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Çevre Mühendis ler i  Odası 
(ÇMO), Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) ve Maden Mü-

hendisleri Odası (MadenMO) yönetim 
kurulları, 79. Enternasyonal İzmir Fuarı 
kapsamında 2-4 Eylül 2010 tarihlerinde 
yapılan Enerji Türk Zirvesi’nde enerji 
alanındaki meslek örgütlerinin yok 
sayılmasına tepki gösteren ortak bir 
basın açıklaması yaptı. 

ÇMO, EMO ve MadenMO tarafından 
2 Eylül 2010 tarihinde yapılan ortak 
basın açıklamasında, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın katkılarıyla 
gerçekleştirilecek Enerji Türk Zirvesi 
programında yenilenebilir enerji kay-
naklarına ilişkin konuların ön plana 
çıktığı belirtilirken, “Ülkemizdeki en 
büyük fuarlardan biri kabul edilen 
79. Enternasyonal İzmir Fuarı’nın ana 
teması olarak ‘Enerji’nin belirlenmesi 
ve yenilebilir enerji kaynaklarına ilişkin 
enerji politikalarının masaya yatırılacak 
olması sevindiricidir. Ancak söz konu-
su zirveye konunun uzmanı meslek 

“TEK SESLİ” ENERJİ 
ZİRVESİNE HAYIR

rine göre şekillendirmeyi genel 
ilke olarak gören AKP Hükümeti 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ban-
kalığı, bu etkinlikte de ‘çatlak ses’ 
çıkmasına izin vermek istememiş-
tir. TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi 
sermaye örgütlerinin temsilcilerinin 
yer aldığı Enerji Türk Zirvesi, özel 
sektörün görüşlerinin, önerlerinin 
ve taleplerinin dinleneceği, farklı 
çıkar gruplarının çatışmalarına 
çözüm bulunmaya çalışılacağı 
bir etkinlik olmaktan öteye geçe-
meyecektir.
Kamu yararını korumaya çalışan 
meslek örgütlerini, enerji alanının 
yürütücüsü mühendisleri dinle-
me gereği bile hissetmeyen bu 
anlayışı kınıyoruz. Çoğulculuğun 
ve demokrasinin gereğini yerine 
getirmeyip, kamuoyunu ‘tek yanlı’ 
bilgilendirmek isteyenleri uyararak, 
TMMOB’a bağlı odalarının her plat-
formda sesini duyurmaya devam 
edeceğini vurguluyoruz.”

örgütlerinin çağrılmamış olması bu 
etkinliğe gölge düşürmüştür” denildi.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
konularında meslek odaları ve üniver-
siteler bünyesinde önemli çalışmalar 
yapıldığı kaydedilen açıklamada, 
TMMOB’a bağlı meslek odalarının bu 
konuda ürettiği pek çok rapor, bildiri ve 
makale bulunduğu; bu konulara ilişkin 
her yıl sempozyumlar düzenlendiği; 
konun tüm taraflarının çağrıldığı anla-
tıldı. Bu çalışmaların enerji politikaları-
nın belirlenmesinde yıllardır göz ardı 
edildiğine dikkat çekilen açıklamada, 
“ÇMO, EMO ve MadenMO’nun uyarı 
ve önerilerine rağmen yürütülen enerji 
politikaları ile yaratılan piyasa düzeni-
nin yol açtığı tahribat, sürekli kabaran 
faturalar nedeniyle artık yurttaşlarımız 
tarafından da yakından bilinmektedir” 
denildi.

Açıklamada, 3 odanın ortak tepkisi de 
şöyle dile getirildi: 

“Enerji politikalarını, sermaye grup-
larının taleplerine, lobilerin istekle- <


