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MERSİN’DE
“MÜHENDİSLİK GÜNLERİ”
M

ersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin
düzenlediği “Mühendislik
Günleri” etkinliği, 5-6 Mayıs 2010
tarihlerinde Vural Ülkü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilere
yönelik etkinlikler kapsamında EMO
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş
“Enerji Politikaları” başlıklı oturumda
sunumunu gerçekleştirirken, EMO
MİSEM Komisyonu Üyesi Orhan Örücü ise “Kariyerizm ve İş Hayatı” başlıklı
panele konuşmacı olarak katıldı.
Mersin Üniversitesi 1. Mühendislik
Günleri etkinlikleri “Mühendislik
Öğrencileri Tartışıyor” başlığı altında
gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında
ilk olarak “Enerji Politikaları” başlıklı
oturum düzenlendi. Bu oturuma EMO
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın yanı sıra Makina Mühendisleri
Odası (MMO) Enerji Birimi’nden Teknik
Görevli Koray Tuncer ve MMO Mersin
Şubesi Enerji Komisyonu Başkanı
Yusuf Öztunç katıldı.
Göltaş öğrencilere yaptığı sunumda
genel enerji politikalarının yanı sıra
Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer enerji santralına ilişkin bilgiler de
aktardı. Göltaş, enerji kaynaklarını ele
geçirmek için yapılan savaşlara dikkat
çekerek, enerji kaynaklarının verimli
kullanılmasının önemini vurguladı.

Göltaş, “Enerji tüketimi konusunda
dünyada çok büyük dengesizlikler
var. Gelişmiş ülkeler çok fazla enerji
tüketirken, az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkeler daha az enerji tüketmektedir” dedi.
Uygulanan neoliberal politikalar yüzünden Türkiye’nin enerji kaynaklarını kullanamayan bir konuma itildiğini
belirten Göltaş, şöyle konuştu:
“Türkiye elektriğini doğalgazdan
karşılar hale gelmiştir. Kaldı ki biz
doğalgaza sahip bir ülke değiliz.
Öncelikli olarak dışarı bağımlı
kalmayacağımız politikalar geliştirilmelidir. Türkiye hala linyit ve
su kaynaklarının yüzde 30’unu
kullanabiliyor. Türkiye sıcak su
kaynaklarının ve rüzgâr enerjisinin
yüzde 5’ini bile kullanamadığı,
enerji kaynaklarının kullanımını
doğru düzgün gerçekleştiremediği
için nükleer santralleri dayatmaya
çalışıyor. Türkiye enerjisini doğru
kullanabileceği ulusal politikalar
gerçekleştirememiştir. Enerji kaynaklarının kullanımı konusunda
keyfi uygulamalara karşı örgütlenmeliyiz.”
Enerjinin bütünüyle kamu hizmeti olduğunu belirten Göltaş, “Enerji bütün
yaşantımızı etkilemektedir. Bu yüzden
planlı olarak kullanılmalıdır. Enerji ya-

tırımları çok önemlidir. Yapılacak yanlış
yatırımlar kötü sonuçlar doğurabilir”
diye konuştu.
MMO Enerji Birimi’nden Koray Tuncer
ise “Enerjiden yararlanmak insanların
temel hakkıdır. Enerjide yenilebilir
kaynaklara yer verilmelidir. Artık
dünya ülkeleri birbirleriyle savaşırken
top tüfek kullanarak değil, elektriği ve
doğalgazı keserek savaşıyor. Bu yüzden dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız”
şeklinde konuştu.
Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde
ise “Kariyerizm ve İş Hayatı” başlıklı
panel gerçekleştirildi. Bu panele EMO
MİSEM Komisyonu Üyesi Orhan Örücü
ve Kimya Mühendisleri Odası Güney
Bölge Yönetim Kurulu Sekreteri Bedriye Erdem Ölmez katıldılar. Panelin
ardından düzenlenen “Değnek; Bir
Ucu Ücretli İşsizlik ve Güvencesizlik,
Öte Ucu Belgelendirme” başlıklı panele ise Elif Güven ve Hansel Özgümüş
konuşmacı olarak yer aldı.
Etkinliğin ikinci gününde ise Bülent Halisdemir ve Yılmaz Kilim’in konuşmacı
olarak yer aldığı “TMMOB Nereye?”
başlıklı panel düzenlendi. Tiyatro gösterisinin ardından ise “Mühendislik ve
Mimarlık Öğrencilerinin Sorunları” başlıklı
forum gerçekleştirildi. Mühendislik Günleri etkinliği Mor Salyangoz adlı müzik
grubunun dinletisi ile sona erdi. <
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