
T
ürk Mühendis ve Mimar
OdalarX Birliği
(TMMOB) adXna sekre-
taryasXnX Elektrik Mü-
hendisleri OdasX’nXn

(EMO) yürüttüğü TMMOB enerji
sempozyumlarXnXn sekizincisi, 17-19
KasXm 2011’de İstanbul Kültür Üni-
versitesi’nde uluslararasX katXlXmlX
olarak gerçekleştirilecek. 1996 yX-
lXndan beri düzenlenen sempozyum
ilk defa İstanbul’da yapXlacak. Dün-
yadaki savaşlarXn önemli ölçüde
enerji kaynaklarXnXn paylaşXm kavgasX
olduğunun bilincinde olarak, sem-
pozyum sürecinde küresel enerji po-
litikalarXnXn bölgemize ve Türki-
ye’ye etkilerinin bütün boyutlarXyla
değerlendirilmesi ve ileriye dönük ön-
görülerin tartXşmasX planlanXyor.

Enerji politikalarXnXn ve karar sü-
reçlerinin uluslararasX güçler ve iliş-
kiler içinde belirlendiği göz önüne
alXndXğXnda enerji ile ilgili her de-
ğerlendirme uluslararasX bir bakXş
açXsXnX zorunlu kXlXyor. Bu nedenle
sempozyum uluslararasX katXlXmlX
olarak gerçekleştirilecek. Bu sem-
pozyumda farklX fikirlerin ve bakXş
açXlarXnXn ortaya konmasX hedefleri-
miz arasXnda yer alXyor. Bu nedenle
de dünyadan ve Türkiye’den farklX
isimlerin katXlXmX sağlanacak.

Chossudovsky katılıyor
Sempozyumun ilk gününde,

TMMOB tarafXndan sunulacak bil-
dirinin ardXndan, British Gas Direk-
törü Mehmet Öğütçü tarafXndan
dünyada enerjinin değişen dinamik-
leri değerlendirilecek. Hemen ardXn-
dan gerçekleşecek olan “Küresel
Aktörlerin Enerji Politikaları” baş-
lXklX oturumda, Küreselleşme Üzeri-
ne AraştXrma Merkezi (Global Re-
search) Direktörü Prof. Dr. Michel
Chossudovsky, ABD’nin enerji po-
litikalarX ve son dönemde Ortadoğu
ve Kuzey Afrika’da yaşanan geliş-
melerin paylaşXm kavgasXndaki yerini
konu alan bir bildiri sunacak. AynX
oturumda; enerji güvenliği uzmanX
John Roberts Avrupa Birliği’nin, St.
Petersburg Devlet Üniversitesi’nden
Evrim Eken Rus-
ya’nXn ener-
ji politika-
larXnX ma-
saya yatXra-

caklar.
AyrXca aynX gün gerçekleşecek

olan “Küresel ve Bölgesel Geliş-
melerin Enerji Politikalarına Et-
kileri” konulu panelde, Ortado-
ğu’daki fosil enerji kaynaklarXnXn ve
suyun paylaşXmXnXn tarihsel süreci ve
günümüzdeki durumu tartXşXlacak.

Dönüşüm ve krizin yansımaları
İkinci gün düzenlenecek panelde;

2008 ile başlayan son ekonomik kri-
zin küresel ekonomik politikalar üze-
rindeki etkileri ve bunlarXn enerji
politikalarXna yansXmalarX, Türki-
ye’ye etkileri; dünyadan ve Türki-
ye’den katXlacak önemli iktisatçXlar-
la tartXşXlacak.

Enerjideki yapXsal dönüşümün
önemli bir aracX olan özelleştirmeler
ve sonuçlarX, sempozyumun ikinci gü-
nünde düzenlenecek oturumlarda de-
ğerlendirilecek. Bu oturumlarda,
1980’lerde başlayan özelleştirme
rüzgârXnXn 2008 krizi ile birlikte tam
tersine dönmesine karşXn Türkiye’de

siyasi iktidar tarafXndan Xsrarla
devam ettirilmek istendiği
gerçeği geniş bir
şekilde değer-

lendirilecek.
2001 yXlXnda yayXmlanan 4628 sa-

yXlX Elektrik PiyasasX Kanunu ve
sonrasXndaki düzenlemelerle şekil-
lenen enerji alanXndaki yapXsal dö-
nüşüm, TMMOB enerji sempoz-
yumlarXnda ön plana çXkan diğer
önemli konudur. 2001 ve 2005 yXl-
larXnda düzenlenen enerji sempoz-
yumlarXnXn odağXnda bu yapXsal dö-
nüşüm programX bulunmaktadXr. Bu
çerçevede elektrik dağXtXmX ve üreti-
minde sürmekte olan özelleştirme ve
piyasalaştXrma uygulamalarXnXn tü-
keticiye sunulan elek-
trik hizmetinde ne gibi
farklar yarattXğX da
sempozyum kapsa-
mXnda irdelenecek.

Enerjiye ilişkin hiz-
metlerin “kamu hiz-
meti” olduğu göz ardX
edilerek enerji alanX
“piyasa” olarak yeni-
den tanXmlanmXş, bu
durum pek çok sorunu
beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda ener-
jiye eri-
şimdeki

sorunlarXn yaygXnlaşmasX, enerji sek-
töründe ortaya çXkan tekelleşme, arz
güvenilirliği konularXnXn da sem-
pozyumda tartXşXlmasX planlanXyor.

Nükleer santraller
Sempozyumun üçüncü günü sabah

saatlerinde üç ayrX salonda paralel otu-
rumlar gerçekleştirilecek. Birinci sa-
londa nükleer santrallar ve son ge-
lişmeler değerlendirilecek. TMMOB
8. Enerji Sempozyumu’nun üçüncü
gününde nükleer enerjiyi konu alan
bir oturum bulunuyor. Oturumda,
Fukuşima sonrasX dünyada nükleer
enerji politikalarXndaki değişim ve
Türkiye’de nükleer santral kurulma-
sX süreci, konunun ülkemizdeki mu-
hataplarXnXn da katXlXmXyla tartXşXlacak.
Nükleer santrallarXn tXbbi etkileri ko-
nulu bir bildiri de Avustralya’dan Dr.
Helen Caldicott tarafXndan bu otu-
rumda sunulacak.

Dünyada yXllXk enerji tüketiminin
yaklaşXk yüzde 6’sX nükleer santral-
lerden karşXlanXyor. Ucuz elektrik
üretmek ve fosil kaynaklara bağXm-
lXlXğX azaltmak amaçlarXyla, hatta sX-
fXr emisyonlu olduğu iddiasXyla iklim
değişikliğine karşX mücadelenin bir
parçasX olarak savunulan nükleer
santrallarXn işletilmesine yönelik kay-
gXlar; Fukuşima KazasX’ndan sonra
tüm dünyada iptaller ve yeniden
gözden geçirmelerle ele alXnXyor.
Santrallerin kullanXm ömrü ve ek gü-

venlik önlemlerinin getirilmesi tar-
tXşmalarX, nükleer enerjiyi kullanan ül-
keleri bu politikalarXnX gözden ge-
çirmeye itti. Örneğin Alman Hükü-
meti, ülkede çalXşmakta olan 17 nük-
leer santralden 8 tanesinin derhal
kapatXlmasXna, geri kalan 9 santralin
de kademeli olarak 2022’ye kadar ka-
patXlmasXna karar verdi. Almanya,
2050 yXlXnda elektrik enerjisinin ta-
mamXnX yenilenebilir kaynaklardan
üretmeyi planlXyor. İsviçre Mecli-
si’nin alt kanadX yeni nükleer reak-
törler inşa edilmemesine karar verdi.

12-13 Haziran 2011’de İtalya’da
yapXlan referandumda, oy kullanan-
larXn yüzde 94’ü ülkede nükleer sant-
ral yapXmXna olanak sağlayan yeni dü-
zenlemelerin kaldXrXlmasXna destek
verdi. 1987’de yapXlan benzer bir re-
ferandumda da nükleer karşXtX bir tab-
lo ortaya çXkmXş, bunun üzerine İtal-
yan Hükümeti’nin aldXğX kararla
1990 yXlXnda nükleer santraller ka-
patXlmXştX. 2008 seçimlerinden sonra
kurulan Berlusconi Hükümeti’nin
yeniden nükleer santral kurmaya yö-
nelik planlarX 12-13 Haziran refe-
randumuyla iptal edildi. Bu örnek-
lerden, Fukuşima KazasX’nXn dünya-
da nükleer santrallerin kullanXmXnXn
terk edilmesini hXzlandXracağX anla-
şXlXyor.

Enerji kaynakları tartışılacak
İkinci paralel oturumda fosil kay-
naklara erişim ve onlarXn kullanX-
mXna yönelik teknolojik gelişme-
ler, kömürün ülkemiz elektrik üre-
timindeki yeri değerlendirilecek.

Hemen arkasXndan yapXlacak
özel oturumda “Dünyada ve Tür-
kiye’de Enerji Verimliliği Mev-
zuatı ve Uygulamaları” ele alX-
nacak.

Üçüncü paralel oturumda ise
Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarXnXn kullanXmX ve dün-
yadaki yeni gelişmeler tartXşXlacak.
Son yXllarXn en çok tartXşXlan hid-
roelektrik santraller ve küçük su
barajlarX sorunu, ilgili taraflarXn ka-
tXlXmXyla geniş bir şekilde değer-
lendirilecek. Bu oturumda,
EMO’nun Karadeniz’de yapXl-
makta olan küçük su santralleriyle

ilgili yapmXş olduğu geziden sonra
açXkladXğX rapor önemli ölçüde gün-
demi oluşturacak.

Sempozyum, Türkiye’den ve yurt-
dXşXndan gelen katXlXmcXlarXn yer al-
dXğX “Küresel Enerji Politikaları ve
Türkiye” konulu panel ve ardXndan
gerçekleşecek forumla sonlanacak.

Sempozyum süresince simultane
çeviri hizmeti sağlanacak. TMMOB
8. Enerji Sempozyumu’na katXlXm ve
daha ayrXntXlX bilgi için www.tmmo-
benerjisempozyumu.org adresini zi-
yaret edebilirsiniz. �
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TMMOB’un kasım ayı ortalarında İstanbul’da
düzenleyecği enerji sempozyumuna dünyanın her
yanından uzman katılımı gerçekleşecek. Sem-
pozyumdaki oturumlarda enerji her boyutuyla ele
alınacak. Toplantılar, “Küresel Enerji Politikala-
rı ve Türkiye” konulu oturumla sona erecek.

TMMOB’UN DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMA, ULUSLARARASI ALANDA TANINAN BİRÇOK İSİM KATILIYOR

Enerji her yönüyle tartışılacak
Gazi İPEK
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Michel Chossudovsky


