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TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası’nın İzmir şubelerinin 
yanı sıra İzmir Barosu, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TEİAŞ Batı 
Anadolu Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü, 
GDZ Elektrik Dağıtım AŞ., ESHOT, Metro 
AŞ., Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve 
Ege Serbest Bölge’nin desteğiyle dü-
zenlenen etkinlik, 16 Kasım Cuma günü 
açılış töreniyle başladı. Açılış törenin-
de EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer 
Tunçağ ve CHP İzmir Milletvekili Atilla 
Sertel konuştu..

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, foru-
mun 1998, 2007, 2014 ve 2017 yılla-
rında düzenlediğini belirterek, “Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi ülkemizin enerji 
politikaları, üretim ve tüketim dengesi 
gibi ulusal çaptaki konulara ilişkin ge-
lişmelerinin bölgemizde yansımalarını, 
farklı uzmanlıkların bakış açısıyla, ilgili 
hemen hemen tüm tarafların katılımıyla 
değerlendireceğiz”dedi. Forumun hem 
nitelik hem de nicelik olarak büyüdüğü-
ne işaret eden Uğurlu, forum programına 
ilişkin temel bilgileri katılımcılarla pay-
laştı.

Konuşmasında enerji tüketimin art-
masına paralel olarak hem çevresel et-
kilerin hem de maliyetlerin büyüdüğüne 
işaret eden Uğurlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Elektrik dağıtım bölgelerinin de 
özelleştirilmesiyle, alanın tümüyle pi-
yasalaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 
Ekonomik kriz ve dövizdeki artışla bir-
likte dışa bağımlı enerji politikalarının 
iflas ettiği, bugünlerde daha net ortaya 
çıkmaktadır. İthal kaynaklarının önemli 
oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklarla 
ikame edilmediği bir ekonomik yapının, 
sürdürülmesine olanaklı olmadığını vur-
gulamak isteriz. Örneğin; özelikle enerji 
kooperatifleriyle aracığıyla yaygınlaş-
masını umut ettiğimiz çatılardaki güneş 
enerjisi için alım fiyatının düşürülmesi, 
enerji yönetiminin bu yanlış politika-
da ısrarlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Geldiğimiz koşullarda, özelleştirmeler 
ve dış kaynakla yapılan yatırımların 
büyüttüğü ciddi bir finansal yükle karşı 
karşıyayız. Sonuç itibariyle şirketler, hem 
enerji hem de dağıtım bedellerinin için-
de bu döviz bazlı finansal yükü yurttaş-
lara yansıtmaktır.

Enerji Maliyetleri SOS Veriyor
Uğurlu artan enerji maliyetlerine 

İzmir Bölgesi Enerji Forumu 2018
“KRİZİ ENERJİ DERİNLEŞTİRİYOR”

enerji forumu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Bölgesi Enerji Forumu 
16-17 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. Artan enerji maliyetlerinin ekonomik krizi 
derinleştirdiğine dikkat çekilen Forumda, IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle yürütülen serbestleştirme politikalarının 
kamu kaynaklarının uluslararası finans kuruluşlarına aktarılmasına neden olduğuna vurgu yapıldı.
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ilişkin ise şu değerlendirmeleri katılım-
cılarla paylaştı:

“Son dönemde piyasa maliyetlerinin 
direkt olarak yansıtılmasına dayalı olarak 
geliştirilen ve ağırlıklı olarak büyük sa-
nayi kuruluşlarını etkileyen son kaynak 
tarifesi nedeniyle, yurttaşlar elektrik fa-
turalarının yanında, iğneden ipliğe her 
mal ve hizmetin pahalılaşması sorunuy-
la karşı karşıyadır. Sanayiciye uygulanan 
son kaynak tarifesinin, ulusal tarifeden 
daha yüksek bir maliyet oluşturması, sı-
nırlı olan dünyayla rekabet şansını dü-
şürürken, bir yandan da bu kuruluşlarda 
çalışan emekçiler için işsizlik tehlikesi 
doğurmaktadır.”

IMF ve Dünya Bankası direktifle-
riyle 2001’den bu yana sürdürülen ser-
bestleştirme politikalarının uluslararası 
finans çevrelerine bağımlık yaratığını 
ifade eden Uğurlu, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Kamuya dengeleme amaçlı bile 
enerji yatırım yaptırılmayan bu dönemde 
kıt kamu kaynakları, her ne kadar yerli de 
gözükseler bu şirketler aracılığıyla, borç-
lu oldukları uluslararası finans kuruluş-
larına aktarılmaktadır. Kamunun alım ve 
tahsilat garantisi vermesiyle sağlanan bu 
kredilerin, Türk Telekom’da olduğu gibi 
enerji şirketleri için de borç batağı yarat-
ması kaçınılmadır.”

Sanayi kenti İzmir’in enerji alanında 
yaşanan olumsuzluklardan en çok etkile-
nen illerinden biri olduğunu ifade eden 
Uğurlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu forum aracılıyla oluşacak bilgi 
birikimi, ülkemiz açısından yol gösteri-
ci niteliktedir. Etkinliğimizi destekleyen 
ve hazırlık çalışmalarında yer alan ku-
rum, kuruluşlara ve İzmir‘in kentleşme 
birikimine sunacakları bildirileriyle kat-
kı koyacak olan tüm katılımcılara, tek 
tek teşekkür ederiz. Odamızın bilim ve 
teknolojinin toplum yararına kullanıl-
masının sağlanması olarak özetleyebi-
leceğimiz toplumsal hedeflerine, yürüt-
tükleri titiz çalışmayla katkı sağlayan 

Enerji Komisyonumuzdaki meslektaşları-
mıza da teşekkür ederiz. Forum sonunda 
oluşacak önerilerin hem ülkemizin hem 
de İzmir‘imizin geleceğine ışık tutacağını 
vurgulayarak, yerel ve merkezi düzeyde-
ki karar vericilerin, İzmir Bölgesi Enerji 
Forumu 2018’in çıktılarından faydalan-
malarını umut ediyoruz.”

Uğurlu’nun ardından konuşan İzmir 
Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bedriye Tunçsiper etkinliğin açılışında 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, yeni kurulan üniversitesi 
hakkında bilgilendirme yapmak iste-
diğini ifade etti. Üniversite bünyesinde 
faaliyete geçen bölümler ve araştır-
ma enstitüleri hakkında bilgi veren 
Tunçsiper, mühendislik ve mimarlık fa-
kültelerinde yürütülen yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarına ilişkin de bilgiler 
sundu. Forumun İzmir ve Türkiye için 
önemine dikkat çekerek konuşmasını 
sürdüren Tunçsiper, İzmir Demokrasi 
Üniversitesi’nin çalışmalarını meslek 
odaları ve sivil toplum örgütleriyle iş-
birliği içinde yürütmek istediklerini ifade 
etti. 
“İzmir Modeli Temiz Enerjiye Dayanıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Danışmanı Muzaffer Tunçağ ise konuş-
masına çevreci yatırımlarla İzmir’i örnek 
bir kente dönüştürmek için çaba sarf 
ettiklerini ifade ederek başladı. Kent içi 
ulaşımda için belediyenin yürüttüğü raylı 
sistem ve elektrikli otobüs yatırımlarına 
dikkat çeken Tunçağ, “İzmir modeli olarak 
adlandırdığımız gelişmelerin en önemli 
ayaklarından birini enerji oluşturmak-
tadır. Ülkemizde 2020 yılına kadar kar-

bon salımını yüzde 20 düşürmeyi he-
defleyen tek belediye İzmir Büyükşehir 
Belediyesidir” diye konuştu. Foruma 
emeği geçenlere teşekkür eden Tunçağ, 
bir sonraki etkinliğin inşa çalışmaları 
süren EMO’nun Yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenmesini diledi.
“Ranta Karşı Birlikte Mücadele”

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel 
ise konuşmasında önemli etkinliklere 
katılmaya çalıştığını ifade ederek baş-
ladı. Yasama faaliyetlerinde meslek oda-
larının görüşlerinin alınmasının önemli 
olduğuna değinen Sertel, TMMOB’a bağlı 
odalarının görüşlerinin mümkün olduğu 
ölçülerde TBMM’ye taşımaya gayret et-
tiklerine vurgu yaptı. İzmir’in Avrupa’nın 
yaşanacak 10 kentinden biri olarak de-
ğerlendirildiğini kaydeden Sertel, “Temiz 
toprak, temiz denizin yanı sıra İzmir te-
miz enerjiyle de anılmalı. Yerleşim yer-
lerine yakın bazı enerji yatırımlarının ya-
rattığı olumsuzluklardan son dönemde 
yoğun şikayetler alıyoruz.Bizim tek bir 
İzmir’imiz var. Bu kente karşı yapılan her 
türlü kötülüğe, ranta karşı hep birlikte 
mücadele edelim” diye konuştu.

enerji forumu 


