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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Göltaş, Yazmanı Erdal Apaçık, 
TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kuru-

lu Üyesi Hüseyin Önder ve Mezopotamya Enerji Forumu 
Yürütme Kurulu Üyesi Tarık Öden’in yer aldığı heyet, 
EMO’nun etkinliklerine ilişkin bilgilendirmede bulunmak 
üzere 15 Ağustos 2011 tarihinde Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş’ı ziyaret etti. 
Ziyarette enerji alanına ilişkin konular da ele alındı. 

Yapılan ziyarette EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Göltaş, EMO’nun bilişim, sanayi ve enerji politikaları-
na ilişkin olarak yıllardır sempozyumlar düzenlediğini 
belirtirken, enerji verimliliği, enerji yöneticiliği çalışma-
larından söz etti. Ülke kaynaklarının doğru kullanılma-
sı çabalarını sürdüklerini vurgulayan Göltaş, EPDK ve 
bakanlık ile koordinasyonun önemine işaret ederek, 
şöyle konuştu:

“Elektrik enerji üzerine üretim-iletim-dağıtım, konu-
nun tüm taraflarını ayrıntılı bir şekilde bir araya getirip, 
konuyu bütün boyutlarıyla masaya yatırmanın anlamlı 
olduğunu düşünüyoruz. Elektrik talebinde hızlı artış var. 
Türkiye’nin zamanında doğru yatırımları yapması lazım. 
Yatırımlar anlamında sıkıntı olduğu açık.”

EMO’nun yürüttüğü diğer etkinlikler hakkında da bilgi 
veren Göltaş, ilk kez ATEX Sempozyumu yapılacağına 
dikkat çekti. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık 

EMO 
EPDK’YI ZİYARET ETTİ

ise İzmir’de gerçekleştirilecek Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresi’nin “enerji verimliliği ve teknoloji” temasıyla 
yapılacağına dikkat çekti. 

Sürece Tüketicileri Dahil Etmek 
İstiyoruz

EPDK’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Hasan Köktaş, 
yürüttükleri çalışmaları AB normlarına uygun hale getirme-
ye çalıştıklarını, yapmakta oldukları yeni düzenlemelerle 
de tüketici tarafını da işin içine almaya çalıştıklarını anlat-
tı. Mevzuat çalışmalarını taslak olarak İnternet sitelerinde 
yayınlayarak piyasa katılımcılarının görüşlerini aldıklarını 
anımsatan Köktaş, elektriğin her evde değil her odada 
kullanıldığını, bu anlamda tüketici derneklerinin de gö-
rüşlerini almak istediklerini söyledi. 

Köktaş, elektrikli araçların gündeme getirilmesi üzerine 
Avrupa’da bu konuda en hızlı kurumlardan biri olduklarını, 
daha araç yokken mevzuatı çıkardıklarını kaydetti. 

EPDK Başkanı, zaman zaman EMO’nun çok sert eleşti-
rileri olsa da bu kadar tüketiciye yoğun giden bir alanda 
faaliyetlerinin iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Bir tek 
kuruş kamu kaynağı kullanılmadan doğalgazın ülkede 
yaygınlaştırılmış olduğunu, elektrikteki özelleştirmelerde 
en önem verdikleri konunun rekabet olduğunu, rekabetin 
de mutlaka tüketicinin lehine olacağını ileri süren Köktaş, 



84 elektrik mühendisliği, 443. sayı, ekim 2011 elektrik mühendisliği, 443. sayı, ekim 2011 85 

2012’den sonra tüm abonelerin (meskenler hariç) serbest 
olarak kendi tedarikçisini seçeceğini kaydetti. Köktaş 
şöyle konuştu: 

“Bana en ucuz enerjiyi kim sağlıyorsa, ondan alacağım. 
Bu mal ve hizmet üretimi göreceli olarak ucuz, aynı 
zamanda nitelikli olur. Sistemde kalite ve tüketiciyi ko-
ruma önlemleri getiriyoruz ki bir kişinin aracına zarar 
geldiğinde o dağıtım şirketine bunu karşılama zorunlu-
luğu getirdik. Tabii 50-60 yıllık şebekeleri konuşuyoruz. 
Öyle şebekeler var ki 30 yıl el değmemiş. Önümüzdeki 
5 yıl için 21 dağıtım şirketine 8.7 milyar liralık yatırım 
bütçesi koyduk. Bunun bir kesimi yenileme ve bakım 
için ayrılacak.”

Mezopotamya Enerji Forumu Yürütme Kurulu Üyesi 
Tarık Öden’in enerji kesintilerine ilişkin Avrupa’da süreler 
bulunduğunu belirterek, 1 yıllık kesinti kotasının kaç saat 
olduğunu sorması üzerine Köktaş konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Bizim oluşturduğumuz yapıda 2 sistem var: Perfor-
mansa dayalı sistem, kalite göstergelerine dayalı sis-
tem. 3-4 ay önce Almanya’da düzenleyici kuruluş baş-
kanıyla toplantı yaptık. Onlar da yeni yeni getiriyorlar. 
Onlar piyasa reformunu 2001’de bitirmiş. Biz 2001’de 
başlamışız. Performans göstergelerinin bir kısmını 
2013’den itibaren geçerli diye koyduk. Çok profesyo-
nel şu anda. Avrupa’daki muadillerine eşdeğer. Ama 
şebekelerimiz yaşlı. Elektrik dağıtım şebekelerinde call 
center’ları (çağrı merkezi) zorunlu hale getirdik. Tüm 
sayaçları çok zamanlı ölçebilen sayaçlarla değiştirmiş 
olacağız. Step by step (adım adım). Her şeyi bir anda 
yapayım olmuyor.”

Büyüme ve Nükleer Sarmalı

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, EMO’nun etkin-
liklerine katılım konusunda gereken desteği 
vereceğini belirtti. Köktaş, meslek örgütlerinin 
taraftar olmadan, nötr olarak bu tür etkinlikleri 
düzenlemesi gerektiğini savunarak, “Nükleer 
tartışmalarında bakıyorum. Hiç mi bu işin fay-
dası yok arkadaş” dedi. Bunun üzerine EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş “Japon Hükü-
meti de özür diledi” anımsatmasında bulundu. 
Köktaş ise Japonya’daki depremde bir kişinin 
bile ölmediği, tsunamide 20 bin kişinin öldüğü 
gerçeğinin üstünün nükleer olayıyla örtüldüğünü 
savunarak, şöyle konuştu:

“Nükleerin Türkiye’de yanlış tartışıldığını 
düşünüyorum. Derbi maçı gibi tartışıyoruz. 
Olmalı mı, olmamalı mı? Niçin olmalı? Seçe-
nek mi, zorunluluk mu? Alternatifleri nedir? 
Türkiye enerji ihtiyacını hangi kaynaklardan 

karşılayabilir? Asıl olan Türkiye 1970’den bugüne 40 
yılda ortalama yüzde 4.1 büyümüş, enerji sektörü ise 
yüzde 8.1 büyümüş. Önümüzdeki dönemde ekonomik 
büyüme yüzde 4.1, enerji büyümesi yüzde 6.7 olacak. 
Büyümeden vazgeçilemeyeceğine göre enerjiyi elde 
edeceksiniz.”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş da, odadaki rüzgar 
türbini ve güneş paneline atıfta bulunarak, “Bakın rüzgar 
ve güneşi koymuşsunuz, nükleeri koymamışsınız” diyerek 
şaka yoluyla yanıt verirken, “Türkiye’de kaynaklar, ihtiyaç 
ve planlama üzerine konuşmak lazım. Biz nükleere gerek 
olmadığını düşünüyuruz” dedi. 

‘HES’lere İlk Raporu EPDK 
Hazırladı’

Hasan Köktaş ise Türkiye’de nükleere, kömüre, HES’lere, 
rüzgara karşı bile yoğun kampanyalar olduğuna dikkat 
çekerek, çevre adı altında bir takım lobiler olduğunu, 
meslek odalarının da bu lobilerin peşine takılarak farkın-
da olmadan doğalgaz lobicilerinin destekçisi olduğunu 
söyledi. Bunun üzerine EMO Yönetim Kurulu Yazmanı 
Erdal Apaçık, Karadeniz’de EMO heyetinin yaptığı ça-
lışmayı aktararak, çevrenin de bu kadar katledilmemesi 
gerektiğini söyledi. Hasan Köktaş, kendilerinin HES’ler 
konusunda ilk raporu hazırladıklarını, 2009 yılında yap-
tıkları gezinin ardından hazırlanan raporu kurul kararına 
bağlayarak bakanlığın ilgili birimlerine resmi yazı olarak 
sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde ilettiklerini açıkladı. 
Köktaş, havza planlaması çalışmasının da bu rapora isti-
naden başlatıldığını belirtti. <


