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EMO 44. DÖNEM 
III. KOORDİNASYON KURULU 

TOPLANTI NOTLARI
Elektrik Mühendisleri Odası 44. Dönem III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 4-5 Nisan 2015 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem 
1. Bilgilendirme
2. TMMOB Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmeler
3. Test-Ölçüm Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
4. Temsilcilik Yapılarının Değerlendirilmesi
5. Oda Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
6. Mali Durum

Toplantı
44. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu toplantısı açılışını 31 Mart’ta yaşanan karanlık güne ve 
sonrasında yaşanan gelişmelere ayırdı. Enerji Bakanı istifaya çağrılırken, olayın nedeni ve 
sorumluların açıklanması talep edildi. Bir santralın devreden çıkışından, santralların arıza 
bildirimleri dahil olmak üzere özelleştirme sonrası yaşanan denetimsizliğe, hazır yedek 
güç ihtiyacından TEİAŞ’ın sistem işletme sorumluluğuna varıncaya kadar karanlığın teknik 
boyutları ortaya konuldu. 
Dünyanın 7. büyük elektrik kesintisi olarak adlandırılan elektrik sistemi çöküntüsüyle ilgili 
AKP iktidarından gerçekçi ve tatmin edici bir açıklama gelmediğine dikkat çekildi. Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, “Yaşanan sistem çöküşünün nedenlerini ortaya 
koymak yerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, EMO’nun açıklamasını 
yalanlamak ve kurumumuzu küçük düşürmeye yönelik çarpıtmalarda bulunmak üzere mesai 
harcadığına tanık olduk” dedi. Soma Kömür Faciası’nın ardından “trafo patlaması” açıklaması 
doğru çıkmayan ve bu nedenle EMO’dan ceza alan Bakan’ın bu kez daha temkinli olduğunu 
sözlerine ekleyen Yeşil, karanlık günün ardından yaşanan gelişmeleri de şöyle aktardı:

“Ne yazık ki kimi sanal enerji platformlarında da yaşanan sistem çöküntüsü ve bu çökün-
tünün üzerinin örtülmeye çalışıldığı gerçeği yerine ‘ideolojik’ bir bakış açısıyla EMO’nun 
hedef tahtasına oturtulmaya çalışıldığına şahit olduk. Öyle ki, önemli büyüklükte sant-
ralların devreden çıkmış olması ve iletim sisteminde hatlarda yaşanan açmalar, Avrupa 
Birliği ile enterkonnekte bağlantıda yaşanan sorunlar gibi EMO açıklamasında yer alan 
pek çok teknik konu Bakan dahil olmak üzere enerji alanıyla ilgili kişilerin neredeyse 
tümü tarafından dile getirilmiştir. Ancak bu konular dahi EMO söylediği için malzeme 
yapılmaya kalkılmıştır.
“İdeolojik Körlük”
EMO’nun santralların piyasadaki fiyatları düşük buldukları için elektrik üretmek iste-
memiş olabileceklerine ilişkin değerlendirmelerine karşı daha 2006 Temmuz’unda 13 
ilde 6 saat elektrik kesintisine yol açan santralin fiyatı beğenmeyerek devreye girmediği 
gerçeğine gözlerini kapatanlar, ön yargılı bir yaklaşımla kamuyu suçlarken, kestirmeci 
bir yaklaşımla özel sektörü aklamaya kalkmışlardır. Sayın Bakan ise ideolojik körlükte 
daha ileriye giderek, EMO’nun ‘fiyatları düşük bulduğu’ iddiasıyla suçlayabilmiştir.”
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EMO’nun borsadaki fiyatlarda kasım ayında 17 kuruş civarında olan üretici satış fiyatının 13 
kuruşlara düşmesinden söz ettiğini anlatan Yeşil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“EMO bugüne kadar yaptığı açıklamalarla, çalışmalarla, yapılan özelleştirme ve serbest-
leştirme işlemleri sonrasında kullanıcıların fiyatlarının nasıl kabartıldığını, elektriğin 
nasıl pahalı hale getirildiğini ortaya koymuş, yurttaşları da bu soyguna karşı uyarmıştır. 
Bugün elektrik fiyatları düştüğünde, halkımız ucuz elektrik kullanacağı için en çok biz-
lerin memnuniyet duyacağı; az çok EMO’yu tanıyan ve enerji alanında faaliyet gösteren 
herkesin bildiği açık bir gerçektir. Burada sözü edilen, şirketlerin sistemin çökmesine yol 
açacak fiyat artış talebini hayata geçirmek üzere bir manipülasyon içinde olup olmadıkları 
sorusudur. Nitekim yılbaşından bu yana TETAŞ’ın toptan satış fiyatlarında yaptığı indirim 
tüketicilere yansıtılmayarak yaklaşık 300 milyon TL dağıtım şirketlerine aktarılmıştır.”

Toplantıda katılımcılara 11 Ekim 2014 – 03 Nisan 2015 arasında Oda gündemindeki konular, 
mali durum ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.
Koordinasyon Kurulu Toplantısına kurullardan ve tüm şubelerden katılım sağlanmıştır. 
Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür:

• Oda Yönetim Kurulu’nun 31 Mart elektrik sistemi çöküntüsünde iyi bir sınav verdiği 
ve zamanında refleks gösterdiği, bu tür reflekslerin zamanında verilmesinin devam 
ettirilmesi,
• Komisyonlarda yer alan üyelerin toplantıların sonunda şubeleri bilgilendirmesi gerektiği, 
bu konuda tüm komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi,
• Yapı denetim mevzuatı kapsamında yaşanan gelişmelere paralel olarak başkaca mes-
leki faaliyet yürüten üyelere ve yapı denetim şirketlerine yönelik hukuki girişimlerin 
başlatılması,
• e-eğitim, canlı yayın, seminer ve panel etkinliklerinin ortaklaştırılması amacıyla Oda 
Merkezi tarafından kurulan sistemin yaygınlaştırılması,
• Test-Ölçüm Hizmetleri ile ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun 
tüm birimlerimizde ivedi olarak tartışılarak sürecin IV. Koordinasyon Kurulu toplantı-
sından önce netleştirilmesi,
• Temsilcilikler ile ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun tüm 
birimlerimizde ivedi olarak tartışılarak IV. Koordinasyon Kurulu toplantısından önce 
netleştirilmesi,
• Etkinliklerin planlanması ile ilgili Oda Etkinlikleri Komisyonu tarafından sunulan 
raporda da belirtildiği üzere etkinliklerde genel bir sorun öngörülmemekle birlikte etkinlik 
bütçeleri ve sonuçlarının etkinliklerin hemen sonrasında değerlendirilmesi gerektiği,
• Etkinliklerle ilgili olarak destekleyen kuruluş/firma, bakanlık/kurum ziyaretleri ve 
üniversiteler ile ilişkiler konusunda mükerrer işlem yapılmaması açısından Oda Merkezi 
ile koordinasyon sağlanması gerektiği,
• Mali durum ile ilgili aidatların toplanması konusunda avukat mektubundan sonra 
yapılacakların belirlenmesi, mesleki denetim sürecinin yapı ruhsatları üzerinden daha 
sıkı takip edilmesi, Onur Kurulu cezası alan üyelerin mesleki denetime sunulmayan 
projelerinin de mesleki denetime sunulmasının sağlanması, yılsonuna kalmadan mesleki 
denetim soruşturma dosyalarının hazırlanması.

Yukarıda oluşan eğilimler ve toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 
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