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Yeksem’in Ardından

19-20 Haziran, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Sempozyumu (YEKSEM 2009) Şubemiz tarafın-
dan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşbirliği
ile Diyarbakır’da geniş bir katılımla gerçekleştir-
ildi. 
YEKSEM2009, 19 Haziran cuma günü saat 09.00
da EMO Genel Başkanı Musa ÇEÇEN ve Di-
yarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir‘in Belediye Konferans Salonu
önünde biraraya gelerek Güneş Arabası ile tur
atmalarıyla başladı.

Güneş Arabası tanıtıldı.
Sempozyum öncesinde EMO Diyarbakır Şubesi
gençleri ve Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölüm öğrencilerinin katkılarıyla
yapılan Güneş Arabası, basına tanıtıldı. EMO
Genel Başkanı Musa Çeçen ve Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir
Güneş Arabası’na binerek bahçede kısa bir tur
attılar. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan
Güneş Arabası, güneş battıktan sonra da 90
km‘lik yol yapabilme özelliğine sahip. 
Program açılış konuşmaları ile başladı. Sırasıyla;
EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Nedim TÜZÜN, EMO Genel Başkanı Musa
Çeçen, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kadir
Dağhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir ve Diyarbakır Valisi
Hüseyin Avni Mutlu söz alarak bir konuşma yap-
tılar.
Sempozyumun açılışında, EMO Diyarbakır Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim TÜZÜN
yaptığı konuşmasında Mühendislik mesleğinin
doğaya, çevreye ve en önemlisi insana kıymet
veren bir meslek olduğunu esas alarak
yürütülen bu çalışmalarla meslek alanlarımız-
daki gelişme ve yenilikleri paylaşmakta, meslek-
taşlarımızın bilgi ve becerilerinin gelişimine
katkı sunarak, sorunlarını tespit etmekte ve
çözüm önerileri geliştirmekte olduklarını,  bu
yüzden insanlığın ihtiyacı olan enerjinin temini
konusundaki kaynakların türü ve kullanım şek-

linin çok önem arz etmeye başladığı bu
dönemde, temiz, tükenmeyen, doğaya ve çevr-
eye uyumlu yöntemlerle küresel iklim değişik-
liğinin yavaşlatılabileceği bir yöntem olan
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI’ nın önem-
ine dikkat çekti. Şube Yönetim Kurulu
Başkanımız Nedim TÜZÜN konuşmasının de-
vamında Hasankeyf‘e ilişkin şu hususlara dikkat
çekti.

‘Hasankeyf yerinde korunmalı’ 
Ilısu Barajı’nın yapımına finans desteği veren üç
Avrupa ülkesinin, artan kamuoyu baskısı ve
Türkiye‘ye kredi verme konusunda istediği 153
şarttan hiçbirinin yerine getirilmemesi gerekçe-
siyle projeden çekileceklerini anımsatarak,
sürenin 6 Temmuz‘da son bulacağını belirtti.
Tüzün, "Biz bu süre dolmadan konuya taraf
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Avrupa hükümetlerinin vazgeçtiklerine dair
nihai kararlarını açıklamalarını umuyoruz.
Hükümetimizin de bu kadar olumsuzlukları
olan projeden vazgeçtiğini ilan ederek
Hasankeyf‘in yerinde korunarak geleceğe taşın-
masına yönelik bir çaba içerisine girmesini diliy-
oruz" dedi. 
Şube Başkanımızın ardından söz alan EMO
Genel Başkanı Musa Çeçen de güneş ve rüzgar
enerjisinin değerlendirilmeyi beklediğini
söyledi. Türkiye‘de yaşanan toplumsal sorunlara
atıfta bulunan Çeçen, artık üzerinde devrim,
barış, özgürlük yazan arabaları görmek istedik-
lerini belirterek "Bu arabaların içerisinde kardeş-
lik, dayanışma, bir arada yaşayan farklı kültürler
olarak herkesin kendi türkülerini söylemesini is-
tiyoruz. Bu arabaları yapmamız lazım” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, EMO Diyarbakır
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr Bilal
Gümüş ile Muğla Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.
Rüştü Eke birer açılış bildirisi sundular.
Sempozyumun 1. Gününde, 2 sözlü, 2 poster
olmak üzere 4 oturumun yanısıra bir de "Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının
Arttırılması Konusunda Yapılabilecekler" konulu
bir panel düzenlendi.
Sempozyumun 2. Gününde, 4 sözlü, 2 poster
olmak üzere 6 oturum, ayrıca "Yenilenebilir En-
erji Kaynaklarının Ülkemizin Enerji Politikaların-

daki Yeri" konulu bir panel düzenlendi.
İki gün süren Sempozyuma üyelerimizin ve çok
sayıda kişinin katılımı sağlandı. Sempozyum
amacına ulaşması anlamında, katılan değerli
katılımcıların da bildiri ve paylaşımlarıyla, Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımının art-
tırılması ve enerji politikalarındaki yeri ile ilgili
somut ve uygulanabilir örneklere ulaşıldı.
Ayrıca Sempozyumun son günü Misafirlerimi-
zle birlikte, Mardin,Midyat ve Hasankeyf‘e,
Sosyal gezi düzenlendi.
Toplumsal ve meslek sorumluluğu içinde çalış-
malarını sürdüren Odamızın, dünyanın karşı
karşıya bulunduğu enerji temin sorununda,
gün geçtikçe önemi artan yenilenebilir enerji
kaynakları konusunda araştırmaları, uygula-
maları paylaşmak ve konunun önemini ka-
muoyuna aktarabilmek düşüncesiyle
düzenlediği Sempozyumun amacına ulaştığını
umut ediyor; Sempozyumda emeği geçen ve
katılımda bulunan herkese teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Şube Yönetim Kurulu


