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>enerji sempozyumu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
tarafından düzenlenen TMMOB 12. 
Enerji Sempozyumu “Enerji, Ekoloji 
ve Toplumsal Barış” teması altın-
da 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde 
Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Sempozyuma yurtiçinden ve yurt-
dışından 40’ı aşkın konuşmacı, aka-
demisyen, siyasetçi ve teknik uzman 
katılarak, “Dünya’da ve Türkiye’de 
Enerji Görünümü”, “Enerji Politikaları”, 
“Enerjide Dönüşüm” başlıklı panel-
ler ve “Enerjinin Toplumsal Maliyeti”, 
“Enerjide Demokratik Yönetim”, “Enerji 
ve Ekoloji” başlıklı özel oturumlar da 
enerji politikalarını masaya yatırdılar. 

Etkinliğin açılışında konuşan 
Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, sem-
pozyum programına ilişkin bilgi verir-
ken, EMO Diyarbakır Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Orak ise 
enerjinin tüm boyutlarıyla ele alı-
nacağına vurgu yaparak, sömürü dü-
zeninin “enerji ve kaynakları” odaklı 
şekillendiğini ifade etti. Krize dikkat 
çeken Orak, EMO üyelerin büyük kıs-
mının ekonomik sorunlar yaşadığına 
vurgu yaptı. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi 
İpek ise seçilmiş belediye başkan-
larının görevden alınarak yerlerine 
kayyum atanmasına dikkat çekerek, 
“Maalesef şu anda kürsüde bulunma-
sı gereken insanlar bulunamıyor” dedi. 
Termik santralların bacalarına filtre 
takılması için süre uzatımı öngören 
yasanın kamuoyu tepkisiyle veto edil-
diğini anımsatan İpek, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

“Enerji sektörü çok ciddi bir kriz 
içinde. Bu kriz ortamında bakanlık bir 
dizi girişimde bulunuyor ve bazı fir-
maları kurtarmaya çalışıyor. Maliyet 
bazlı enerji politikaları uyguluyor. Her 

zamdan sonra yeni zammı bekliyoruz. 
Zam gelmeye devam edecek. Türkiye 
enerji politikası, bu cendereden çıka-
rılmak zorundadır.”

İpek, enerji sektöründe “kamusal-
laştırma” yapılması gerektiğini ifade 
ederek sözlerini tamamladı. 

Konuşmasına Tahir Elçi`yi anarak 
başlayan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ise kayyum 
atamalarını, “Atanmışların seçilmişler 
üzerindeki bu zorbalığı, AKP’nin de-
mokrasiye ve halk iradesine bakışı-
nın özetidir” ifadeleriyle eleştirdi. Tek 
adam sisteminin ileri aşamasının ye-
rel yönetimlerin valilikler aracılığıyla 
merkezi idareye bağlanması olacağını 
kaydeden Koramaz, enerji sektöründe-
ki tekelleşme eğiliminin, enerji üretim 
ve dağıtımın tümüyle kâr-zarar hesa-
bına indirgenmesinin ülke geleceği-
nin açısından risk yarattığı uyarısında 
bulundu.

Açılışta, HDP Diyarbakır İl Eş 
Başkanı Zeyat Ceylan, TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Doğan Hatun ve Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

Ardından düzenlenen açılış oturu-
muna Londra Enerji Kulübü Başkanı 
Mehmet Öğütçü ve Gazi İpek konuş-

macı olarak katılım sağladı. Öğütçü, 
konuşmasında ülkelerin küresel enerji 
rekabetine değindi. Dünyanın Çin ve 
ABD ile iki kutuplu bir yapıya doğru 
ilerlediğini ifade ederek, enerji ala-
nında olası savaşların petrol-doğal-
gaz değil, kobalt-lityum savaşları ola-
cağını kaydetti. Doğalgaz fiyatlarının 
düşeceğini kaydeden Ögütçü, “Yerli ve 
milli enerji yoktur. Enerjinin maliyeti-
ne bakılmalı, bunu asgariye indirebili-
yor musunuz? Enerji kesintisiz olmalı, 
çevre kirliliğine yol açmamalı” diye 
konuştu. Akkuyu projesinin fiyat konu-
sunda dünya piyasasının çok üstünden 
kaldığını ifade ederek, projeye ilişkin 
çekincelerini şöyle ifade etti:  

“Türkiye’de böyle bir projeyi yö-
netecek ekip yok. Eğer nükleere gi-
rildiyse bizim için önemli olan temiz, 
en ekonomik ve insan sermayesinin 
geliştirecek olmasıdır. Ben sürdüre-
bileceğini sanmıyorum. AB'de de aynı 
sorun var. Uygulama imkanı çok zor.”

Gazi İpek ise yeni termik ve nük-
leer santrallara ihtiyaç olmadığını 
vurgulayarak, “Bu yatırımların hepsi 
enerji dışı bir projeksiyonun parçası. 
Ne zaman talep projeksiyonları abar-
tılsa ardından nükleer enerji santral-
ları gündeme geliyor. Dışa bağımlılık o 
zaman artıyor” diye konuştu.
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