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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şubesi tarafın-
dan düzenlenen Ege Bölgesi 

Enerji Forumu’nda güncel gelişmeler 
tartışılırken, bölgenin enerji sorunları 
ve çözüm önerileri ele alındı. Foru-
mun açılış konuşmasını yapan EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulu-
saler, arz güvenliğinin garanti altına 
alınması için kamunun acil yatırımlar 
yapması gerektiğine dikkat çekerek, 
elektrik enerjisi alanında özdenetimi 
olan özerk bir yapının oluşturulması 
çağrısında bulundu. Forumun açılı-
şına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler ise yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verdikleri önemin 
altını çizerek, Türkiye’nin rüzgar ve 
jeotermal haritasını çıkardıklarını, yatı-
rım yapmak isteyenlere alım garantisi 
verebileceklerini kaydetti. 

EMO tarafından düzenlenen yerel 
enerji forumlarından biri olan Ege 
Bölgesi Enerji Forumu, EMO İzmir 
Şubesi’nin koordinasyonu ile 29-30 
Mart 2007 tarihle-
rinde Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Forumun açılışın-
da konuşan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler, doğalgaza 
dayalı dışa bağımlı 
politikalar yerine 
yerli kaynaklara 
ağırlık verdiklerini 
kaydetti. Doğalgaz 
fiyatının sabitlendi-
ğini belirten Güler, 

Ulusaler: Çözüm 
Yenilebilir Kaynaklar 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Ulusaler, enerjide arzın talebi karşıla-
yamayacağı dönemin yaşanacağını, 
fosil kaynakların tükeneceğini anlata-
rak, bunların yerini yenilenebilir enerji 
kaynaklarının alacağını ifade etti. Ye-
nilebilir enerji kaynaklarına geçiş sü-
recinin sancılı olmasını beklediklerini 
kaydeden Ulusaler, “Geçiş sürecinde 
ülkemiz koşullarının çok iyi değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Bizim talebimiz 
enerjinin toplum ve ülkemiz yararına, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının sonu-
na kadar kullanılmasıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından özellikle güneş 
enerjisinde Ar-Ge çalışmalarına önem 
verilmelidir, bütçeden daha fazla pay 
ayırmalıdır” dedi. 

EMO'nun enerji alanında serbestleş-
tirme ve özelleştirme uygulamalarının 
olumsuz sonuçlar doğurduğuna 
uzun süredir dikkat çekmeye ça-

lıştığını belirten 
Ulusaler, dünyada 
da özellikle elektrik 
dağıtım özelleştir-
melerin tartışılmaya 
başlandığını kay-
detti. İngiltere’de 
enerjide dağıtım 
ve özelleştirme 
sonuçlarının hala 
tartışıldığını ifade 
eden Ulusaler, “Te-
kelleşme üst boyut-
tadır. Özelleştirme 
sonucu tekelleşme 
kaçınılmazdır. Bazı 
Avrupa firmalarına 
cezalar verilmiştir” 
dedi. 

sanayide kullanılan elektriğin fiyatının 
yüzde 6.5 konutlarda kullanılan elektrik 
fiyatının yüzde 1.5 oranında indirildi-
ğini belirtti. Güler, Türkiye’nin rüzgar 
ve jeotermal haritasını çıkardıklarını, 
yatırım yapmak isteyenlere alım ga-
rantisi verebileceklerini vurguladı. 
Bakanlığı sürecinde yerli kaynakların 
kullanılması, dışa bağımlılığın azaltıl-
ması konusunda yaptıkları yatırımlara 
değinen Güler, Türkiye’nin dış politika-
sında enerji konusunun özel önemine 
dikkat çekti.

İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay, 
enerjide dışa bağımlılık, enerjinin 
verimli kullanılmaması gibi köklü 
sorunlar bulunduğunu vurgulaya-
rak, Hükümet’in göreve geldiğin-
den bu yana enerji alanına yatırım 
yapmadığına dikkat çekti. Acil enerji 
strateji planlarının yapılması gerekti-
ğini ifade eden Uzunbay, doğalgaz 
dışındaki yatırımlara hız verilmesini 
talep etti. 

Ege Bölgesi Enerji Forumu İzmir’de yapıldı

KAMU ACİL YATIRIM YAPMALI
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“Arz Güvenliği İçin 
Kamu Yatırım Yapsın”

Elektrik enerjisinde arz güvenliği tehli-
kesinin yaşandığına dikkat çeken Ulu-
saler, özel sektörün gerekli yatırımları 
yapmadığını kaydetti. Arz güvenliğinin 
sağlanması için kamunun Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla 
yatırımlar yapması gerektiğini ifade 
eden Ulusaler, acil olarak bu sorunun 
masaya yatırılması ve gerekli yasal 
düzenlemelerin vakit kaybedilmeden 
gerçekleştirilmesini talep etti. Ulusaler, 
serbestleştirme ve özelleştirmeden 
vazgeçip, elektrik enerjisi alanında 
özdenetimi olan özerk bir yapının 
oluşturulması çağrısında bulundu. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Küçük de, enerji alanında 
ülke çıkarları doğrultusunda politika-
lar üretilmesi yerine küreselleşmenin 
dayattığı politikaların uygulanmaya 
çalışıldığına dikkat çekerek, bu politi-
kalar sonucu elektrik enerjisi alanında 
kurumsal bir parçalanma yaşandığını 
kaydetti. Küçük, üretim, iletim ve da-
ğıtımda planlama, yatırım ve uygula-
manın tek elden koordineli bir biçimde 
gerçekleştirilmesi koşullarının ortadan 
kaldırıldığına dikkat çekti. 

Elektrik enerjisi alanında sağlıklı talep 
tahmini yapılamadığını ifade eden 
Küçük, yeni tesis planlamasında 
yaşanan sorunların yanı sıra üretim, 
iletim, dağıtım tesislerinde işletme, 
bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin 
kısıtlamalar yaşandığını ve sistemin 
verimli işlemediğini vurguladı. Perso-
nel sayısında da önemli kısıtlamalara 
gidildiğini ifade eden Küçük, sözlerine 
söyle devam etti:

“Burada ekonomik kısıtlamaların 
yanı sıra personele ilişkin uygula-
malar da önem taşımaktadır. Ken-
timizden rakamlarla ifade edecek 
olursak 1998-2005 döneminde 
elektrik enerjisi tüketimi yüzde 50, 
abone sayısı yüzde 30 artarken 
görevli personel sayısında yüzde 
24 azalma olmuştur.”

ENERJİDE HER GEÇEN GÜN 
BELİRSİZLİK ARTIYOR

Ege Bölgesi Enerji Forumu kapsamında “Enerji Sektöründeki Değişimlerin 
Ege Bölgesine Etkileri” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Güzel, enerji alanında belir-
sizliklerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Tanımlanmamış bir enerji 
sektörü gidiyor, nereye gittiği belli değil” dedi. 

EMO Müdürü Cem Kükey’in yöneticiliğini yaptığı panele, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Başkanı Hasan Selek, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Temsilcisi Hulisi Kara, EMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Güzel, Enerji, Sanayi ve Ma-
den Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan 
konuşmacı olarak katıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya ve ülkemiz açısından öneminin 
farkında olduklarını belirten Hasan Selek, sürdürülebilir bir kalkınma ve 
küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda birçok 
yasa hazırladıklarını ifade etti. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının artırılması için Elektrik Piyasası Kanunu’nu çıkarttıklarını açıklayan 
Hasan Selek, Yenilenebilir Enerji Kanunu’na da değindi. Kanun ile kaynak 
çeşitliliğinin arttırılmasını ve sera gazı etkisinin azaltılmasının hedeflenmeye 
çalışıldığını belirtti. “Yenilenebilir enerjinin ekonomi, çevre ve sosyal ilişkile-
re çok büyük katkılar sağlamaktadır” diyerek konuşmasını sürdüren Selek, 
bakanlığın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması konu-
sunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Panele EPDK adına katılan Hulusi Kara ise, ülkelerde enerji politikaları uy-
gulanırken dikkat edilmesi gereken noktaları, yerli kaynakların kullanılması, 
talep yönetiminin etkinleştirilmesi, verimliliğin ve enerji sektöründe rekabetin 
arttırılması olarak sıraladı.

EMO İzmir Şubesi Yazmanı Mehmet Güzel ise konuşmasına, rekabet keli-
mesinin Türkiye’de kar olarak algılandığını belirterek başladı. Enerji alanında 
belirsizliklerin her geçen gün artığına dikkat çeken Güzel, “Tanımlanmamış 
bir enerji sektörü gidiyor, nereye gittiği belli değil” diye konuştu. Güzel, 
termik santrallara yatırım yapılmamasını eleştirdi. Özelleştirme sürecini 
durdurmak için kamunun yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Mehmet 
Güzel, kurumların özelleştirme, serbestleştirme nedeniyle atalet içerisinde 
olduğunu kaydetti.

ESM İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, sermayenin küreselleşmesinin 
emek piyasalarında kuralsızlığı doğurduğunu ifade ederek, 80’li yıllardan 
sonra bu politikaların hızlı bir şekilde yürürlüğe girdiğini vurguladı. Murat-
han, enerjinin küreselleşmenin etkilerinin en çok hissedildiği alanlardan biri 
olduğunu kaydetti.
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