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TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kuru-
lu’nun 8. Toplantısı, 20 Ağustos 2011 tarihinde EMO 
Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıda “Küresel Enerji 

Politikaları ve Türkiye” ana temasıyla, uluslararası katılımlı 
olarak, 17-18-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleştirilecek olan TMMOB 8. Enerji Sempozyumu’nun 
programı ve katılımla ilgili ayrıntılar planlandı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil’in ka-
tıldığı Sempozyum Düzenleme Kurulu toplantısında, EMO 
Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık, EMO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Turgut, Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı Gazi İpek ile EMO’dan Düzenleme Kurulu üyeleri 
Belgin Emre Türkay, Cem Kükey, Emre Metin, Hamza Koç, 
Hüseyin Önder, İrfan Şenlik, Mehmet Atay, Muhammer Öz-
demir, Nedim Tüzün, Saffet Özdemir, Seyfettin Atar, Sıddıka 
Ödel, Talat Canpolat ve Yücel Tekin yer aldı. Diğer odaların 
Sempozyum Düzenleme Kurulu üyelerinden de Makina 
Mühendisleri Odası’ndan Oğuz Türkyılmaz, Meteoroloji 
Mühendisleri Odası’ndan İsmail Küçük ve Şehir Plancıları 
Odası’ndan Menşure Işık toplantıya katıldı.

“Program taslağının sunumu ve sempozyum sürecinin 
planlanması” gündemiyle yapılan toplantıda, sözü ilk 
olarak Düzenleme Kurulu Başkanı Gazi İpek aldı. EMO 
Yönetim Kurulu’nca sempozyuma yönelik olarak Anka-
ra’da kamu kurumlarına yapılan ziyaretler hakkında kısa 
bilgi veren İpek, sempozyum için görüş alışverişinde 
bulunmak üzere İstanbul’da bazı üniversiteler, sektör 
dergileri ve bağımsız uzmanlarla yapılan görüşmeleri 
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de aktardı. “Ankara’da yapılan tüm kamu kurumu gö-
rüşmelerinin İstanbul’da alt ayağını oluşturacağız” diyen 
İpek, sempozyumun İstanbul’da tanıtım çalışmalarına 
bir an evvel başlanması gerektiğini belirtti. Gazi İpek, 
bir önceki Düzenleme Kurulu toplantısında alınan karar 
doğrultusunda 17 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da bir 
araya getirilen Çalışma Grubu’nun bileşenleri ve toplantı 
içeriği hakkında bilgi verdi.

İpek’in yaptığı bilgilendirmenin ardından program tas-
lağının sunumuna geçildi. Program taslağının sunumu 
sırasında her bir oturum tek tek ele alınarak, Düzenleme 
Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine açıldı. 

Toplantıda son hali verilen programa göre; ilk kez ulus-
lararası katılımlı olarak gerçekleştirilecek sempozyumda 
açılış konuşmaları dışında sekiz oturum, üç panel ve bir 
forum yer alıyor. Sempozyumun ilk günü BG Enerji Hol-
ding Direktörü Mehmet Öğütçü tarafından “Dünya Enerji 
Görünümü” isimli bildiri sunulacak. Bu sunum sonrasında 
ABD, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve AB’nin enerji politikaları-
nın ekonomik, jeopolitik, stratejik açılardan uzmanlarınca 
değerlendirileceği “Küresel Aktörlerin Enerji Politikaları” 
adlı oturum gerçekleştirilecek. Ardından düzenlenecek 
“Küresel-Bölgesel Gelişmelerin Enerji Politikalarına Etki-
leri” paneli ile birinci günün tamamlanması planlanıyor. 
Ortadoğu ve Mezopotamya coğrafyasında son dönemde 
siyasi alanda yaşanan gelişmeler de değerlendirilerek; 
Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya enerji politikalarının 
tartışılması panelin hedefi olarak belirlendi. 
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Sempozyumun ikinci gününde enerji konusu, ağırlıklı ola-
rak küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası politikalar 
ekseninde ele alınacak. 2008 yılı sonlarında patlak veren 
küresel finansal krizin enerji fiyatları, yatırımları, tüketimi 
ile arz-talep dengesine ve enerji politikalarına olan etkisi 
de ikinci gününde sunulacak bildirilerle tartışılacak. Ayrıca 
program kapsamında dünyadan çeşitli enerji özelleştirme 
deneyimlerini aktaran, enerjide kamusal yapı, tekelleşme, 
planlama gibi konulara değinen bildiriler de yer alacak. 

Sempozyumun son gününde öğleden önce paralel 
oturumlar gerçekleştirilecek. Bu oturumların birinde 
ülkemizde yapılması planlanan nükleer santrallarla bir-
likte sürekli gündemde olan nükleer enerji konusu tüm 
tarafları ile birlikte masaya yatırılacak. Düzenlenecek olan 
diğer oturumlar; jeopolitik ve teknolojik gelişmeler bakı-
mından fosil kaynaklar, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji kaynakları başlıklarında toplanacaklar. Sürdürülebilir 
enerji politikaları, ekoloji, yeni enerji kaynakları, yerli enerji, 

sanayi ve Ar-Ge çalışmaları gibi konular bu oturumlarda 
sunulacak bildirilerde ele alınacaklar. Oturum ve panellerin 
ardından sempozyumun ana başlığını oluşturan “Küresel 
Enerji Politikaları ve Türkiye” konulu panel ve devamındaki 
forumla 3 günlük çalışmalar tamamlanacak.

Sempozyumda sunulacak tüm bildirilerin, oturum sonla-
rındaki tartışmaların, paneller ve forumda konuşulanların 
derlenerek, daha sonra basılacak bir kitapta toplanması 
da planlanıyor. Almanca, İngilizce ve Fransızca sunumların 
olacağı sempozyum süresince simultane çeviri yapılacak. 
Çeşitli sosyal etkinliklerle de katılımcıların birbirleriyle 
doğrudan görüşüp bilgi alışverişinde bulunabilmeleri 
sağlanacak. 

Toplantıda ayrıca programın büyük ölçüde netleştiği 
bundan sonraki süreçte sempozyum çalışmalarının 
Yürütme Kurulu ağırlıklı olarak sürdürülmesi gerektiğine 
değinilirken, Kasım ayı başında son bir kez Düzenleme 
Kurulu toplantısı yapılması kararlaştırıldı. <

EMO REKABET KURUMU’NDA
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Yazman Erdal Apaçık ve TMMOB 8. Enerji Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanı Gazi İpek’in yer aldığı heyet, EMO’nun sekretaryalığını üstlendiği TMMOB 8. Enerji Sempozyumu hakkında 
bilgilendirmede bulunmak üzere 28 Eylül 2011 tarihinde Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı’yı ziyaret etti. Görüşmede 
Rekabet Kurumu Dördüncü Daire Başkanvekili Orçun Senyücel de yer aldı. 

Rekabet Kurulu’na yapılan ziyarette, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 17-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleşecek olan TMMOB 8. Enerji Sempozyumu çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi verdi. 1996 yılından bugüne dek 
gerçekleştirilmiş yedi TMMOB Enerji Sempozyumu’ndan farklı olarak bu sempozyumun uluslararası katılımlı olarak düzenlendiğini 
belirten Göltaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Sempozyumda, ilgili kamu kurumu, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, enerji sektörünün tüm birleşenleri ile ortak bir 
çalışma yürütülerek enerji alanına uluslararası bir perspektiften bakmayı amaçladık. Konunun tüm taraflarını bir araya getirerek ülkemizin 
de içinde yer aldığı coğrafyayı da etkileyen enerji politikalarını bütün boyutlarıyla masaya yatırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Rekabet Kurumu’nun enerji sektöründe yapısal bir rol aldığına değinen Göltaş, bu bağlamda Rekabet Kurumu temsilcilerinin sem-
pozyumda bulunmasının önemine değindi. “Ülkemizdeki enerji alanının serbest piyasa içinde yapılanışını tartışmak istiyoruz” diyen 
Göltaş bu konudaki tartışmalarda Rekabet Kurumu’nun görüşlerinin de yer alması gerektiğini belirtti. 

TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Gazi İpek, bugüne kadar sempozyum hakkında bilgi vermek üzere gerçek-
leştirilmiş olan kamu kurum ziyaretleri hakkında kısa bir aktarımda bulunarak, kamu kurumlarının sempozyuma nasıl katkı sunabileceği 
hakkında bilgi verdi. Sempozyumda enerji alanının yapısal dönüşümü ve sektördeki rekabet ile ilgili tartışmalarda Rekabet Kurumu’nun 
söz almasının doğru olacağını ifade eden İpek, kurum adına bir konuşmacının da programa dahil edilebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, pek çok sektörle aynı anda ilgilenen bir kurum olduklarını ama özellikle son zamanlarda en fazla enerji 
sektörünün gündemlerinde yer aldığını söyledi. Sempozyumun yapılacağı kasım ayı içinde önemli bir programları olduğunu kayde-

den Kaldırımcı, kurumdan ilgili birimlerin sempozyuma katılmaları 
konusunda çaba sarf edeceğini bildirdi. Vakit ile ilgili bir sorun 
yaşamadığı takdirde şahsen de katılacağını belirten Kaldırımcı 
konuşmasına şöyle devam etti:
“Son zamanlarda elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile ilgili olarak 
sık sık enerji sektörü birleşenleri ile bir araya geldik. Bir karar alır-
ken ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Konuya yaklaşımımızı 
aldığımız kararlarla gösteriyoruz. Dağıtımda rekabetçi bir yapının 
oluşturulması gerekiyor.”

EMO Heyeti’nin Rekabet Kurumu’na sunduğu sempozyum taslak 
programını inceleyen Rekabet Kurumu Dördüncü Daire Başkan 
Vekili Orçun Senyücel “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Özelleştir-
meleri” oturumunda Rekabet Kurumu’nun ilgi alanına giren konu-
ların tartışılacağını, Rekabet Kurumu’ndan temsilcilerin özellikle bu 
oturuma katılım sağlayabileceklerini söyledi.


