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JAPONYA-FUKUŞİMA’NIN ARDINDAN
NÜKLEER SANTRAL GERÇEĞİ VE ENERJİ
PANELİ DÜZENLENDİ
Şubemiz ve Antalya NKP bileşenleri birlikteliğiyle 17
Mart 2011 tarihinde ANSAN’da düzenlenen panele Şube
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan METİN, Başkan Yardımcısı
İbrahim KÜCÜ, üyelerimiz ve diğer NKP bileşeni kurumlardan üye ve yöneticiler katıldı. Program, Antalya Nükleer
Karşıtı Platform Sözcüsü Hediye GÜNDÜZ ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa AKAYDIN açılış konuşmaları ile start aldı. Panelin oturum başkanlığını da yapan
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BOZKIRLIOĞLU konuşmasında; Enerji politikasının;
dış politika, güvenlik politikası, sanayi ve tarım
politikaları, ulaştırma politikası, ekonomi politikası, eğitim politikası ve çevre politikasıyla bir
arada (entegre/bütünleşik) biçimde ve hukuki
altyapısı özenle belirlenerek, planlanması gerektiğini ve özellikle, pratikte depolanamayan
elektrik alt sektöründe, planlamanın; olmazsa
olmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

baktığımızda Güvenlik politikamızın olduğundan çok bahsedemeyiz. Bundan 12 yıl önce Küçükçekmece‘de bir hurdalıkta çıkan radyoaktif maddeden ve etkisinden koşarak
uzaklaşan uzmanın görüntüsü hala gözümün önünde.
Enerji - Dış politika konusunda dışa bağımlılığı
Rusya‘dan ülkemize kuracağı ve tek sahibi olacağı burada
bir parantez açmak lazım. Dünya‘da böyle bir örnek ilk defa

Türkiye‘nin nükleer macerasının tarihçesinden de bahseden BOZKIRLIOĞLU, konuşmasında; “Türkiye‘nin enerji politikasının
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uygulanıyor. Rusya‘daki bir nükleer santralden hatla elektrik satın almaktan farksız olan
bir uygulamaya gidiyoruz. Akkuyu‘yu verip
santral yaptırıyoruz. Sonrada 15 yıllığına satın alma garantisi ile burada üretilen elektriği
alıyoruz. Ve bunu Rusya‘ya doğalgazdaki
bağımlılığımız azaltmak için yaptığımızı söylüyoruz.
Enerjiyle Ekonomi ilişkisini çok iyi çizmiş durumdayız, toplanan vergilerin %65’i
dolaylı vergilerden kaynaklanıyor. Aldığımız
benzinin neredeyse 3 te 2’si vergi. Kayıp kaçak azaltma konusunda özelleştirmelerden
medet umuyoruz. Yıllardır dillendirdiğimiz Merkezi planlama ve kamusal anlayış yerine, Enerji politikamızı aslında
tümüyle ve sadece neo-liberal bir ekonomi politik olarak
görüyor ve neo-liberal bir gözlükle özel sektöre bırakalım,
rekabet nasıl olsa düzenler diye yönetiyoruz.
Kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik yapılacak yatırımlarla bu oranın AB ülkelerinin ortalaması olan % 6-8‘ler
seviyesine çekilmesi olanaklıdır. Bu sayede yüzde 15‘ler
seviyesinde yapılacak bir tasarrufla hem elektrik enerjisi
kullanımı bu denli lüks bir tüketim olmaktan çıkacak hem
de NES macerasının gerekçeleri (?) ortadan kalkacaktır..!

rının; hastalık nedenlerinin, nüfusunun yaklaşık %30‘unun
yaşadığı köy ve beldelerde gerçekleşen ölümlerinin ve toplam kanserlerinin vb. gerçek sayısını hâlâ bilememektedir.
Nükleer teknolojiye göre çok daha basit olan istatistik tekniği olmayan bir ülke, nükleer santrallerinden gelecek çevre ve sağlık risklerini izleyemez, değerlendiremez, yönetemez, iletemez, algılayamaz, denetleyemez ve toplumunu
radyasyonunun zararlı etkilerine karşı koruyamaz.
Türkiye‘ye “nükleer santral yapma kararı” bilimsel değil, Nükleer uygarlıkla / Güneş Uygarlığı arasında siyasal
bir seçimdir. “ dedi.

İstatistik önemli bir bilim ve tekniktir. Ülkemiz, en çok
görülen, en çok sakat bırakan ve en çok öldüren hastalıkla4
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİ

B

ina Enerji Performans Yönetmeliği gereğince 01 Ocak
2011 tarihinden itibaren yeni binaların ruhsatlandırılması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik gereğince Enerji Kimlik
Belgesi yeni binalar için o binanın tasarımında görev almış,
proje müellifi mimar ve mühendisler arasından EKB Enerji

Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimini almış olanlar tarafından verilecektir. Bu kapsamda Şubemiz
EKB eğitimi verilmesi yönünde 10 adet eğitim programlamış olup SMM üyelerimizin tamamının eğitim alması hedeflenmiştir. Tamamlanan eğitimler ve katılımcı sayıları ile
planlanan eğitimlerin tarihleri aşağıda açıklanmıştır.

TAMAMLANAN EĞİTİMLER
EKB EĞİTİMİNE KATILIMCI
ODALAR

20-22 OCAK 2011
(ANTALYA)

26-28 OCAK 2011
(ANTALYA)

02-04 ŞUBAT 2011
(ANTALYA)

10-12 ŞUBAT 2011
(ISPARTA)

EMO ÜYESİ

13

11

17

16

İMO ÜYESİ

1

1

3

MİMARLAR ODASI ÜYESİ

-

-

-

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ÜYESİ

-

-

-

14

12

20

18

TOPLAM KATILIMCI SAYISI

17-19 ŞUBAT 2011
(BURDUR)

21-23 ŞUBAT 2011
(ANTALYA)

ODA ÜYELERİNE
GÖRE TOPLAM
KATILIMCI SAYISI

9

9

75

10

-

15

-

2

-

2

2

-

-

2

21

9

94

DÜZENLENECEK EKB EĞİTİM TARİHLERİ
1

16-18 MART 2011

2

28-30 MART 2011

3

07-09 NİSAN 2011 (ALANYA)

4

20-22 NİSAN 2011

TEŞEKKÜR

Ş

ube hizmet binamızın Makine Mühendisleri Odası
Antalya Şubesinden satın alınan kısmı ve bizim kullanımımızda olan bölümlerinin tadilatı, üyelerimize yakışır bir ortam olarak düzenlenmesi için çalışmalar hızla
devam ediyor. Bildiğiniz gibi Şube hizmet binası tadilatı
ile ilgili olarak oluşturulan komisyon; yapılması gerekenleri belirlemiş, ihale şartlarını hazırlamış ve süreci
başlatmıştı. Oda yönetimimiz yapılan çalışmaları değerlendirmiş ve gerekli onayları vermiştir. Bundan dolayı
Oda Yönetim Kurulumuza ve çalışmalarda emeği geçen
İbrahim KORU, Mahmut ÜNVER, Bedii Faik KESKİN,
Seyit Çağrı YILDIRIM, Esra ÇAĞLI, Şaban TAT ve komisyonda yer alan şube yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.
Hizmet binamız tadilatta olmasına rağmen Şube komisyon çalışmaları bu dönemde de hız kesmeden devam
etmektedir. Meslek odamızın daha iyi daha güzel hizmetler üretmesi için özveri ile çalışan ve Yönetimimize
katkı koyan, başta Sosyal Etkinlikler Komisyonu Başkanı Fahri TEPE, Yapı Denetim Komisyonu Başkanı
Çoşkun GÖRGÜLÜ, Asansör Komisyonu Başkanı Or2011 / 1

han ÜLKER, Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı
Zeynep KOCA, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
Başkanı Bayram ÇİFÇİ, Eğitim Etik Yönetmelik Komisyonu Başkanı İbrahim KORU, Yayın Komisyonu Başkanı Harun MERTER ve komisyonlarımızın değerli üyelerine teşekkür ediyorum.Tüm çalışmalar sizlerin desteği ile
komisyonlarımızın çalışmaları doğrultusunda olup, tüm
etkinlikler ve çalışmalarımız web sitemizde günlük olarak takip edilebilmektedir. Çalışmalarımız görüş, öneri
ve eleştirilerinize her zaman açıktır.
Bütün bu çalışmalar sadece ve sadece siz değerli üyelerimizden aldığımız güçle yürütülmektedir.
Özellikle belirtmek istiyorum: Odamız gücünü, yalnızca örgütlü üyesinin katkısından, meslek ve uzmanlık
alanlarının korunma ve geliştirilmesi çalışmalarından
almaktadır. Odamız aynı zamanda, meslek alanlarımız
ile ülke sorunlarını da birbirleri ile bağlantıları içinde ele
almakta ve buradan hareketle de sorumlu yaklaşımlar
geliştirmektedir.
İlhan METİN
Yönetim Kurulu Başkanı
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