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Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları 

Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cen-

giz Göltaş, dünyanın, enerji ve su kaynakları 

konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşadığını belirterek, yaşam alanlarındaki 

bu stratejik kaynakların ticarileştirildi-

ğini söyledi. 

Göltaş, TMMOB EMO Diyarbakır 

şubesi Elazığ temsilciliği tarafından kentte 

düzenlenen ‘Elazığ, Tunceli, Bingöl ve 

Malatya illeri Enerji Forumu 2010’nun 

açılışında, birçok alanda enerji konusu 

üzerinden toplumsal tartışmaların yapıl-

dığını, ancak enerjinin tek başına üretim 

konusunda ele alınmaması gerektiğini ifade 

ederek, enerjinin, sanayi, ekonomi ve bu 

dünyada sıkça tartışılan konuların başında 

olan çevreyle ilişkisi olduğunu kaydetti. 

Cengiz Göltaş, ‘Bugün hiç kuşku yok ki 

sosyal yaşamın, refahın, barış ve uygarlığın 

temel koşulu olan temiz, ucuz, kaliteli ve 

güvenli enerji için kendi kaynaklarımızca 

sağlanacak enerjiler gerekli. Bu enerjinin 

herkes tarafında adil bir şekilde ihtiyacı 

oranında kullanılması; sermayenin ve 

çıkar grupların karlarından bağımsız 

olarak enerjinin yaşamın her alanında 

doğru kullanılması için sağlıklı politikalara 

ihtiyaçlarımız var’ dedi. 

Gelişmiş kapitalist ülkelerin gerek 

kendi aralarında gerek az gelişmiş ülkelere 

karşı uyguladıkları politikalarda enerji 

kaynaklarına ve teknolojiye sahip olmak 

konusunda yarış içinde olduğunu belirten 

Göltaş, şöyle konuştu: 

‘Bugün artık dünya, enerji kanyakları, 

su kaynakları konusunda yeniden yapılan-

dırma süreci yaşıyor. Yaşam alanlarımızdaki 

bu stratejik Kaynaklar ticarileştiriliyor. 

Bugün ülkemiz yüzde 74’e varan enerji-

deki dışa bağımlılığı azaltmak konusunda 

önemli bir politika oluşturmak için özellikle 

ülkenin temel altyapı hizmetlerinin yeniden 

yapılanma programı sürecinde ciddi 

eksiklikler yaşadı.’ 

- TÜRKİYE’DE PAHALI ELEKTRİK 

KULLANILIYOR- 

Elektrik enerjisinin planlama kavra-

mıyla her zaman eşdeğer olması gerektiğini 

ve elektrik enerjisinin diğer metalar gibi 

yaşamdan ayrılamayacağını belirten 

Göltaş, ‘Enerji konusunda söz söylemek 

yaşama ait söz söylemektir. Onun için bu 

alanın bir yatırım politikasına sahip olması 

gerektiğine inanıyorum. Enerjinin ömrü, 

kesintisi, yerli ve güvenilir kurulması için 

yerli yenilebilir kaynaklarla üretilmesi ge-

rektiğine inanıyorum. Bu noktada, herkesin 

bildiği, tartıştığı ve ödediğiniz faturalarda 

gördüğünüz gibi Türkiye’de pahalı elektrik 

kullanılıyor’ dedi. 

Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya Enerji Forumu 2010

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 

Dünyanın, Enerji ve Su Kaynakları Konusunda 

Yeniden Yapılandırma Süreci Yaşadığını Belirtti.

Basında Şubemiz

Keban HES İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, 

Keban’ın 36 yıldır elektrik ürettiğini, burasının artık 

‘yorgun savaşçı’ gibi düşünülebileceğini söyledi. 

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 

(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 

Diyarbakır şubesi Elazığ temsilciliği tarafından 

düzenlenen Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya 

illeri Enerji Forumu 2010’da konuşan Yazıcı, Fırat 

Havzası’nda yer alan Keban, Atatürk ve Karakaya 

Barajları’nın kuruldukları günden bugüne kadar 

toplamda 510 milyar kilovat saat enerji ürettiğini 

söyledi. Bu rakamların Türkiye ve elektrik enerjisi 

bakımından önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, 

şunları söyledi: ‘Yapılan iyi senaryolara göre enerji 

talebi gelecek yıllarda yüzde 6.6 artacak, bu talebi 

de üretmemiz lazım. Bu da Türkiye’nin her yıl 4 

bin megavat gibi bir güç artışına gitmesi, bunun 

maliyeti de 5 milyar Dolar gibi bir rakam. Bu parayı 

karşılamalıyız. Aksi halde yine yapılan hesaplamalar, 

özellikle 2018 yılında hidrolik potansiyelimizin 

tamamını linyit rezervimizin tamamını devreye alsak 

dahi 2018 yılında bu taleplere cevap veremeyeceği. 

Kesintilere gideceğiz.’ 

- ‘ENVER’ PROJESİNDEKİ ÖNERİLERE UYU-

LURSA 2 Keban BARAJI TASARRUFU EDİLECEK- 

Gelecek yıllar için bünyelerinde rehabilitas-

yona gitmeleri gerektiğini söyleyen Yazıcı, ‘Keban 

36 yıldır çalışan bir hidroelektrik santrali, yani bir 

‘yorgun savaşçı’ gibi düşünebiliriz. Buralarda da 

ciddi kaynaklara gereksinim var. Bu kaynakları 

temin edip mevcut gücümüzün idamesi değil de 

artı 4 bin megavat Güce ihtiyacımız var. Aksi halde 

önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisi ihtiyacına 

cevap veremeyecek’ dedi. 

Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya Enerji Forumu 2010

Keban Hes İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, 

Keban’ın 36 Yıldır Elektrik Ürettiğini, 

Burasının Artık ‘Yorgun Savaşçı’ Gibi 

Düşünülebileceğini Söyledi

Cengiz Göltaş, TMMOB EMO Diyarbakır şubesi Elazığ temsilciliği tarafından Fırat Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘’Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya illeri Enerji Forumu 2010’’ 
konulu panele katıldı. Göltaş, burada yaptığı konuşmada, birçok alanda enerji konusu üzerinden 
tartışmaların yaşandığını anlattı. Enerjinin tek başına ele alınması gereken bir konu olduğunu 
vurgulayan Göltaş, sosyal yaşamın, refahın, barış ve uygarlığın temel koşulu olan temiz, ucuz, kaliteli 
ve güvenli enerji için kendi kaynaklarımızca sağlanacak enerjilerin gerekli olduğunu savundu. 
Dünyanın artık, enerji kaynakları, su kaynakları konusunda yeniden yapılandırma süreci yaşadığına 
değinen Cengiz Göltaş, “Yaşam alanlarımızdaki bu stratejik kaynaklar ticarileştiriliyor. Bugün ülkemiz 
yüzde 74’e varan enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak konusunda önemli bir politika oluşturmak için 
özellikle ülkenin temel altyapı hizmetlerinin yeniden yapılanma programı sürecinde ciddi eksiklikler 
yaşadı.’’ diye konuştu. 

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 
(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı 
Cengiz Göltaş, dünyanın artık enerji kaynakları ve su 
kaynakları konusunda yeniden yapılandırma süreci 
yaşadığını söyledi.

‘Elazığ, Tunceli, 
Bingöl ve Malatya 
illeri Enerji Forumu’ 
Elazığ’da yapıldı

ELAZIĞ 
(CİHAN)- Tür-
kiye Mühendis 
ve Mimarlar 
Odaları Birliği 
(TMMOB) 
Elektrik Mü-
hendisleri Odası 
(EMO) Başkanı 
Cengiz Göltaş, 
dünyanın artık 
enerji kaynakları 

ve su kaynakları konusunda yeniden 

yapılandırma süreci yaşadığını söyledi. 

Cengiz Göltaş, TMMOB EMO 

Diyarbakır şubesi Elazığ temsilciliği tara-

fından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen ‘’Elazığ, Tunceli, 

Bingöl ve Malatya illeri Enerji Forumu 

2010’’ konulu panele katıldı. Göltaş, 

burada yaptığı konuşmada, birçok alanda 

enerji konusu üzerinden tartışmaların 

yaşandığını anlattı. Enerjinin tek başına 

ele alınması gereken bir konu olduğunu 

vurgulayan Göltaş, sosyal yaşamın, refa-

hın, barış ve uygarlığın temel koşulu olan 

temiz, ucuz, kaliteli ve güvenli enerji için 

kendi kaynaklarımızca sağlanacak enerji-

lerin gerekli olduğunu savundu. Dünyanın 

artık, enerji kaynakları, su kaynakları 

konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşadığına değinen Cengiz Göltaş, “Yaşam 

alanlarımızdaki bu stratejik kaynaklar 

ticarileştiriliyor. Bugün ülkemiz yüzde 

74’e varan enerjideki dışa bağımlılığı 

azaltmak konusunda önemli bir politika 

oluşturmak için özellikle ülkenin temel 

altyapı hizmetlerinin yeniden yapılanma 

programı sürecinde ciddi eksiklikler 

yaşadı.’’ diye konuştu. 

Kaynak: http://www.stargundem.com/

guncel/1112959-elazig-tunceli-bingol-ve-

malatya-illeri-enerji-forumu-elazigda-

yapildi.html#ixzz18qAUtBoR

‘Elazığ, Tunceli, Bingöl ve 

Malatya illeri Enerji 
Forumu’ Elazığ’da yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi ve Elazığ İl Temsilciliği tarafından 

düzenlenen Enerji Formunda bölgenin enerji 

potansiyeli ve özelleştirmeyle birlikte ortaya 

çıkan sorunlar masaya yatırıldı. 

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şubesi ve Elazığ İl Temsilciliği tarafından 

Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Malatya Tunceli 

İlleri Enerji Forumu düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

foruma 5 ilin oda temsilcileri, öğrenciler ve 

elektrik mühendisleri katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan 

Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi 

Yusuf İnan, bölgede elektrik dağıtımı ve 

iletimde yaşanan sıkıntıların görüşülmesi için 

bu formu düzenlendiklerini söyledi.

Diyarbakır Şube Başkanı İdris Ekmen de, 

enerji kaynakları bakımından çok avantajlı 

bir coğrafyaya sahip olunduğunu belirterek, 

özelleştirmeyle birlikte bir kaos ortamına 

girildiğini savundu.
Elektrik Mühendisler Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Cengiz Göltaş, bugün 2 milyara 

yakın insanın ticari enerjiye ulaşımda sıkıntı 

yaşadıklarını belirterek, Türkiye’nin elektrikte 

bağımlı hale geldiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 

panelistler Elektrik Enerjisi Kullanımı 

ile erişimde yaşanan sorunlar ve çözüm 

önerilerini anlattılar.

Enerji Forumu 
Düzenlendi

Enerji Formunda bölgenin enerji potansiyeli ve 

özelleştirmeyle birlikte ortaya çıkan sorunlar 

masaya yatırıldı.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odala-

rı Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) Başkanı Cengiz Göltaş, 

dünyanın artık enerji kaynakları ve su 

kaynakları konusunda yeniden yapılandır-

ma süreci yaşadığını söyledi.
Cengiz Göltaş, TMMOB EMO 

Diyarbakır şubesi Elazığ temsilciliği tara-

fından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen ‘’Elazığ, Tunceli, 

Bingöl ve Malatya illeri Enerji Forumu 

2010’’ konulu panele katıldı. Göltaş, 

burada yaptığı konuşmada, birçok alanda 

enerji konusu üzerinden tartışmaların 

yaşandığını anlattı. Enerjinin tek başına 

ele alınması gereken bir konu olduğunu 

vurgulayan Göltaş, sosyal yaşamın, refa-

hın, barış ve uygarlığın temel koşulu olan 

temiz, ucuz, kaliteli ve güvenli enerji için 

kendi kaynaklarımızca sağlanacak enerji-

lerin gerekli olduğunu savundu. Dünyanın 

artık, enerji kaynakları, su kaynakları 

konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşadığına değinen Cengiz Göltaş, “Yaşam 

alanlarımızdaki bu stratejik kaynaklar 

ticarileştiriliyor. Bugün ülkemiz yüzde 

74’e varan enerjideki dışa bağımlılığı 

azaltmak konusunda önemli bir politika 

oluşturmak için özellikle ülkenin temel 

altyapı hizmetlerinin yeniden yapılanma 

programı sürecinde ciddi eksiklikler 

yaşadı.’’ diye konuştu. 

‘Elazığ, Tunceli, Bingöl ve 
Malatya illeri Enerji Forumu’ 

Elazığ’da yapıldı
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Basında Şubemiz

Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya 

illerinin &`;Enerji Forumu 2010” 

konulu panel Elazığ`da yapıldı. Türkiye 

Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 

(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO) Başkanı Cengiz Göltaş, dünyanın 

artık enerji kaynakları ve su kaynakları 

konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşadığını söyledi.

Cengiz Göltaş, Cengiz Göltaş, 

TMMOB EMO Diyarbakır şubesi Elazığ 

temsilciliği tarafından Fırat Üniversitesi 

Atatürk Kültür Merkezi`nde düzenlenen 

``Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya 

illeri Enerji Forumu 2010`` konulu 

panele katıldı. 

 Göltaş, burada yaptığı konuşmada, 

birçok alanda enerji konusu üzerinden 

tartışm
aların yaşandığını anlattı. E

ner-

jinin tek başına ele alınması gereken bir 

konu olduğunu vurgulayan Göltaş, sosyal 

yaşamın, refahın, barış ve uygarlığın 

temel koşulu olan temiz, ucuz, kaliteli ve 

güvenli enerji için kendi kaynaklarımızca 

sağlanacak enerjilerin gerekli olduğunu 

savundu. 

Dünyanın artık, enerji kaynakları, 

su kaynakları konusunda yeniden 

yapılandırma süreci yaşadığına değinen 

Cengiz Göltaş, “Yaşam alanlarımızdaki bu 

stratejik kaynaklar ticarileştirili
yor. Bugün 

ülkemiz yüzde 74`e varan enerjideki dışa 

bağımlılığı azaltmak konusunda önemli 

bir politika oluşturmak için özellikle 

ülkenin temel altyapı hizmetlerinin yeni-

den yapılanma programı sürecinde ciddi 

eksiklikler yaşadı.`` diye konuştu.

2010 Enerji Forumu 

Elazığ`da yapıldı

17 Aralık 2010 Cuma 23:21:00 / Yerel Haberler

ELAZIĞ, TUNCELİ, BİNGÖL VE MALAT-

YA ENERJİ FORUMU 2010

-EMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

GÖLTAŞ: -’’BUGÜN ARTIK DÜNYA ENERJİ 

KANYAKLARI, SU KAYNAKLARI KONUSUNDA 

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ YAŞIYOR. 

YAŞAM ALANLARIMIZDAKİ BU STRATEJİK 

KAYNAKLAR TİCARİLEŞTİRİLİYOR’’ -’’E
NERJİ 

KONUSUNDA SÖZ SÖYLEMEK YAŞAMA AİT SÖZ 

SÖYLEMEKTİR’’

MALATYA - Türkiye Mühendis ve Mimar-

lar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, 

dünyanın, enerji ve su kaynakları konusunda 

yeniden yapılandırma süreci yaşadığını belirte-

rek, yaşam alanlarındaki bu stratejik kaynakların 

ticarileştirildiğini söyledi.

Göltaş, TMMOB EMO Diyarbakır 

şubesi Elazığ temsilciliği tarafından kentte 

düzenlenen ‘’Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya 

illeri Enerji Forumu 2010’’nun açılışında, birçok 

alanda enerji konusu üzerinden toplumsal tartış-

maların yapıldığını, ancak enerjinin tek başına 

üretim konusunda ele alınmaması gerektiğini 

ifade ederek, enerjinin, sanayi, ekonomi ve bu 

dünyada sıkça tartışılan konuların başında olan 

çevreyle ilişkisi olduğunu kaydetti.

Cengiz Göltaş, ‘’Bugün hiç kuşku yok 

ki sosyal yaşamın, refahın, barış ve uygarlığın temel 

koşulu olan temiz, ucuz, kaliteli ve güvenli enerji 

için kendi kaynaklarımızca sağlanacak enerjiler 

gerekli. Bu enerjinin herkes tarafında adil bir 

şekilde ihtiyacı oranında kullanılması; sermayenin 

ve çıkar grupların karlarından bağımsız olarak 

enerjinin yaşamın her alanında doğru kullanılması 

için sağlıklı politikalara ihtiyaçlarımız var’’ dedi.

Gelişmiş kapitalist ülkelerin gerek 

kendi aralarında gerek az gelişmiş ülkelere karşı 

uyguladıkları politikalarda enerji kaynaklarına ve 

teknolojiye sahip olmak konusunda yarış içinde 

olduğunu belirten Göltaş, şöyle konuştu:

‘’Bugün artık dünya, enerji kanyakları, su 

kaynakları konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşıyor. Yaşam alanlarımızdaki bu stratejik kaynaklar 

ticarileştiriliyor. Bugün ülkemiz yüzde 74’e varan 

enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak konusunda 

önemli bir politika oluşturmak için özellikle ülkenin 

temel altyapı hizmetlerinin yeniden yapılanma 

programı sürecinde ciddi eksiklikler yaşadı.’’

-TÜRKİYE’DE PAHALI ELEKTRİK 

KULLANILIYOR-

Elektrik enerjisinin planlama kavramıyla 

her zaman eşdeğer olması gerektiğini ve elektrik 

enerjisinin diğer metalar gibi yaşamdan ayrılama-

yacağını belirten Göltaş, ‘’Enerji konusunda söz 

söylemek yaşama ait söz söylemektir. O
nun için 

bu alanın bir yatırım politikasına sahip olması 

gerektiğine inanıyorum. Enerjinin ömrü, kesintisi, 

yerli ve güvenilir kurulması için yerli yenilebilir 

kaynaklarla üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 

noktada, herkesin bildiği, tartıştığı ve ödediğiniz 

faturalarda gördüğünüz gibi Türkiye’de pahalı 

elektrik kullanılıyor’’ dedi.

Enerji Forumu 2010

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş, dünyanın, enerji ve su kaynakları konusunda yeniden yapılandırma süreci yaşadığını belirte
rek, yaşam alanların-

daki bu stratejik kaynakların ticarileştirild
iğini söyledi

Keban Hes İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, 

Keban’ın 36 Yıldır Elektrik Ürettiğini, Burasının 

Artık ‘Yorgun Savaşçı’ Gibi Düşünülebilece-

ğini Söyledi 

Keban HES İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, 

Keban’ın 36 yıldır elektrik ürettiğini, burasının 

artık ‘yorgun savaşçı’ gibi düşünülebilece-

ğini söyledi. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları 

Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO) Diyarbakır şubesi Elazığ temsilciliği 

tarafından düzenlenen Elazığ, Tunceli, Bingöl ve 

Malatya illeri Enerji Forumu 2010’da konuşan 

Yazıcı, Fırat Havzası’nda yer alan Keban, Atatürk 

ve Karakaya Barajları’nın kuruldukları günden 

bugüne kadar toplamda 510 milyar kilovat saat 

enerji ürettiğini söyledi. Bu rakamların Türkiye 

ve elektrik enerjisi bakımından önemli olduğu-

nun altını çizen Yazıcı, şunları söyledi: ‘Yapılan 

iyi senaryolara göre enerji talebi gelecek yıllarda 

yüzde 6.6 artacak, bu talebi de üretmemiz lazım. 

Bu da Türkiye’nin her yıl 4 bin megavat gibi bir 

güç artışına gitmesi, bunun maliyeti de 5 milyar 

dolar gibi bir rakam. Bu parayı karşılamalıyız. 

Aksi halde yine yapılan hesaplamalar, özellikle 

2018 yılında hidrolik potansiyelimizin tamamını 

linyit rezervimizin tamamını devreye alsak dahi 

2018 yılında bu taleplere cevap veremeyeceği. 

Kesintilere gideceğiz.’ - ‘ENVER’ PROJESİNDEKİ ÖNERİLERE 

UYULURSA 2 KEBAN BARAJI TASARRUFU 

EDİLECEK- 
Gelecek yıllar için bünyelerinde 

rehabilitasyona gitmeleri gerektiğini söyleyen 

Yazıcı, ‘Keban 36 yıldır çalışan bir hidroe-

lektrik santrali, yani bir ‘yorgun savaşçı’ gibi 

düşünebiliriz. Buralarda da ciddi kaynaklara 

gereksinim var. Bu kaynakları temin edip 

mevcut gücümüzün idamesi değil de artı 4 

bin megavat güce ihtiyacımız var. Aksi halde 

önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisi ihtiyacına 

cevap veremeyecek’ dedi. 

Elazığ, Tunceli, Bingöl ve 

Malatya Enerji Forumu 2010

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ve 

Elazığ İl Temsil-
ciliği tarafından 

düzenlenen Enerji Formunda 
bölgenin enerji 

potansiyeli ve 
özelleştirmeyle 

birlikte ortaya 
çıkan sorunlar 

masaya yatırıldı..  
Elektrik 

Mühendisleri 
Odası Diyarbakır 

Şubesi ve Elazığ İl Temsilciliği tarafından Elazığ, Bingöl, Di-

yarbakır, Malatya Tunceli İlleri Enerji Forumu düzenlendi.

 
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen foruma 5 ilin 

oda temsilcileri, öğrenciler ve elektrik mühendisleri katıldı.

 
Forumun açılış konuşmasını yapan Elektrik Mü-

hendisleri Odası İl Temsilcisi Yusuf İnan, bölgede elektrik 

dağıtımı ve iletimde yaşanan sıkıntıların görüşülmesi için 

bu formu düzenlendiklerini söyledi.

 
Diyarbakır Şube Başkanı İdris Ekmen 

de, enerji kaynakları bakımından çok 

avantajlı bir coğrafyaya sahip olunduğunu 

belirterek, özelleştirmeyle birlikte bir kaos 

ortamına girildiğini savundu.

 
Elektrik Mühendisler Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, bugün 2 mil-

yara yakın insanın ticari enerjiye ulaşımda 

sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Türkiye’nin 

elektrikte bağımlı hale geldiğini söyledi.

 
Açılış konuşmalarının ardından panelistler Elektrik 

Enerjisi Kullanımı ile erişimde yaşanan sorunlar ve çözüm 

önerilerini anlattılar. 

AKM`de Enerji Forumu Düzenlendi

17.12.2010 12:41:44

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 

(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, dünyanın, enerji ve su kay-

nakları konusunda yeniden yapılandırma süreci yaşadığını 

belirterek, yaşam alanlarındaki bu stratejik kaynakların 

ticarileştiril
diğini söyledi.

 Göltaş, TMMOB EMO Diyarbakır şubesi Elazığ 

temsilciliği tarafından kentte düzenlenen ``Elazığ, Tunceli, 

Bingöl ve Malatya illeri Enerji Forumu 2010``nun açılı-

şında, birçok alanda enerji konusu üzerinden toplumsal 

tartışm
aların yapıldığını, ancak enerjinin tek başına 

üretim konusunda ele alınmaması gerektiğini ifade ederek, 

enerjinin, sanayi, ekonomi ve bu dünyada sıkça tartışıl
an 

konuların başında olan çevreyle ilişk
isi olduğunu kaydetti. 

Cengiz Göltaş, ``Bugün hiç kuşku yok ki sosyal yaşamın, 

refahın, barış ve uygarlığın temel koşulu olan temiz, 

ucuz, kaliteli ve güvenli enerji için kendi kaynaklarımızca 

sağlanacak enerjiler gerekli.

Bu enerjinin herkes tarafında adil bir şekilde ihtiyacı 

oranında kullanılması; se
rmayenin ve çıkar grupların kar-

larından bağımsız olarak enerjinin yaşamın her alanında 

doğru kullanılması için sağlıklı politikalara ihtiyaçlarımız 

var`` dedi. Gelişmiş kapitalist ü
lkelerin gerek kendi 

aralarında gerek az gelişmiş ülkelere karşı uyguladıkları 

politikalarda enerji kaynaklarına ve teknolojiye sahip 

olmak konusunda yarış iç
inde olduğunu belirten Göltaş, 

şöyle konuştu: ``Bugün artık dünya, enerji kanyakları, 

su kaynakları konusunda yeniden yapılandırma süreci 

yaşıyor. Yaşam alanlarımızdaki bu stratejik kaynaklar 

ticarileştiril
iyor. Bugün ülkemiz yüzde 74`e varan 

enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak konusunda önemli 

bir politika oluşturmak için özellikle ülkenin temel altyapı 

hizmetlerinin yeniden yapılanma programı sürecinde ciddi 

eksiklikler yaşadı.`` 

-TÜRKİYE`DE PAHALI ELEKTRİK KULLA-

NILIYOR- 

Elektrik enerjisin
in planlama kavramıyla her zaman 

eşdeğer olması gerektiğini ve elektrik enerjisin
in diğer 

metalar gibi yaşamdan ayrılamayacağını belirten Göltaş, 

``Enerji konusunda söz söylemek yaşama ait söz söyle-

mektir. O
nun için bu alanın bir yatırım

 politikasına sahip 

olması gerektiğine inanıyorum. Enerjinin ömrü, kesintisi, 

yerli ve güvenilir k
urulması için yerli yenilebilir k

aynaklarla 

üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu noktada, herkesin 

bildiği, tartıştı
ğı ve ödediğiniz faturalarda gördüğünüz gibi 

Türkiye`de pahalı elektrik kullanılıyor`` dedi. 

KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRÜ YAZICI: 

-``KEBAN 36 YILDIR ÇALIŞAN BİR HİDRO ELEKTRİK 

SANTRALİ, YANİ BİR `YORGUN SAVAŞÇI` GİBİ 

DÜŞÜNEBİLİRİZ`` 

Keban HES İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, 

Keban`ın 36 yıldır elektrik ürettiğini, burasının artık 

`yorgun savaşçı` gibi düşünülebileceğini söyledi. Türkiye 

Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır şubesi Elazığ 

temsilciliği tarafından düzenlenen Elazığ, Tunceli, Bingöl 

ve Malatya illeri Enerji Forumu 2010`da konuşan Yazıcı, 

Fırat Havzası`nda yer alan Keban, Atatürk ve Karakaya 

Barajları`nın kuruldukları günden bugüne kadar toplamda 

510 milyar kilovat saat enerji ürettiğini söyledi. 

Bu rakamların Türkiye ve elektrik enerjisi 

bakımından önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, şunları 

söyledi: ``Yapılan iyi senaryolara göre enerji ta
lebi gelecek 

yıllarda yüzde 6.6 artacak, bu talebi de üretmemiz lazım. 

Bu da Türkiye`nin her yıl 4 bin megavat gibi bir güç 

artışın
a gitmesi, bunun maliyeti de 5 milyar dolar gibi bir 

rakam. Bu parayı karşılamalıyız. Aksi halde yine yapılan 

hesaplamalar, özellikle 2018 yılında hidrolik potansiye-

limizin tamamını linyit rezervimizin tamamını devreye 

alsak dahi 2018 yılında bu taleplere cevap veremeyeceği. 

Kesintilere gideceğiz.`` 

-`ENVER` PROJESİNDEKİ ÖNERİLERE UYULURSA 

2 KEBAN BARAJI TASARRUFU EDİLECEK- 

Gelecek yıllar için bünyelerinde rehabilitasyona git-

meleri gerektiğini söyleyen Yazıcı, ``Keban 36 yıldır çalışan 

bir hidroelektrik santrali, yani bir `yorgun savaşçı` gibi 

düşünebiliriz
. Buralarda da ciddi kaynaklara gereksinim 

var. Bu kaynakları temin edip mevcut gücümüzün idamesi 

değil de artı 4 bin megavat güce ihtiyacımız var. Aksi halde 

önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisi i
htiyacına cevap 

veremeyecek`` dedi.

Enerji Forumu Elazığ’da Yapıldı

17 Aralık 2010

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Cengiz Göltaş, 


