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yayımlanabilir ve alıntı yapılabilir. Yayımlanan 
yazılardaki görüşler, yazarın sorumluluğundadır.

ELEKTRİK SIKINTISI, 
ZAM, KÜRESEL ISINMA
EMOEnerji Dergisi’nin yeni sayısı, yaz aylarının sıcak, gerilimli seçim atmos-
ferinin ağır havasının ardından enerji alanında da ağır bir tabloyla karşı 
karşıya bulunduğumuz sonbaharda yayımlanıyor. 

22 Temmuz genel seçimlerinden sonra kurulan 60. Hükümet’in programı, 
enerji alanında yatırım açmazı ve giderek büyüyen elektrik sıkıntısına rağ-
men “özelleştirmeci, serbest piyasacı” bir anlayışla ortaya çıktı. Hükümet 
Programı’nın enerji alanına yaklaşımlarını, Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler’in “Toplumsal Bakış” köşesinden 
okuyabileceksiniz.

Seçim nedeniyle geçirilen elektrikli ortama, enerji alanında “elektriksizlik” 
eşlik etti. Kesinti yapılmayacak söylemleri altında bölgesel olarak kesintilerin 
gezdirildiği, büyük enerji çekişi yapan üretim tesislerinin sırayla devreden 
çıkarılarak talebin kesilmesi yöntemiyle enerji arz dengesinin sağlandığı 
bir dönem yaşandı. Seçimler nedeniyle ertelenen elektriğe yapılacak zam 
tartışması yeni hükümetin ele aldığı ilk işlerin arasına girdi. Yatırımların nasıl 
yapılacağı konusunda bir açılım sağlanmazken, zam konusu talebin de dü-
şürülmesine yönelik öncelikli ve en kolay çözüm olarak ele alındı. Dergimiz 
baskıya girdiği dönemde henüz zam kararı açıklanmamıştı. 

Yaz aylarına damgasını vuran bir diğer konu ise tüm dünyada olduğu gibi 
kuraklık ve iklim değişikliği oldu. EMOEnerji Dergisi’nin yaz başında yap-
tığımız Yayın Kurulu toplantısında, ikinci sayımızda ele almak istediğimiz 
ancak güncel gelişmelerin baskısı nedeniyle bir sonraki sayıya bıraktığımız 
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konusunu dosya olarak ele almaya karar 
verdik. 

Ankara’nın kente bir haftayı aşan süre bir damla su verilmemesiyle “susuzluk” 
olarak yaşadığı yönetim zaafı, elektrik üretim ve tüketiminde de can yakıcı 
bir şekilde hissedildi. Barajlardaki su seviyesi düşerken, özellikle Antalya, 
İzmir gibi sıcak turizm bölgelerinde artan klima kullanımları elektrikte arz 
yönetimini zorladı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin küresel ısınma ve iklim 
değişikliğine olan ilgisini artırdı. Ancak konunun dönemsel şekilde ele alına-
mayacağı, ciddi verilerle ele alınması zorunluluğu açık. Bu nedenle dergi-
mizde dosya konusu olarak ele almamıza rağmen, Doç. Dr. Murat Türkeş’in 
EMOEnerji Dergisi’nin küresel ısınma ve iklim değişikliği sorularına verdiği 
kapsamlı, tarihsel veriler ve değerlendirmelerinden oluşan yanıtlarını ek 
kitapçık olarak okuyucularımıza sunmayı uygun gördük. 

Dergimizde küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin TMMOB ve TMMOB’a 
bağlı odaların görüşlerini bulabileceğiniz gibi Selva Tüzüner’in konu hakkın-
da mevcut durumu içeren bilgilendirici yazısını, BM Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin son yayımlanan raporunu, Türkiye’nin sunduğu ulusal 
bildirimi değerlendiren yazıları okuyabileceksiniz. Dosya kapsamında Yavuz 
Dedegil ve Fidel Castro’nun yazılarıyla konuya ilişkin farklı bakış açılarını 
sunma olanağına sahip olduk. 

Yine dosya kapsamında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’un ik-
lim değişikliği ve istihdam arasındaki ilişkiye bakışını, Özgen Uğurlu’nun 
EMO’nun TMMOB adına sekreteryasını yürüttüğü VI. Enerji Sempozyumu’na 
yönelik hazırladığı bildirisinden özetle iklim değişikliğinin enerji kaynakla-
rına etkisini görme olanağını bulabileceksiniz. 

EMO’nun iki yılda bir gerçekleştirdiği enerji sempozyumlarının altıncısı 22-23-
24 Ekim tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Kongre 
Salonu’nda yapılacak. “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği” ana 
başlığı altında gerçekleştirilecek olan VI. Enerji Sempozyumu’na ön hazırlık 
kapsamında ilk kez EMO şubeleri tarafından bölgesel düzeyde 8 enerji foru-
mu yapıldı. Kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve akademisyenlerden 
katılımın olacağı VI. Enerji Sempozyumu’nda, “Küreselleşme ve Enerji”, “Türki-
ye’de Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi”, “Enerji Alanında Yeniden Yapı-
landırma ve Kamu İşletmeciliği”, “Enerji, Çevre, Verimlilik, Tasarruf ve Sosyal 
Politikalar” ve “Enerji Alanında Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler” konulu 5 
oturum ve konunun taraflarının temsil edileceği bir panel gerçekleştirilecek. 
Enerji alanıyla ilgilenen okurlarımızı bekliyoruz. 
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