﬂ içerisinde olduklar›n›
görüyoruz. Enerji alan›, bölgemizde yaﬂanan ça
t›ﬂma ortamlar›nda da, dünyan›n birçok yerinde
yaﬂanan gerilimlerde de en baﬂat konu haline
gelmiﬂ durumda.

Elbette Türkiye'de enerji konusunda ciddi bir
öngörüye sahip olmak zorunda. Biz, Elektrik
Mühendisleri Odas› olarak ›srarla, enerjinin bü
tün boyutlar›yla birçok meselenin alt›n› çizdik.
Bunlardan birincisi, enerjide özellikle d›ﬂa ba
¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› gerekti¤i. Bugün yüzde
70’lere varan enerjideki d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran›n›n
aﬂa¤›ya çekilmesi gerekti¤ini ›srarla vurgulad›k.
Bu konuda da at›lmas› gereken önlemler vard›
uzun y›llar içerisinde, at›lmas› gereken ad›mlar
vard›. Bu neydi; bir kere, enerji kaynaklar›m›z›n
etkin ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmas›, bunla
r›n bir planlama kavram› içerisinde do¤ru bir ﬂe
kilde bu ülkenin gündemine konulmas›yd›. Bir
kere, kaynaklar›m›z›n kullan›m› konusunda,
Elektrik Mühendisleri Odas› olarak ›srarla poli
tikalar›n yeniden gözden geçirilmesini savun
duk. Yine bu alanda, enerji alan›nda dünyada
geliﬂen teknolojik geliﬂmelere ba¤l› olarak, Tür
kiye'nin de bir ArGe faaliyeti, gerek kamu ku
rumlar›nda, gerek sanayide, dünyan›n her tara
f›ndaki de¤iﬂen teknolojileri dikkate alan ve bu
teknolojiyi do¤ru bir ﬂekilde uygulayan, temiz
enerji politikalar›na yönelten ArGe yat›r›m fa
aliyetlerinin yap›lmas› gerekti¤i üzerinde dur
duk ›srarla.

y›l› Yasayla beraber enerji alan›, serbestleﬂtirme,
özelleﬂtirme, piyasalaﬂt›rma gibi kavramlar içe
risinde, do¤al tekel ve bir kamu hizmeti niteli
¤inden ba¤›ms›z olarak ele al›nmaya baﬂland›.
Bu, uluslararas› kuruluﬂlar›n, baﬂta IMF, Dünya
Bankas› gibi ya da Avrupa Birli¤i müktesebat›
gibi kuruluﬂlar›n dayatmalar›yla, enerji gibi ha
yati bir alanda karar verme noktalar›nda ülkenin
yöneticilerinin hem kendi iradesi, hem de so
rumluluklar› bir kenara terk edilmiﬂ duruma gel
di. Son 2025 y›ld›r uygulanan bu politikalar›n
sonunda da, maalesef 22 Temmuz sürecinde de
hep beraber kamuoyunda tart›ﬂ›ld›¤› gibi, enerji
de bir kriz süreciyle de karﬂ› karﬂ›ya kald› Tür
kiye.
Bugün tabii bu krizin yaﬂanmas›, enerjide arz
güvenli¤inin ortaya ç›kmas›, son üçbeﬂ ayda ya
da son üçbeﬂ senede oluﬂan bir ﬂey de¤il. Türki
ye'de biz bunun bir sorun olarak ortaya ç›k›ﬂ›n›n
ilk iﬂaretlerinin yaﬂanmaya baﬂlad›¤› dönemler
itibar›yla ›srarla bu alana yat›r›m yap›lmas› ge
rekti¤ini söyledik. Hatta 2006 Aral›k ay›nda bir
kampanya düzenledik, “Enerjine sahip ç›k, gele
ce¤ini karartma” kampanyas›. Çünkü görünen
köy art›k k›lavuz istemiyor. Bu alanda yap›lacak
yat›r›mlar bu ülkenin kendi kaynaklar›yla kim
taraf›ndan yap›l›rsa yap›ls›n, yap›lamaz duruma
getirilmiﬂtir. Yapt›¤›m›z aç›klamalarla, ülkenin
yaklaﬂ›k 41 bin megavat olan kurulu gücünü,
Türkiye'deki en düﬂük seviyelere göre yüzde
6’lar seviyesine ya da en yüksek senaryolarla
yüzde 8’ler seviyesinde de olsa, ortalama 2 bin2
bin 500 megavat aras›nda bir kurulu gücü devre
ye sokmas›n› gerekli k›l›yordu. Son 4 y›l içinde
AKP iktidar›n›n bu özelleﬂtirme politikalar›n›n
bir yans›mas› olarak, bu alana yat›r›m yapma
mas›n›n bir sonucu, önümüzdeki aylar, hatta
2008’in yo¤un bir ﬂekilde enerji kriziyle, özel
likle elektrik kesintileriyle bizi baﬂ baﬂa b›raka
ca¤›n›n ilk sinyallerini yine 22 Temmuz sonras›
almaya baﬂlad›k. Bugün art›k bunu sadece Elek
trik Mühendisleri Odas› söylemiyor; sanayi ke
simi, üniversiteler, bilim insanlar› da ifade edi
yor, kamu yöneticileri de ifade ediyor.

Elektrik Mühendisleri Odas›, sadece enerjiyi na
s›l üretilece¤i boyutuyla s›n›rland›rmayarak,
enerjiyi do¤ru kullan›m noktas›nda da, gerek sa
nayicisine, gerek vatandaﬂ›na, gerek kamuda ça
l›ﬂanlar›na, yani yaﬂam›n bütün alanlar›ndaki her
kesime birtak›m politikalar önerdi; yani enerji
tasarrufu, enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›
vesaire. Her kongrede, her sempozyumda, her
forumda ›srarla vurgulad›¤›m›z gibi, bu alan
gerçekten çok stratejik bir alan. Özellikle enerji
nin önemli bir alt baﬂl›¤› olan elektrik enerjisinin
depo edilememe özelli¤i, üretildi¤i anda tüketil
me noktas›ndaki boyutu, enerji konusundaki ya
t›r›mlar›n k›sa, orta ve uzun vadede önemli bir
planlama kavram›yla yap›lmas›n› ve bunun bir
do¤al tekel olarak korunmas› gerekti¤ini önü
müze ç›kart›yor.

Elbette, üretiminiz ve tüketiminiz aç›s›ndan ﬂöy
le bir öngörüye sahip olabilirsiniz: Ne gere¤in
den fazla bu alanda bir üretim potansiyelini art
t›rabilirsiniz, ne de bunun alt›nda kalabilirsiniz.
Depo edilememe özelli¤inden kaynaklanan ﬂey,
bir öngörüye sahip olmak, bu alanda do¤ru bir
politikaya sahip olmak bunun için önemli. Ülke
nin nüfusuna, kalk›nmas›na, sanayileﬂmesine,
yani yaﬂam›n bütün alanlar›na hitap eden bir po
litika anlay›ﬂ›na sahip olman›z gerekiyor. Türki
ye böyle bir öngörüyü 1980’li y›llardan itibaren
maalesef yitirdi. 1984 y›l›nda ç›kart›lan 3096 sa

De¤erli arkadaﬂlar; 4628 say›l› Elektrik Piyasas›
Yasas›yla Türkiye maalesef enerji alan›nda ken
di kaynaklar›n› kullanamaz, kendi da¤›t›m ﬂebe
kelerinin bak›m ve rehabilitasyonunu yapamaz,
kendi üretim santrallerini etkin ve verimli çal›ﬂ
t›ramaz bir noktaya gelmiﬂ durumda. Zaten bu
bölgesel forumlarda da, her bölgede yaﬂad›¤›m›z
bu t›kan›kl›klar› bütün boyutlar›yla tart›ﬂaca¤›z,
kamuoyunun bilgilerine sunaca¤›z.
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Biz yine 22 Temmuz seçimlerinin hemen arife

Türkiye'nin gündemine sokulmuﬂtu. 3.54 y›l bo
yunca, kalorifer yak›t› olarak kullan›lmas› bile
tehlikeli olan bir yak›t ile Türkiye maalesef, Ka
radeniz'in en güzel yörelerinden birinde 2 x 100
megavatl›k bir santral 3.54 y›l hiç çal›ﬂt›r›lma
y›p, ayn› zamanda tazminat ödemek durumunda
b›rak›lm›ﬂt›r.

sinde, yay›nlad›¤›m›z Enerji dergisinde, partile
rin enerji politikalar›na iliﬂkin olarak programla
r›nda ne öngördüklerini kamuoyuna dergide
yans›tt›k, programlar›ndaki enerji alt baﬂl›klar›n›
dergide ifade ettik. Burada görüldü ki, 1980’den
bu yana asl›nda sa¤ liberal politikalarla enerji
alan›n› Türkiye'de yöneten partilerin ismi de¤iﬂ
miﬂ olmas›na ra¤men, bir yap›sal de¤iﬂim prog
ram› alt›nda yap›lan uygulamalar›n hiçbiri de
¤iﬂmemiﬂ. Yani yaklaﬂ›k 12 y›l ANAP’›n, 5 y›l
Do¤ru Yol Partisinin, yine son 45 y›l içerisinde
ki AKP iktidar›n›n farkl› siyasal programlar›
varm›ﬂ gibi görünse de, enerji alan›nda uygula
d›klar› politikalar Türkiye'yi bir enerji krizinin,
açmaz›n›n içerisine itmiﬂ durumda. Türkiye'de
maalesef, Elektrik Mühendisleri Odas›n›n dö
nem dönem her yapt›¤› aç›klaman›n hayat içeri
sinde karﬂ›l›k buldu¤unu, do¤ru ç›kt›¤›n› görü
yorsunuz. Asl›nda hayat içerisinde do¤ru ç›k
mak, insan› onurland›ran bir ﬂey; ama enerji gi
bi, yaﬂam›n bütün alanlar›n› etkileyen bir nokta
da bir krizi söylemek, iﬂaret etmek ve bu krizin
sonuçlar›n› bugün toplumun bütün kesimleri
olarak yaﬂ›yor olmak çok hoﬂ bir ﬂey de¤il. Dün
ya Bankas›n›n en son yapt›¤› aç›klamas› da as
l›nda yine ›srarla Türkiye'de bir kriz sürecinin
etkilerini, sonuçlar›n› bizlere yans›t›yor. Tabii,
bütün bunlar› Forum sürecinde tart›ﬂaca¤›z.

1990’l› y›llarda bir mobil santral gerçe¤iyle kar
ﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r Türkiye. O zaman, 12 adet
mobil santral, ülkenin de¤iﬂik bölgelerinde Tür
kiye'nin gündemine getirilmiﬂti. Özellikle bura
lar nerelerdi? 12 tane mobil santralin 5 y›l sürey
le yapiﬂlet sözleﬂmeleri imzalanm›ﬂt›. Biliyorsu
nuz, daha sonra Giresun, Trabzon ve Bart›n’da
kurulmas› düﬂünülen bu santraller oralardaki
halk›n toplumsal tepkileri nedeniyle vazgeçil
miﬂ, daha sonra 2 x 100 megavat olarak Sam
sun’da inﬂa edilmiﬂti. Tabii, AKP'nin ilk y›lla
r›nda, Enerji Bakan› yapt›¤› söylemlerde, bu
mobil santrallerin Türkiye'nin enerji ihtiyac›n›
karﬂ›lamak üzere do¤ru bir seçim olmad›¤›n› ve
bunlar›n çal›ﬂt›r›lmayaca¤›n›, öncelikle yerli
kaynaklara önem veren, madenlerimizi ve su po
tansiyelimizi, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›
devreye sokacaklar›n› ifade etmiﬂlerdi. Tabii,
bütün bu sürecin nas›l iﬂledi¤ine bakt›¤›m›zda,
biliyorsunuz, ANAP’l› y›llarda bu mobil santral
ler gündeme getirilirken, Çevresel Etki De¤er
lendirme Yönetmeli¤i, Su Kirlili¤i Kontrolü Yö
netmeli¤i ya da Hava Kalitesinin Kontrolü Yö
netmeli¤i gibi yönetmelikler bir anda es geçil
miﬂ, yönetmeliklerde de¤iﬂiklik yap›l›p, bir hül
le yoluyla, 31.12.2002 tarihine kadar kurulacak
santrallerde bu yönetmeliklerin aranmamas›

Mobil santrallere gerek var m›yd›; elbette ki
yoktu. Biz, ›srarla o dönemde de Elektrik Mü
hendisleri Odas› olarak, yine baﬂta Samsun ol
mak üzere, toplumun bütün duyarl› kesimleriyle
beraber Boyabat Baraj›’n› iﬂaret ettik, da¤›t›m
ﬂebekelerimizin iyileﬂtirilmesini iﬂaret ettik, bü
tünlüklü bir enerji politikas›n› iﬂaret ettik; ama
bütün bunlar zaman içerisinde yap›lmad›. Karﬂ›
l›¤›nda, yeniden AKP'nin ikinci y›l›nda, yani 60.
Hükümetle tekrar bu ülkenin mobil santraller
konusundaki s›k›nt›s› Samsun’da baﬂlat›ld›. Biz,
›srarla yine söylüyoruz; bugün art›k 1970’li y›l
lardaki petrol krizinin ard›ndan, sanayileﬂmiﬂ ül
keler, geliﬂmiﬂ ülkeler temiz, yenilenebilir ener
ji kaynaklar›n›n önemini nas›l görmüﬂlerse, bu
alana yat›r›m yapm›ﬂlarsa, bu alanda teknolojile
rini geliﬂtirmiﬂlerse, nas›l enerjiyi bir bütünlüklü
faaliyet olarak çevreyle uyumlu bir ﬂekilde yö
netmiﬂlerse, bugün de bizim ihtiyac›m›z olan
ﬂey budur. Mobil santraller gibi, yine Sinop’ta
kurulmas› planlanan, nükleer lobilerin dayatma
s› olan nükleer santraller gibi, birtak›m uluslara
ras› ﬂirketlerin dayatmalar›na ihtiyac›m›z yok
tur. Türkiye'nin halen su ve kömür potansiyeli
nin yüzde 30’unu kulland›¤›, jeotermal enerjisin
yüzde 4’ünü kulland›¤›, rüzgâr potansiyelinin
yüzde 1’ini bile kullanmad›¤›; güneﬂ, biyokütle,
biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklar› ko
nusunda halen yat›r›m yapmad›¤› koﬂullarda
Türkiye kirli teknolojilere mahkum edilmek is
teniyor. Biz buna ›srarla karﬂ› ç›k›yoruz.
Türkiye'de Elektrik Mühendisleri Odas› olarak,
enerjinin bir kamu hizmeti anlay›ﬂ›yla yönetil
mesi gerekti¤ini, bugün enerji alan›nda yap›la
cak yat›r›mlar›n do¤ru bir ﬂekilde planlanmas›
gerekti¤ini; bu arada, gerek istihdam, gerekse
yat›r›m noktas›nda merkezi bütünsel yap›s›n›n,
da¤›t›m ﬂebekesinden üretimine, iletimine kadar
bir bütünlüklü siyaset olarak üretilmesi gerekti
¤ini düﬂünüyoruz. Bütün bunlar›n zaten bu Fo
rum içerisinde konuﬂulaca¤›na inan›yorum. Bu
nedenle sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyo
rum.
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Samsun ﬁubemizi, böyle bir çal›ﬂmay› yapt›kla
r› için tekrar kutluyorum. ‹ki gün boyunca birlik
te olaca¤›z, bu tart›ﬂmalar› birlikte yürütece¤iz.
Önümüzdeki dönemde, elektrik kesintilerinin

olmad›¤›, daha bütüncü politikalar›n yürütülece
¤i, yeni bir enerji yönetim anlay›ﬂ›n›n ipuçlar›
görülmüyor maalesef; ama biz kendi alan›m›z
dan, TMMOB bütünselli¤i içerisinde, enerjinin
do¤ru yönetilmesi noktas›nda sözümüzü söyle
meye, çal›ﬂmalar›m›z› yürütmeye devam edece
¤iz. Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

SUNUCU Say›n Cengiz Göltaﬂ’a teﬂekkür ede
riz.

TMMOB ‹kinci Baﬂkan› Say›n Hüseyin Yeﬂil’i
konuﬂmas›n› yapmak üzere kürsüye davet ediyo
rum.

HÜSEY‹N YEﬁ‹L
(TMMOB ‹kinci Baﬂkan›)

De¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli konuklar, de¤er
li bas›n mensuplar›; hepinizi Türk Mühendis Mi
mar Odalar› Birli¤i Yönetim Kurulu ad›na sevgi
ve sayg›yla selaml›yorum. Sempozyum haz›rl›k
lar›na eme¤i geçen herkese teﬂekkür ediyorum.
Bunlar bizim önemli çal›ﬂmalar›m›zd›r, altyap›
m›zd›r.

enerjiye ay›rm›ﬂ, ama hep düzyaz›; yani “ﬁu ola
cak, bu olacak” ﬂeklinde, yeni bir ﬂey yok. Nük
leer santral kurulmas›n›n h›zl› bir ﬂekilde ger
çekleﬂtirilece¤i, özelleﬂtirmenin h›zl› bir ﬂekilde
sürdürülece¤i ifadeleri eskiden oldu¤u gibi ﬂim
di de devam etmektedir.

‹ﬂimiz her zamankinden daha zor; çünkü bu ve
benzer etkinliklerde, uzmanl›k alanlar›m›zdan
yola ç›karak, neoliberal politikalar› gün yüzüne
ç›karaca¤›z, di¤er meslek örgütleriyle birlikte
bir karﬂ› duruﬂu örgütlemeye çal›ﬂaca¤›z. Bu ne
denle, bugün yapt›¤›m›z bu Enerji Forumunun
sonuçlar›n› ve di¤er enerji forumlar›n›n sonuçla
r›n›, aral›k ay›nda yap›lacak olan Türk Mühen
dis Mimar Odalar› Birli¤i VI. Enerji Sempozyu
muna taﬂ›yaca¤›z ve orada genel olarak Türki
ye'deki enerji konusunda belli somut ad›mlar at
maya çal›ﬂaca¤›z.

Y›llard›r MTA’ya gerekli ödeneklerin verilme
mesi sonucu ihmal edilmiﬂ olan kömür aramala
r›na yeniden a¤›rl›k verilmesi halinde, bugüne
kadar tespit edilmemiﬂ yeni rezervlerin de bu
lunmas›yla, linyit rezervimizin 10 milyar tonu
geçece¤i bilinmektedir. Yine do¤algaz rezervi
miz 8 milyar metreküp olarak tahmin edilmekte;
ancak, Trakya ve Bat› Karadeniz aç›klar›nda bu
lunan do¤algaz, bu rezerv miktar›n›n h›zla arta
ca¤› iﬂaretini vermektedir. Rüzgâr enerjisi rezer
vinde yer alan 48 bin megavat kapasite... Bunlar
devletin rakamlar›d›r, yani bunlar› biz uydurmu
yoruz. Güneﬂ enerjisine dayal› elektrik enerjisi
üretim kapasitesi için tahmin yap›lmam›ﬂ. Y›ll›k
2 bin 600 saatlik ortalama güneﬂlenme süresiyle
bu alanda ciddi bir kapasitenin oldu¤unu söyle
mek mümkündür. Bütün bunlar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›n›n 2002 y›l›ndan bugüne

Asl›nda biz, her zaman ve her yerde dile getiri
yoruz; Türkiye'yi ve özellikle bu bölgeyi ilgilen
diren mobil santraller, nükleer santrallerden elde
edilecek elektrik enerjisine ihtiyac›m›z yoktur.
Bunu defalarca söyledik, ama anlatam›yoruz.
Devlet Su ‹ﬂleri ve Elektrik Etüt ‹daresi taraf›n
dan yap›lan baz› çal›ﬂmalarda, Türkiye'nin hid
rolik enerji potansiyelinin 170 milyar kilovat/sa
at civar›ndad›r. Bu da 48 bin 500 megavat ilave
güce tekabül etmektedir. Bu 170 milyar kilo
vat/saat, asl›nda EPDK taraf›ndan HES’leri yap
mak için baﬂvurulardaki 150 milyar kilovat/saa
ti düﬂünürsek, bu rakam›n do¤ru bir rakam ola
rak görülüyor. Yani özel sektör küçük HES yap
mak için baﬂvuruyor ve bunlar›n kapasitesi ﬂu
anda 150 milyar kilovat/saat.

Asl›nda bu konuya girmeden önce, bunlar› han
gi ortamda yap›yoruz, o konuda biriki söz söyle
mek istiyorum. Biliyorsunuz, çok s›k›nt›l› bir sü
reçten geçtik. Asl›nda Türkiye hep s›k›nt›l› sü
reçlerden geçti, ama zaman zaman pik noktalara
var›yor bu. Geçti¤imiz 56 ay öyle aylard›. Se
çimler bitti, Türkiye'de neoliberal politikalar›
sermaye için daha iyi ve daha güvenli sürdüre
cek bir parti iktidara geldi, yüksek bir oyla gel
di. Ayr›ca, bildi¤iniz gibi, bu iktidar sadece eko
nomik alanda de¤il; siyasal alanda da kendi si
yasal düﬂünceleri do¤rultusunda toplumu ﬂekil
lendirmek isteyen, örgütlü, siyasal ‹slâm’›n bir
temsilcisi oldu¤unu da biliyoruz. Dolay›s›yla,
iﬂimiz sadece ekonomik ya da enerji alan›na yö
nelik ﬂeylerle de¤il; demokrasi güçleri içindeki
yerimizi alarak, onlarla birlikte, anayasaya karﬂ›
ve buna benzer uygulamalara karﬂ› hep birlikte
mücadele etmemiz gerekiyor.

Ben buraya gelmeden önce, 60. Hükümetin
enerji politikalar› bölümüne bakt›m. 6 sayfay›
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kadar öngördü¤ü ilave 55 bin 500 megavat ka
pasite, y›l baz›nda 114 bin megavat bir güç bu
nunla sa¤lanabilecektir. Yine Enerji Tabii Kay
naklar Bakanl›¤›n›n enerji talebi projeksiyonla
r›na göre, 2020 y›l› için 520 milyar kilovat/saat
öngörülmekte.

Peki, bizim kendi kaynaklar›m›zla bu hedeflere
ulaﬂmak mümkün müdür; evet, mümkündür.
Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n de¤er
lendirilmesine a¤›rl›k veren, enerji kullan›m›nda
verimlilik art›ﬂ›n›, sanayi ve konutlarda ciddi ta
sarruf sa¤layan, kamusal ç›karlar› gözeten; stra
tejik bir planlama isteyen, benimseyen bir yöne
tim anlay›ﬂ›yla, Türkiye'deki mevcut kaynakla
r›n devreye al›nmas›yla, bu hedeflere ulaﬂmak,
hatta geride b›rakmak mümkündür. Bu nedenle,
enerji sorununa çözüm oldu¤u iddias›yla dayat›
lan, teknoloji ve yak›t yönünden d›ﬂa ba¤›ml›,
at›k sorununu çözememiﬂ nükleer santraller için
öngörülen 5 bin megavatl›k kurulu güçle ulaﬂ›la
bilecek olan üretim miktar›n›n 9 kat›na, yerli,
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›yla ulaﬂ
mak mümkündür.

OLGUN SAKARYA
(EMO Onur Kurulu Baﬂkan›)

SUNUCU Say›n Hüseyin Yeﬂil’e teﬂekkür edi
yoruz. Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu
aç›l›ﬂ bildirisini sunmak üzere, EMO Onur Ku
rulu Baﬂkan› Say›n Olgun Sakarya’y› kürsüye
davet ediyorum.

Sunumuma baﬂlamadan önce, TMMOB ad›na
EMO’nun Sekreteryal›¤›n› yürüttü¤ü VI. Enerji
Sempozyumuyla ilgili k›saca bir bilgi vermek is
tiyordum; ama sa¤ olsun, Cengiz arkadaﬂ›m›z
yeteri kadar bilgi verdi. Ben, sadece o bilginin
›ﬂ›¤›nda sizleri VI. Enerji Sempozyumuna davet
ediyor ve sizleri aram›zda görmekten mutluluk
duyaca¤›m›z› ifade etmek istiyorum.

Türkiye, bugüne kadar enerji ihtiyac›n› esas ola
rak yeni enerji arz›yla karﬂ›lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Yine verimlilik konusunda hiçbir ﬂey yapma
m›ﬂt›r ki, verimlilikle yüzde 50 civar›nda tasar
ruf da sa¤lanabilecektir. Enerji ihtiyac›n› karﬂ›
lamak için çok pahal› yat›r›mlar yap›lm›ﬂ ve di
¤er yandan da kay›plar devam ederek, enerjide
ki d›ﬂa ba¤›ml›l›k en ciddi boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.

VI. Enerji Sempozyumunu bizler, enerji alan›n›n
uluslararas› kuruluﬂlar›n yönlendiremeyece¤i,
dünyada ve ülkemizde yaﬂan›lan güncel geliﬂ
meleri içerecek biçimde ve her yönüyle irdele
nece¤i, ulusal ve kamusal ç›karlar› savunan po
litika ve önerilerin tart›ﬂ›laca¤› bir platform ol
mas› amac›yla düzenlemekteyiz. Yine ifade edi
yorum; e¤er kat›l›m sa¤larsan›z, bizleri memnun
edersiniz.

Bu söylediklerimizi bu Forumda bir kez daha
tekrarlayaca¤›z, bölgenin sorunlar›n› konuﬂaca
¤›z, bölgenin sorunlar›n› tespit edece¤iz ve bu
tespitlerimizi kamuoyuna ve yetkililere sunaca
¤›z. Bu konuda oldukça inatç› oldu¤umuz bilin
mektedir. Asl›nda biz sadece eleﬂtirmiyoruz,
e¤er do¤ru bir ﬂey görürsek de buna katk› da su
nuyoruz. Bunun en son örne¤i Enerji Verimlili
¤i Yasas›d›r. Özellikle Türk Mühendis Mimar
Odalar› Birli¤i ve Elektrik Mühendisleri Odas›,
Makine Mühendisleri Odas› son derece büyük
çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r. Eksiklerine ra¤men
destekledi¤imiz bir yasad›r. Örne¤in, en son bir
Enerji Verimlili¤i Kurulu vard›r bu Yasa gere¤i.
Biz, bu anlamda bir Enerji Verimlili¤i Çal›ﬂma
Grubu oluﬂturarak, oradaki bütün yönetmelikle
ri ve yasalar› buraya taﬂ›yaca¤›z ve buradaki
önerileri de oraya taﬂ›maya çal›ﬂaca¤›z, öneride
bulunaca¤›z. Yani ﬂunu söylemek istiyorum: Bi
ze hep, “Hep eleﬂtiriyorsunuz, elinizi taﬂ›n alt›na
koymuyorsunuz” diyorlar; asl›nda olumlu bul
du¤umuz birtak›m konularda da üstümüze düﬂe
ni yapmaya çal›ﬂaca¤›z.
Bu Foruma eme¤i geçen herkese teﬂekkür edi
yor, hepinize sayg›lar sunuyorum.

Orta Karadeniz Enerji Forumunda her ne kadar
anahtar kelime enerji olsa da, elektrik mühendis
leri olarak bizlerin enerji kelimesini duydu¤u
muzda ilk akl›m›za gelen elektrik enerjisi ol
makta. Ben de bu anlamda buradaki sunumum
da daha çok elektrik enerjisi üzerinde piyasada
yaﬂanan faaliyetleri ve uygulamalar› dile getir
mek istiyorum.
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Bugün elektrik piyasas›nda olup bitenleri size
aktarmak üzere bir sunum haz›rlad›m. Sunumu
ma geçmeden önce kendimi sizlere tan›tay›m.
‹smim Olgun Sakarya. Elektrik mühendisiyim,
Elektrik Mühendisleri Odas› Onur Kurulu Baﬂ
kan›y›m. Ayn› zamanda, TEDAﬁ Genel Müdür
lü¤ü ArGe Daire Baﬂkanl›¤›nda Planlama Mü

dürlü¤ü yapmaktay›m. Bugünkü sunumumun
konusu da Elektrik Piyasas› Faaliyetleri. ‹çinde
bulundu¤umuz bu elektrik piyasas›nda acaba ne
ler olup bitiyor, bunlar› sizlere aktarmak istiyo
rum.

m›ndaki vaatleri gerçekleﬂir de, da¤›t›m özelleﬂ
mesine h›z verilir, da¤›t›m ﬂirketleri özelleﬂtiri
lirse, bundan böyle tarifeleri da¤›t›m ﬂirketleri
haz›rlayarak, EPDK’n›n onay›na sunacaklard›r.

4628 say›l› Yasan›n en önemli s›k›nt›lar›ndan bi
ri, merkezi olarak yap›lan planlama anlay›ﬂ›n
dan, piyasa kat›l›mc›lar›na dayal› da¤›n›k bir
planlama anlay›ﬂ›na geçilmesidir. Burada, da¤›
t›m ﬂirketleri talep tahminlerini yapacaklar, ile
tim ﬂirketine bildirecekler, iletim ﬂirketi yetkili
ﬂirketinin de müﬂterisi olan kesimin talep tah
minleriyle birlikte üretim kapasite projeksiyonu
yapacak, EPDK’ya verecek. Bu arada da üretim
ﬂirketleri diledikleri yerde, diledikleri güçte, di
ledikleri zaman, yani tamamen ticari tercihlerine
göre üretim santrali yapacaklar ve piyasa koﬂul
lar› içerisinde, rekabetçi bir ortamda elektri¤in
ticaretiyle u¤raﬂacaklar. Düﬂünebiliyor musu
nuz, bir üretim ﬂirketi, ülkenin herhangi bir ye
rinde 1000 megavatl›k bir santral yap›yor,
EPDK’ya lisans baﬂvurusunda bulunuyor, lisan
s›n› al›yor ve faaliyete geçiyor. Tabii, üretim
santralinin yap›lmas›yla iﬂ bitmiyor;planlaman›n
bir bütün olarak de¤erlendirilmesi laz›m, merke
zi yap› içerisinde bütünlüklü bir anlay›ﬂla yap›l
mas› laz›m. Üretim santralinin iletim ﬂebekesine
ba¤lant›s› ve o üretim kayna¤›n›n tüketim nokta
lar›na iletilmesi, iletildikten sonra da tüketim
noktalar›nda da¤›t›lmas› gerekiyor. Bunlar›n bir
eﬂgüdüm içerisinde yap›lmas› gerekiyor. Ama
tabii, özel sektörün ne zaman, nerede, ne ﬂekilde
bir yat›r›m yapaca¤›n› kestirmemiz mümkün de
¤il. Dolay›s›yla, planlama anlay›ﬂ›nda ne yaz›k
ki böyle bir s›k›nt› yaﬂan›yor.

Ülkemiz elektrik piyasas›, 2001 y›l›n›n Mart
ay›nda ç›kart›lan 4628 say›l› Yasayla kamunun
piyasa d›ﬂ›na itildi¤i ticari bir alan ﬂekline dö
nüﬂtürüldü. Biraz önce konuﬂmac› arkadaﬂlar›
m›z da bunu ifade ettiler. Kamunun yat›r›m ya
pamad›¤›, yat›r›m yapmas›n›n yasakland›¤› bir
ortamda yat›r›mlar›n özel sektör taraf›ndan yap›
laca¤›, rekabet yarat›larak elektrik fiyatlar›n›n
ucuzlayaca¤›, yine rekabet sonucu kalitenin ar
taca¤› öngörülmüﬂtü; ama 2001 y›l›ndan günü
müze gelindi¤inde, bugün elektrikte arz güvenli
¤iyle karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Hakikaten, 2001 y›
l›ndan bu yana söylenenler gerçekleﬂti mi? Bir
kaç somut örnekle, sizlerin çok fazla zaman›n›
almadan bunlara de¤inmek istiyorum.
Önce 4628 say›l› Yasadan biraz bahsetmek isti
yorum. 4628 say›l› Yasa, elektri¤in yeterli, kali
teli, sürekli, düﬂük maliyetli ve çevreye 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 piyasas›n›n oluﬂtu
rulmas› ve bu piyasada ba¤›ms›z bir düzenleme
ve denetimin sa¤lanmas› amac›yla ç›kar›lm›ﬂt›r.
Kelimelere tek tek bakt›¤›m›zda, hakikaten par
lak, cilal› kelimeler. Kulaklar› ç›nlas›n, bizim
Oda Baﬂkan›m›z Say›n Kemal Ulusaler’in ifade
etti¤i gibi, rekabeti kaz›d›kça, alt›ndan zam ç›k›
yor, pahal›l›k ç›k›yor. Bakal›m, hakikaten bunla
r› m› ç›k›yor, ﬂimdi görece¤iz.

4628 say›l› Yasayla, daha önce kamunun düzen
ledi¤i bir elektrik piyasas› yap›s›ndan, piyasa
kurallar›n›n geçerli oldu¤u, rekabetçi, serbest bir
piyasa yap›s›na geçilmiﬂtir. Yine 4628 say›l› Ya
sada, müﬂteriler iki s›n›fa ayr›lm›ﬂt›r; serbest tü
keticiler, serbest olmayan tüketiciler” ﬂeklinde.
Serbest tüketiciler için, bugün içinde bulundu
¤umuz koﬂullarda tüketici limiti 3 milyon kilo
vat/saattir. Serbest olmayan müﬂterilere ait tari
feler halihaz›rda piyasa kat›l›mc›lar› taraf›ndan
belirlenerek, EPDK taraf›ndan onaylanmaktad›r.
ﬁu anda da¤›t›m ﬂirketlerinin tamam› kamunun
elinde oldu¤u için, Kayseri ve Civar› Elektrik’i
saym›yorum; o da henüz piyasada faaliyet göste
ren, lisans alm›ﬂ bir da¤›t›m ﬂirketi de¤ildir ﬂu
anda tarifeler kamunun elinde olan da¤›t›m ﬂir
ketleri taraf›ndan haz›rlanmakta ve EPDK tara
f›ndan onaylanmaktad›r. Tabii, e¤er biraz önce
Hüseyin beyin de ifade etti¤i Hükümetin progra

Yine 4628 say›l› Yasa içerisindeki arz güvenli
¤inden bahsetmek istiyorum. Arz güvenli¤ini k›
saca, enerjinin, gereksinim duyuldu¤u zamanda,
gereksinim duyulan miktar ve kalitede sunula
bilmesi yetene¤i olarak tan›mlamak mümkün
dür. Arz güvenli¤inde, primer kaynak aras›nda
ki denge, bu kaynaklar›n yerli ve ithal oranlar›,
ithal kaynaklar›n da ülke çeﬂitlili¤i arz güvenli
¤iyle birebir ilgili olan hususlard›r.
Arz güvenli¤ini de¤erlendirmesi yap›l›rken, tabi
ki, üretim, iletim, da¤›t›m ve pazar faaliyetleri
için eﬂ zamanl› olarak sa¤lanmas› gereklidir.
E¤er bunlardan herhangi birinin aya¤›n› k›sa tu
tarsan›z, istedi¤iniz sonuca ulaﬂman›z mümkün
de¤ildir. Çünkü en do¤ru planlama, enerji dar
bo¤az› yaratmayacak kadar erken, yat›r›m israf›
yaratmayacak kadar da geç yap›lan planlamad›r.
Bu prensibi hiçbir zaman unutmamam›z gerekir.
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4628 say›l› Yasadan k›sa baﬂl›klar alt›nda bilgi
ler vermeye çal›ﬂt›m, arz güvenli¤ini anlatmaya

sistem zaten b›çak s›rt›nda, ar›zadan dolay› bir
s›k›nt› yaﬂanm›ﬂ ve tüketimin de çok yo¤un ol
du¤u bir saat. Tarih 1 Temmuz 2006, bölge tu
rizm bölgesi, sanayi bölgesi. Bir anda yaklaﬂ›k
500 megavatl›k bir üretim gücü de sistemden ç›
k›nca, o bölgesel çökme diye ifade edilen kesin
ti yaﬂan›yor üretimde ve sistem 6 saatte ancak
toparlan›yor.

çal›ﬂt›m. Özellikle arz güvenli¤ine geçmemin
nedeni, günümüzde arz güvenli¤inin tehdit alt›n
da oldu¤u yaz›l› ve görsel bas›nda s›k s›k ç›k›
yor. 22 Temmuz sürecinde de bu çok yo¤un bir
ﬂekilde tart›ﬂ›ld›. Bu bölgede oldu mu, bilmiyo
rum; ama duydu¤umuz kadar›yla ben TEDAﬁ
çal›ﬂan› olmama ra¤men “duydu¤umuz kadar›y
la” diyorum, çünkü ben de bilmiyorum haziran,
temmuz ve a¤ustos aylar›nda çeﬂitli bölgelerde
bölgesel kesintiler yap›ld›¤›n› ö¤rendik. Kesinti
ler hissettirilmeden, arz güvenli¤inde yaﬂanan
s›k›nt›n›n giderilmesi sa¤lan›yor.

Tabii, o günkü ﬂartlarda elektrik piyasas›n›n
içinde bulundu¤u koﬂullarda, üretim ﬂirketleri
aç›s›ndan bakt›¤›n›zda veya özel sektör aç›s›n
dan bakt›¤›n›zda, herkesin do¤al hakk›. Adam ti
cari faaliyetini düﬂünüyor, ticari kârl›l›¤›n› düﬂü
nüyor, kamu anlay›ﬂ›n› düﬂünmüyor ki, “Onu
devlet düﬂünsün” diyor.

Bu çerçeve içerisindeki piyasa faaliyetlerinin
son bir y›ll›k süreciyle ilgili birkaç uygulama
konusunda sizlere bilgi vererek, piyasan›n nas›l
iﬂledi¤ini açmaya çal›ﬂaca¤›m. 1 Temmuz 2006
tarihinde –sizler san›yorum bas›ndan izlemiﬂsi
nizdir tüketimin yo¤un oldu¤u saatlerde, ülke
mizin Bat› Bölgesindeki 13 ilimizi kapsayan bir
kesinti yaﬂand›. Yaklaﬂ›k 6 saatlik bir kesintiydi
bu. Bu kesinti hakk›nda sizlere k›saca bir bilgi
vermek istiyorum.

Sonuçta, o güne kadar “Do¤algaz fiyatlar› ucuz,
elektrik üretiminde zarar ediyoruz” diyen üreti
ciler herhalde amaçlar›na ulaﬂ›yorlar. O konu
hakk›nda bir manipülasyon var m›, yok mu, onu
yetkililer inceleyecekler. EPDK, o konuda bir
soruﬂturma açt›; ama sonucu ne ç›kt›, ben duy
mad›m. Duyan varsa, anlat›rsa memnun oluruz;
ama san›r›m ki, bir ﬂey ç›kmayacak.

1 Temmuz 2006 günü, saat 21.00 civar›nda,
Bursa Do¤algaz Çevrim Santralinin Bursa 380
kilovoltluk organize sanayi trafosuna giden bir
hatta bir ar›za meydana geldi. O kesinti, bölgede
ciddi anlamda bir yük kayb›na neden oluyor. O
saat itibar›yla bölgede 5100 megavatl›k bir talep
var. Bu talebin 3400 megavat› bölgedeki üretim
santrallerinden karﬂ›lan›yor. Bu talebin yaklaﬂ›k
1700 megavat› da ulusal ﬂebekeden, enterkon
nekte ﬂebekeden sa¤lan›yor. Tabii, Bursa Do¤al
gaz Çevrim Santrali servis harici kal›nca, sis
temde bir dengesizlik oluﬂuyor. TE‹Aﬁ’taki ilgi
li birimler olaya müdahale ediyorlar. Yaklaﬂ›k
21.3021.45 civar›nda sistem yavaﬂ yavaﬂ toplan
maya baﬂlan›yor. 1 Temmuz tarihi itibar›yla, he
nüz daha Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli
¤ine iliﬂkin uygulamalar›n baﬂlamad›¤› bir dö
nemde, saat 22.00’deki tarife de¤iﬂikli¤i nede
niyle, 21.50’de iﬂletmede bulunan bir özel sektör
hidrolik santrali, Milli Yük Tevzi Merkezinin
“Üretime devam et!” talimat›na karﬂ›n, talimat›n
ﬂifahi olamayaca¤›n›, yaz›l› olmas› gerekti¤ini,
yaz›l› talimat›n baﬂl›kl› ka¤›tla olmas› gerekti¤i
ni, baﬂl›kl› ka¤›tla olmas› sa¤land›ktan sonra da
bir baﬂka gerekçeyle üretimine ara veriliyor.
Çünkü saat 22.00’de ucuz tarifeye geçiliyordu.
Ucuz tarifede üretim yap›p piyasaya vermemek
için, 390 megavatl›k santralini susturuyor.
Ayn› ﬂekilde, o bölgede faal olarak çal›ﬂan, yak
laﬂ›k 130150 megavat civar›nda irili ufakl› ka
pasiteye sahip otoprodüktörler de ayn› ticari
kayg›larla üretimlerini sonland›r›yorlar. Tabii,

Tabii, bu kesintiden ülkemiz ekonomisi o tarih
itibar›yla oldukça büyük bir zarar gördü. Ayn›
ﬂekilde, bu kesintinin sosyal yaﬂamdaki etkisini
en çok o bölgedeki insanlar yaﬂad›. Bu kesintiy
le ilgili ilk aç›klamalarda bir ar›za kayna¤› gös
terilmiﬂti; ama daha sonra yap›lan incelemeler, 6
saat süren bir kesintinin ar›zanda kaynaklanma
d›¤›n› gösterdi.

1 Temmuzdaki bu ikazdan sonra hemen bir top
lant› trafi¤i düzenleniyor ve 1 A¤ustos 2006 ta
rihinden itibaren Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yö
netmeli¤ini uygulamak üzere devreye sokuyor.
Halbuki, Dengeleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i
21.12.2004 tarihli ve 25677 say›l› Resmi Gaze
te’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂti. 2004’ün
12. ay›nda yürürlü¤e girmesine ra¤men, 1 A¤us
tos 2006’ya kadar, yani yaklaﬂ›k iki y›ll›k bir sü
re içerisinde uygulanmam›ﬂ. 1 Temmuzdaki ke
sinti, akabinde geliﬂen toplant›lar sonucu, 1
A¤ustos 2006 tarihinden itibaren Dengeleme ve
Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i devreye girdi. Bu Den
geleme ve Uzlaﬂt›rma Yönetmeli¤i ne getiriyor
du, bir de ona bakal›m.
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Önce dengeleme ve uzlaﬂt›rmayla ilgili k›sa bil
giler vermek istiyorum. Dengeleme ve uzlaﬂt›r
ma, aktif elektrik enerjisinde arz ve talebin ger
çek zamanl› olarak dengelenmesi; yani tüketim
le üretimin eﬂzamanl› olarak dengelenmesi ve
piyasa kat›l›mlar› sonucu oluﬂacak alacak ve
borçlar›n mali aç›dan, bir merkez taraf›ndan uz

laﬂt›r›lmas› ki, bu merkezin ad› ﬂu anda Piyasa
Mali Uzlaﬂt›rma Merkezi, TE‹Aﬁ’a ba¤l› bir
baﬂkanl›k olarak görev yap›yor.

sonucu verdi¤i rakam oldu¤u ö¤renildi. Yani 20
megavatl›k bir arz aç›¤›n› kapatmak için, o gün
kü tarih itibar›yla kamunun zarar› yaklaﬂ›k 33.5
trilyon civar›nda oluﬂmuﬂ. Tabii, sadece o bir sa
atlik olay de¤il bu. Bu sistem marjinal fiyatlar›
n›n o saat içerisinde o rakama ulaﬂmas›yla bir
likte, o ay içerisindeki bütün elektrik fiyatlar› da
de¤iﬂiyor. Piyasa Mali Uzlaﬂt›rmadan enerji alan
–ki, ﬂu anda tek müﬂterisi da¤›t›m ﬂirketleridir
da¤›t›m ﬂirketlerinin elektrik fiyatlar› normalden
yüzde 30, yüzde 40 oran›nda pahal›ya mal olu
yor. O bir saatlik aç›¤›n bedelinin 33.5 trilyon
civar›nda oldu¤unu bas›n da yazm›ﬂt›.

Dengeleme, sistem iﬂletmecisi taraf›ndan yürü
tülen sistem iﬂletmecisi ﬂu anda TE‹Aﬁ’t›r,
TE‹Aﬁ’›n Milli Yük Tevzi Merkezidir,
TE‹Aﬁ’›n talimatlar› do¤rultusunda sisteme gi
rer ve ç›karlar üretim santralleri a. yük alma tek
liflerinin kabul edilmesi suretiyle dengeleme bi
rimlerinin üretimlerini art›r›lmas›; b. yük atma
tekliflerinin kabul edilmesi suretiyle dengeleme
birimlerinin üretimlerinin azalt›lmas›d›r. Yani
talep çok olunca, x santrale, “Hemen ﬂu saatler
de sisteme girin ve yük al›n” diye talimat verir,
dengeleme birimi olarak kayd›n› yapt›rm›ﬂ olan
o üretim ﬂirketine ait santral de bu saatlerde sis
teme dahil olmak üzere o talebi karﬂ›lamaya ça
l›ﬂ›r. Sistemde talep düﬂünce, santrallerin bir k›s
m›n›n da servisten ç›kmas› gerekmektedir. Yine
ayn› ﬂekilde, Milli Yük Tevzi taraf›ndan verilen
talimat do¤rultusunda, baz› santraller talep dü
ﬂünce sistemden ç›karlar. Yük alma, yük atma
talimat› denilen bu talimat da bu ﬂekilde gerçek
leﬂmektedir.

Bak›n, o günkü rakamlar, gün içerisindeki ra
kamlar burada aç›k olarak gözüküyor. Genelde
tüketimin az oldu¤u saatlerde rakamlar düﬂük,
sonra art›yor ve bu saatte böyle bir rakama ç›k›
yor. TE‹Aﬁ’›n sayfas›nda da bunu görmeniz
mümkündür.
Da¤›t›m ﬂirketleri ikili anlaﬂma yapmak suretiy
le TETAﬁ’tan ve Elektrik Üretim A.ﬁ.’den,
Elektrik Üretim A.ﬁ’nin de portföy ﬂirketlerin
den, yani kamudan belli miktarda elektrik al›
yorlar. Ama talebin tamam›n› kamuya ait ﬂirket
lerden karﬂ›lamalar› ﬂu an için mümkün de¤il;
çünkü kamuda zaten arz aç›¤› var. Bu sefer, aç›k
kalan miktarlar›n› Piyasa Mali Uzlaﬂt›rma Mer
kezinden almak zorunda kal›yorlar. Yaklaﬂ›k bu
oran da yüzde 510 aras›nda. Yani y›lda 120 mil
yar kilovat/saat elektrik tüketiliyor Türkiye'de
TEDAﬁ kapsam›nda; ama aç›k kalan miktar›n›
Piyasa Mali Uzlaﬂt›rma Merkezinden almak zo
rundalar. Piyasa Mali Uzlaﬂt›rma Merkezinden
ald›¤›nda, o ayki sistem dengesizlik fiyat› neyse,
fatura onun üzerinden geliyor. Sistem dengesiz
lik fiyatlar›n› da bu saatlik sistem marjinal fiyat
lar› belirliyor. 30 gün 24 saatin fiyatlar›n›n bir
anlamda ortalamas› sistem dengesizlik fiyatlar›
n› oluﬂturuyor. Bu rakamlar ne kadar yüksek
olursa, ayl›k sistem dengeleme fiyat› da o kadar
art›yor. Dolay›s›yla, o ald›klar› yüzde 510 veya
yüzde 1 fazla elektri¤in fiyat› da artm›ﬂ oluyor.

Dengeleme birimleri önce TE‹Aﬁ’a kayd›n›
yapt›r›yor. Yönetmelikte bunlarla ilgili koﬂullar
bellidir. 20 megavat ve üstündeki kurulu güce
sahip üretim santralleri dengeleme biriminin bi
rer aktörü oluyorlar. Bunlar gün içerisinde yük
alma ve yük atmaya iliﬂkin fiyatlar›n› da Piyasa
Mali Uzlaﬂt›rma Merkezine bildiriyorlar.
27 Aral›k 2006 günü, yine ola¤an koﬂullar içeri
sinde sistem iﬂletilirken, 17.0018.00 saatleri
aras›nda bir arz aç›¤› oluﬂuyor. Talep art›yor,
üretim yok; üretimi artt›rmak için, dengeleme
birimine daha önce müracaat etmiﬂ, yani kayd›
n› yapt›rm›ﬂ ve o gün için 17.0018.00 saatlerine
iliﬂkin fiyat teklifini sunmuﬂ bir üretim tesisi
Milli Yük Tevzi taraf›ndan ikaz edilmek suretiy
le yük al›yor. O yük alma talimat›n›n verilmesiy
le ilgili, sonuçta 1 megavatl›k kapasitenin firma
n›n verdi¤i teklif do¤rultusunda, sistemin marji
nal fiyatlar› megavat baﬂ›na 1100 YTL.’ye ç›k
m›ﬂt›r.

Da¤›t›m ﬂirketleri ﬂu anda kamunun elinde, ka
mu da elektrik fiyatlar›na zam yapm›yor; ama
özel sektörde olsa, bu böyle olmaz. Özel sektör
bütün bunlar› ya yans›tmak zorundad›r ya da
mutlaka bir çözüm bulur; her ne kadar tarifeleri
EPDK taraf›ndan onaylan›yor olsa da, mutlaka
bulur. Bunun çözümü de, bulunma yöntemi de
vard›r.

Yani o ana kadar oluﬂmuﬂ sistem marjinal fiyat
lar›n›n yaklaﬂ›k 67 kat› oran›nda ç›k›yor. O sa
at içerisinde sisteme girmiﬂ bütün üretim santral
leri, bütün ﬂirketlere ait üretim santralleri piya
sada ayn› rakam üzerinden iﬂlem görüyor.

O günlerde yap›lan yorumlarda, bu 1100
YTL.’ye teklif veren firman›n, bir demirçelik
fabrikas›n›n 100 megavatl›k otoprodüktör san
tralinin 80 megavat›n› kendisi kulland›ktan son
ra, aradaki 20 megavat›n› piyasaya bildirmesi
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Bugün, yani 27.12.2006 günün 1100 liral›k fiya
t› sistem dengesizlik fiyat›n›n ayl›k ortalamas›
n›n normalde 130140 bin lira olan fiyat›n› 160
liraya ç›karm›ﬂ o ay için. Milyon kilovat/saatler

gerekti¤inde sistem iﬂletmesi ve kamu hizmeti
anlay›ﬂ›n›n göz ard› edilebilmesi, piyasa içinde
ki faaliyetlerde sa¤l›kl› bir koordinasyonun sa¤
lanamamas› ki, bugün kamuya ait ﬂirketler ara
s›nda bile EPDK’yla aralar›nda çeliﬂki vard›r gi
bi hallerde sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmamas› mümkün
de¤ildir. Serbestleﬂtirme ile merkezi planlama
anlay›ﬂ›ndan, piyasa kat›l›mc›lar›na dayal› da¤›
n›k bir planlama anlay›ﬂ›na geçilmiﬂtir. Elektrik
enerjisi planlamas›, üretim, iletim, da¤›t›m ve
tüketimin bütüncül bir anlay›ﬂ içinde de¤erlendi
rildi¤i merkezi bir yap› içinde ele al›nmal›d›r.
Aksi halde, arz ve talebin birbirine çok yak›n se
viyede oluﬂtu¤u, yüksek ve h›zl› talep art›ﬂ›n›n
oldu¤u ülkemizde bunun bedeli çok a¤›r olabilir.
Bunun somut bir örne¤i de Amerika'da yaﬂanan
Kaliforniya krizidir. Asl›nda bizim bunlardan
ders almam›z gerekmektedir.

den bahsediyorsunuz; yani 20 bin lira asl›nda
çok ufak bir fark gibi görünüyor, ama çok büyük
bir fark. Bunu milyon, milyar mertebesine vur
du¤unuzda, çok büyük bir rakama ulaﬂ›yor.

Bugün PMUM elektrik alan bir da¤›t›m ﬂirketi
nin TETAﬁ’tan ve EÜAﬁ’tan ald›¤› elektri¤e
göre birim fiyat›n›n en iyimser rakam›yla 30 bin
lira fark› vard›r; yani bir kamu ﬂirketi olan Yeﬂi
l›rmak Elektrik A.ﬁ., EÜAﬁ’tan veya TE
TAﬁ’tan elektrik alsa 100 bin liraya al›rken
PMUM al›nca 130 bin lira yap›yor. Yani bu, bir
ayda –Türkiye geneli için söylüyorum e¤er yüz
de 10 bir aç›k varsa 30 trilyon yapar; yüzde 5’ini
kurumdan al›yorsa 15 trilyon yapar. 15 trilyon
ayl›k fazladan rakam üzerinden hesap edersek,
y›lda 180 trilyon gibi bir para yapar.
Üretim ﬂirketlerinin hiç do¤algaz pahal›l›¤›ndan
bahseden bir aç›klamalar›n› duyuyor musunuz?
DUY’dan sonra kesildi. Onlar ﬂimdi kâr ediyor
lar, kâr ediyorlar da, bu para nereden karﬂ›lan›
yor; bu para ﬂu anda da¤›t›m ﬂirketlerinin üzeri
ne yük olarak biniyor. Ama da¤›t›m ﬂirketleri de
zam yapm›yor; yani bize de yans›m›yor gibi gö
züküyor, ama asl›nda dolayl› vergilerden yine
bizlere yans›yor.

Benim kafamda hep bir soru iﬂareti var; o soru
iﬂaretini sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m. E¤er
hakikaten arz kapasitesinde bir s›k›nt› varsa, bu
yaz, haziran, temmuz, a¤ustos aylar›nda bu ka
pasite eksi¤inden dolay› kesintiler gezdiriliyor
olabilir. Çünkü çeﬂitli bölgelerden duydum;
Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, F›rat bölge
sinde 50’ﬂer megavatl›k, 100’er megavatl›k, top
lam gün içerisinde 700800 megavatl›k kesinti
yap›lmak suretiyle k›s›tlama yap›lm›ﬂ. Bu, arz
kapasitesinin eksi¤inden kaynaklanabilir. E¤er
böyleyse, seneye iﬂimiz çok zor, hakikaten önü
müzdeki günlerde iﬂimiz çok zor. Ama diyorum
ki, acaba bunu da kurtaracak kapasitemiz var da,
ﬂu Kaliforniya krizi gibi, manipülasyona aç›k ra
kamlar geliyor da, onlar› sisteme almamak için
bir kesinti mi gezdiriliyor? Yani 40 megavatl›k
bir üretim talebi karﬂ›layamaz, o an için piyasa
kat›l›mc›lar›n›n verdi¤i fiyatlar belki hakikaten
çok yüksek seviyededir, kesintiye gidilebilir. Ol
mamas› gerekir, ama gidilebilir belki diye düﬂü
nüyorum. Çünkü piyasada her ﬂey çok aç›k, ﬂef
faf bir ﬂekilde, insanlar›n gözü önünde cereyan
etmiyor. Firmalar›n ne teklifler verdi¤i ticari s›r
oldu¤u için gizli kal›yor. O andaki kapasite ne
dir, üretim nedir, onlar› da bilemiyorum. ‹nsan›n
kafas›na böyle bir sürü soru geliyor.

Sonuç olarak, geçen sene 1 Temmuzda baﬂlayan
bu kesinti, 1 A¤ustosta uygulamaya konulan
DUY’un k›saca ﬂu anda piyasa faaliyetleri üze
rindeki etkisini anlatmaya çal›ﬂt›m. Piyasa ﬂu
anda böyle iﬂliyor. Buna ra¤men herhangi bir
üretim yat›r›m›nda art›ﬂ yok. Biraz önce arkada
ﬂ›m›z ifade etti¤i düﬂük senaryoya göre yüzde
66.5 talep art›ﬂ›nda bile 20002500 megavatl›k
bir kapasitenin mevcut kapasitemize her y›l ek
lenmesi gerekirken, 4 y›l boyunca özel sektörün
yapm›ﬂ oldu¤u üretim yat›r›m›n›n y›ll›k ortala
mas› 7 bin megavat. Arz güvenli¤i tehdit alt›na
girmez de, ne olur bu ülkede?! ﬁu anda arz gü
venli¤i tehdit alt›nda. Tabii, üretim ve tüketim
dengesinin böylesine baﬂa baﬂ gitti¤i geliﬂmekte
olan bir ülkede, talep art›ﬂ›n›n da çok h›zl› yük
seldi¤i bir ülkede, ülkemizde, piyasa koﬂullar›
n›n, özel üretim ﬂirketlerinin, özel ﬂirketlerin ti
cari tercihlerine terk edilmesi bu sonuçlar› do¤u
ruyor.
Biraz önceki tabloda gösterilen o 1100 liral›k ra
kam›n bir manipülasyon olmad›¤›n› kim ispatla
yabilir? Piyasa faaliyetlerinin çok say›da ﬂirket
taraf›ndan yürütülmesi, her ﬂirketin sorumluluk
lar›n›n ve ekonomik önceliklerinin farkl› olmas›,
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Sonuçta, serbest piyasa küçük tüketicilere, Ya
san›n “düﬂük maliyetli” vaadinin aksine, gerçek
ten de pahal›l›k getiriyor. Yaﬂanan ve yaﬂanma
s› muhtemel bu tür olumsuzluklar ve de¤iﬂiklik
lerde de, her zaman oldu¤u gibi yine bizler zarar
görüyoruz.

