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Isparta’da kar yağışı nedeniyle 50 
saate varan elektrik kesintisi yaşan-
masının, enerji politikalarının iflas et-
tiğini ortaya çıkardığına vurgu yapılan 
açıklamada,  

“Olağanüstü mevsim koşullarının 
sonucu diyerek açıklanamayacak denli 
büyük bir skandal olan kesintiyle ilgili 
sorumlu kurumlar suçu birbirine atar-
ken, olan vatandaşa olmuş, hasta, yaşlı 
ve bebekler dahil soğuk ve karanlıkta 
çaresiz kalmışlardır.

EMO’nun yaptığı incelemenin 
ilk sonuçlarına göre, kentte sadece 
elektrik dağıtım şebekesinde değil 
aynı zamanda iletim şebekesinde de 
hasarlar oluşmuştur. Bu durum, Isparta 
bölgesinde ağır kış koşullarına uygun 
enerji nakil hattı tasarımının yapıl-
madığını göstermektedir. Önce enerji 
nakil hatlarının ne zaman kimler tara-
fından nasıl yapıldığı, hatların kontrol 
ve bakımlarının zamanında ve yeterli 
düzeyde yapılıp yapılmadığının ince-
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lenmesi gerekmektedir.”
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Kurulu gücün 100 bin MW’a çı-
karılmasıyla övünülen bu dönemde 
yurttaşların günlerce soğukta kaldığı-
na vurgu yapılan açıklamada, denetim 
eksikliğine şu ifadelerle dikkat çekildi:    

“Sayıştay raporlarına göre 
TEDAŞ’ın dağıtım şirketlerini eksik 
denetlediğini hatırlatmak istiyoruz. 
Ancak Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
25 Kasım 2020 tarihinde yapılan de-
ğişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin 
denetimininin özel şirketler tarafın-
dan yapılmasının önü açılmıştı. Bu 
dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin 
akıbeti Isparta gibi olacaktır.

Şehiriçi elektrik dağıtım şebeke-
sinin neden çöktüğü bağımsız bir ça-
lışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım 
şirketinin gerekli önlemleri zamanın-
da alıp almadığı, bakımların zama-
nında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu 

kurumları tarafından incelenmelidir 
ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamu-
oyuna duyurulmalı, ihmali görülen 
kişi-kurum-şirketler hakkında en ağır 
yaptırımlar uygulanmalıdır.”

Bakanlığı Isparta yaşanan kesintiyi 
vaka analizi olarak rapor haline getir-
mesi istenilen açıklamada, “Isparta 
Vakası ve eldeki bilgiler doğrultu-
sunda TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden 
vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan 
edilmelidir. EMO olarak daha önce de 
defalarca söylediğimiz gibi, özelleştir-
meler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli 
ve sürekli elektrik değil, tam tersine 
pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere 
yol açan karanlığı Türkiye`ye getir-
miştir. Enerji zamları enerji sektörü-
nün hızla kamulaştırılması gerektiğini 
ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez 
daha teyit etmiş olup, siyasi partilere 
bu acil durumu işleme almalarını ka-
musal bir sorumluluk ile hatırlatmak 
istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem Yönetim Kurulu’nun 6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın açık-
lamasında, iletim şebekesinde de problem yaşandığına dikkat çekilerek, “Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda 
TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir” denildi. Açıklamada, kesintinin sebeple-
rinin şeffaf bir şekilde araştırılması ve ihmali olanlara yaptırım uygulanması istendi. 


