Ankara’nın petrol piyasasına yönelik gündemi yine çok yoğun. Başta EPDK olmak üzere
birçok kamu kurum ve kuruluşu, sektör için ‘tarihi’ diyebileceğimiz kararlara imza atmak
üzere. Bu kararlar sektörün geleceğini etkileyebilecek oranda kritik.
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Ben bu yazıyı Ankara’dan gazeteye geçerken sıcaklık 36 dereceyi gösteriyordu. İnanın özellikle ‘koordinatlara
göre kapama’ kararı kuralsız oyuncular için çok daha ‘yakıcı’ bir karar olacak.
Gelin önce Ankara’da neler oluyor bakalım, aralarda bazı yorumlarımız olacak.
Otomasyonda 96 saat 4 iş günü oluyor
EPDK, otomasyon konusunda sektörle ve kendi içinde çok sayıda toplantı yaptı. Bu toplantılarda gelen önerilerin
değerlendirilmesi sonrasında, otomasyonda arıza v.b. hallerde müdahale süresi 96 saat yerine 4 iş günü olarak
değişecek. Kurul’un bu konuda kararını en kısa sürede vermesi bekleniyor.
Otomasyon demişken sektörde bazı isimler 1 Haziran’da otomasyon devreye girdi havasında. Burada ‘aman
dikkat’ diyorum. EPDK ‘otomasyonda yeni başlayan bir şey yok’ diyor.
‘1 Haziran’a bazı şeyler ötelenmişti. Yoksa veriler kurulan sistem üzerinden geçen yıldan bu yana gelmeye devam
ediyor’ vurgusu yapıyor. Bu arada otomasyon konusunda EPDK’nın en önem verdiği konu verilerin
kaybolmaması.
Kilometre tahdidi
Ankara istasyon başına verimliliği AB ortalamasının çok altında görüyor. Rekabet Kurumu’nun ‘kilometre tahdidi
rekabet için bir engel’ görüşüne rağmen tahdit devam edecek. Burada şehirlerin ve karayollarının amiyane tabirle
‘istasyon çöplüğü’ olmaması hedefleniyor.
Koordinatlara göre kapama
İşte esas bomba bu. Ankara kaçak veya hileli yakıt satan istasyonlara süresiz olarak lisans vermeme yönünde bir
çalışma yapıyor. Ancak ‘süresiz’ kapama belirli sürelerde kapamaya dönüşebilir. Bu benim aldığım izlenim. Yoksa
Bakanlık ve EPDK ‘lisans süresiz verilmesin’ diyerek kaçağı ve hileyi pompalarda tamamen yok etmeyi hedefliyor.
Bir de sektöre bazı tavsiyelerim olacak. EPDK Başkanı Hasan Köktaş’la buluştum. İlginç tespitleri var. Bunları
Gas & Power’da yazacağım. Ama öncesinde sadece bir cümlesini buraya taşıyacağım. “Biz sektörün kodlarını
biliyoruz. Sektör bizi biliyor. Sektörde ortak dili sağladık.” Bunu niye yazdım biliyor musunuz? Artık EPDK’nın tüm
katları sektörü iyi tanıyor.

Yani…
Yanisi açık…
Sektörün yanında, empati yapabilme yani kendini sektörün yerine koyabilme kapasitesi çok yüksek bir EPDK
var…
Bir soru bir cevap
Soru: Rekabetçi koşullarda satın alma garantisi vermeden 3500-4000 MW ilave kurulu güç sisteme nasıl giriyor?
Yatırımcılar neye güveniyorlar?
Hasan Köktaş’ın cevabı ve enerji piyasasının bütününe ilişkin ilginç yorumları için Gas & Power’ı bekleyin.
Şenel ve Çiçek sanki yıllardır Kurum’da
Yeni üyeler Fazıl Şenel ve Ahmet Çağrı Çiçek’i ziyaret ettim. Fazıl Şenel’le BOTAŞ Genel Müdürlüğü döneminden
bu yana görüşürüz. Zaten konulara hakim bir isim. Beni şaşırtan özellikle akaryakıt piyasasına olan ilgi ve bilgisi.
Aynı şekilde Ahmet Çağrı Çiçek’in de enerji piyasasına hiç yabancı olmadığını bizzat gözlemledim. İki yeni
üyemiz de sanki yıllardır Kurum’da. Bu piyasa için bir şans. Şenel ve Çiçek’e bir kez daha ‘Hoşgeldiniz’ diyorum.
Saha mesaisiyle gelen kupalar
EPDK kendi bünyesinde çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenliyor. Bu yıl futbol ve voleybolda kupayı Petrol
Piyasası Dairesi aldı. Sıradaki basketbol turnuvasında da şampiyonluğun en önemli favorisi bu Daire. Bu
başarının, şampiyonlukların formülü de bence belli. Ulusal marker, yazar kasa, otomasyon, depo denetimi,
istasyon denetimi derken Daire personeli sahada koşturmaktan yüksek form tuttu.
İşin esprisi bir yana Taner Mutlu nezdinde Petrol Piyasası Dairesi’ni kutluyorum.

