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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen “Enerjide Özelleştirmeler ve 
Yansımaları” başlıklı panel-forum, 7 Mayıs 2011 tari-

hinde Perpa A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Nihal 
Türüt’ün açılış konuşması ile başlayan etkinlik kapsamında 
ilk olarak “AKTAŞ ve Türk Telekom’un Özelleştirilmesi” 
konulu belgesel filmin gösterimi yapıldı. 

Belgesel gösteriminin ardından gerçekleştirilen “Enerjide 
Özelleştirmeler ve Yansımaları” başlıklı panel-forumun açı-
lış konuşmasını ise EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş gerçekleştirdi.

Enerji tartışmalarında aslında doğa ve yaşam alanlarına 
ve insan varlığına ilişkin bakış açılarının da dile getiril-
diğine dikkat çeken Göltaş, “Enerjinin konusu çevre 
boyutu, ulaşım boyutu, dünyada ve ülkemizdeki iktisat 
politikalarıyla ilişkisi açısından da düşünülmelidir. Enerji-
nin, tarım, turizm, dış politika, ulusal güvenlik, kalkınma 
ve sanayileşme, adalet konuları ile bütünlüklü bir ilişkisi 
var” diye konuştu. Panelde, ülkemizde sürdürülen enerji 
politikaları, enerji kaynaklarının kullanımı, enerjinin üreti-
mi ve tüketimi ile ilgili yaşanan sorunların tartışılacağını 
vurgulayan Göltaş, özellikle 1980’den sonra hayatımızı 
etkileyen neoliberal yaklaşımın, enerji politikalarını nasıl 
yönlendirdiğinin irdeleneceğini kaydetti. 

Göltaş’ın açılış konuşmasının ardından ilk olarak söz alan 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Makina Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu 
Başkanı Oğuz Türkyılmaz “Genel Enerji Politikaları” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dünya enerji tüketimi artış 
oranı açısından Türkiye’nin Çin’den sonra ikinci sırada 

ENERJİDE ÖZELLEŞTİRMELER 
ve YANSIMALARI PANELİ 

bulunduğunu kaydeden Türkyılmaz, Türkiye’nin petrol 
ürünleri, doğalgaz ve ithal kömürde dışa bağımlı olduğu 
gibi elektrik enerjisi bakımından dışa bağımlılık oranının 
yüzde 50-60 seviyelerine çıktığını vurguladı. 

Türkyılmaz’dan sonra söz alan EMO İstanbul Şubesi Enerji 
Komisyonu Üyesi Nihat Yılmaz ise “Elektrikte Özelleştirme 
Uygulamalarının Etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştir-
di. Enerji alanında yapılan özelleştirmelere dikkat çeken 
Yılmaz, bu uygulamaların ülke yararına olmadığını vurgu-
ladı. Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirmelerine ilişkin 
sonuçların, AKTAŞ deneyimi dolayısıyla şimdiden kestiri-
lebileceğini ifade eden Yılmaz, AKTAŞ’ın İstanbul Anadolu 
Yakası elektrik dağıtım hizmetini devralmasının ardından 
780 işçiyi işten çıkardığını hatırlattı. Daha kaliteli hizmet 
üreteceği gerekçesi ile bölgenin AKTAŞ’a verildiği iddia-
sını anımsatan Yılmaz, “Bütün hizmetlerini daha kaliteli 
yapacağız, ülke yararına yapacağız, kesintisiz yapacağız 
diyorlardı. Ama bütün işleri taşeron şirketlere yaptırdılar. 
Sayaç bakım ücreti gibi gerekçeleri ile abonelerden usul-
süz para tahsil ettiler” diye konuştu. 

Etkinlikte son olarak, Marmara Üniversitesi Yeni Teknoloji-
ler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve EMO İstan-
bul Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı 
Uyar, “Enerjide Sorunlar ve Çözümleri” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi po-
tansiyeline dikkat çeken Uyar, “Türkiye’de rüzgar enerjisi 
yatırımları açısından en büyük engel, Türkiye’deki elektrik 
şebeke bağlantı kriterleridir. Bölgesel kurulu güç ve şe-
beke açısı dikkate alınarak, rüzgar enerji santralı bağlantı 
kriterleri tekrar gözden geçirilirse daha fazla rüzgar enerji 
santralı projesi hayata geçirilebilir” diye konuştu. <




