
M
ezopotamya, tarihte kök-
lü uygarlXklarXn ortaya
çXktXğX, ilklerin yaşandXğX
verimli bir coğrafyadXr.
Dicle ve FXrat nehirleri

arasXnda kalan bu bölgenin en önemli sim-
gelerinden biri de güneştir. Mezopotam-
ya insanoğlu tarihinin ilk günlerinden gü-
nümüze önemli bir coğrafya olmuştur. Me-
zopotamya topraklarXndaki yeraltX ve yer-
üstü kaynaklarXnXn zengin oluşu kapitalist
ve emperyalistlerin ilgisini çekmiş ve bu
bölge sömürgeleştirilmek istenmiştir. Ta-
rih boyunca kadim halklarXn, medeniyet-
lerin beşiği olan Mezopotamya’da günü-
müzün en önemli konularXndan biri olan
enerji, 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Me-
zopotamya Enerji Forumu ile Diyarba-
kXr’da ele alXnacak.

Enerji hayatXmXzX devam ettirmemiz
için gerekli temel unsurlardan biridir.
Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin ger-
çekleştirilebilmesi ve günlük yaşantX-
mXzdaki birçok işlevin yerine getirilebil-
mesi için önemli girdilerin başXnda elek-
trik enerjisi gelmektedir. YakXn gelecek-
te fosil yakXtlarXn tükenecek olmasX, elek-
trik enerjisi üretiminde yaşanan çevresel
sorunlar, elektrik enerjisine olan talebin sü-
rekli artmasX; konu ile ilgili araştXrmala-
rXn ve tartXşmalarXn yoğun olarak yapXl-
masXna neden olmaktadXr.

Hazırlık toplantıları
Elektrik Mühendisleri OdasX (EMO)

DiyarbakXr Şubesi, ilkini 2-3 AralXk 2005
tarihinde DiyarbakXr’da gerçekleştirdiği
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Fo-
rumu ile ülkemiz ve bölge illeri için
enerji alanX ile ilgili önemli değerlendir-
meler yapXlmasXna,
enerji sorunlarXnXn
taraflarca tartXşXla-
rak, çözüm önerile-
rinde bulunulmasX-
na olanak sağla-
mXştX. Bu tartXşma-
larX EMO Diyarba-
kXr Şubesi sXnXrlarX
içerisinde bulunan
illere yaymak, bu
illerin elektrik ener-
jisi üretim ve tüke-

tim potansiyellerini ortaya
koymak, mevcut sorunlarX
irdelemek, sorunlara çö-
züm önerileri getirebilmek;
bölgeye ve ülkeye yönelik
enerji politikalarXnX oluştu-
rulabilmek amacXyla, şube-
ce yerel enerji forumlarX
düzenleme kararX alXndX.

Düzenlenen dört yerel
enerji forumlarXndan ilki 17
AralXk 2010 tarihinde “Ela-
zığ-Malatya-Tunceli-
Bingöl İlleri Enerji Foru-
mu” adXyla FXrat Üniversi-
tesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; ikinci-
si “Batman, Siirt ve Şırnak İlleri Ener-
ji Forumu” olarak 26 Mart 2011 tarihinde
Batman’da Belediye Konferans Salo-
nu’nda düzenlendi. Yerel forumlardan
üçüncüsü de 20-21 MayXs 2011 tarihle-
rinde Mardin ve ŞanlXurfa’da iki ayrX
oturum halinde gerçekleştirildi. Yerel fo-
rumlardan sonuncusu ise “Van, Hakka-
ri, Muş, Bitlis, Ağrı İlleri Enerji Foru-
mu” adXyla 2 Temmuz 2011 tarihinde Van
Ticaret ve Sanayi OdasX’nda yapXldX.
Böylelikle EMO DiyarbakXr Şube sXnXr-
larX içerisinde bulunan 14 ilin yerel prob-
lemlerinin ve potansiyellerinin ele alXndXğX
toplantXlar dizisi yapXlmXş oldu. Bu top-
lantXlarda, bölgede, özellikle tarXmsal su-
lama alanXnda yaşanan enerji sorunlarX,
enerji üretiminde yaşanan tarih, doğa, eko-
loji çelişkileri, yenilenebilir enerji kay-
naklarXndan yararlanabilme potansiyelimiz
ele alXnarak değerlendirmeler yapXldX.

Sorunlara çözüm aranacak
Yerel enerji forumlarXnXn ardXndan

bu forumlardan elde edilen kazanXmlarXn
değerlendirilmesi, ülkenin ve komşu coğ-
rafyalarXn da konu ile ilgili durumlarXnXn

tartXşXlmasX amacXyla
Mezopotamya Ener-
ji Forumu’nun yapXl-
masX planlandX. Fo-
rum ile konuyla ilgi-
li bürokratlarXn, aka-
demisyenlerin, mes-
lek ve ilgili kuruluş
temsilcilerinin bir
araya gelerek, bilgi
aktarXmXnda bulun-
masX, sorunlara çö-
züm önerilerinin ge-
liştirilebildiği tartXşma
ortamlarXnXn oluştu-
rulmasX amaçlanXyor.

DiyarbakXr Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonu’nda 21-22 Ekim 2011
tarihinde düzenlenecek olan forumda
dört oturum yapXlacak. Bu oturumlar
kapsamXnda şu konu başlXklarX ele alXna-
cak:

� Bölgenin Elektrik Enerji
AltyapXsX, İşletme, Enerjiye UlaşXm ve
Tüketici SorunlarX.

� Ülke Enerji PolitikalarX.
� Bölgenin Enerji Potansiyeli ve

Bölgede Enerjiye UlaşXm.
� Mezopotamya’da Su ve Enerji

SavaşlarX.
Oturumlara aralarXnda TEİAŞ, EÜAŞ,

TPAO, DSİ, EİEİ, üniversiteler, TMMOB,
EMO, sendikalar, tüketici dernekleri tem-
silcileri ile gazeteci ve milletvekillerinin
de bulunduğu geniş bir konuşmacX grubu
katXlacak. Bunun yanXnda “Mezopo-
tamya’da Su ve Enerji Savaşları” Otu-
rumu’na Irak ve komşu ülkelerden ko-
nuşmacXlar da davet edildi. Forum kap-
samXnda EMO DiyarbakXr Şubesi, Di-
yarbakXr’da altX yüz kişi ile bire bir gö-
rüşme yaparak, ilin elektrik sorunlarXna hal-
kXn bakXşXnX ve halkXn elektrik kullanXm
alXşkanlXklarXnX tespit etmeye yönelik bir

anket çalXşmasX
gerçekleştirdi.
ÇalXşmanXn so-
nuçlarX açXlXş bil-
dirisi olarak katX-
lXmcXlara sunula-
cak. Bunun ya-
nXnda konu ile il-
gili hazXrlanan
kXsa bir tanXtXm
filmi de katXlXm-
cXlarXn gösterimi-
ne sunulacak. �
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Elektrik iç tesisat sorunları
Kongre kapsamXnda 26 KasXm 2011 tari-

hinde “Ülkemizde Elektrik İç Tesisat Alanına
Yönelik Yönetmelikler, Uygulamalar ve
Sorunlar” paneli düzenlenecek. Panel aracX-
lXğXyla elektrik iç tesisat alanXna yönelik yü-
rürlükte olan Elektrik Tesislerinde Toprakla-
malar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Proje
HazXrlama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri
Yönetmeliği ile yayXmlanmasX beklenen YXl-
dXrXmdan Korunma Yönetmeliği konusunda gü-
nümüze dek yaşanan süreç ve gelişmeler, yö-
netmeliklerin uygulanmasX noktasXnda yaşanan
sXkXntXlar, çözüm önerileri ve standart sorunlarX
hakkXnda konunun ilgilileri tarafXndan tartXşma
ortamX yaratXlmasX hedefleniyor.

YukarXda belirtilen konularXn tartXşXlmasX ve
mevcut çözüm önerilerinin oluşturulmasXnXn he-
deflendiği panele Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlXğX, Elektrik Mühendisleri OdasX, TSE, Çev-
re ve Şehircilik BakanlXğX ile üniversite tem-
silcileri katXlacak.

‘Elektrik Müzesi’ne ilk adım
II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi süre-

since “Kent ve Elektrik” temalX fotoğraf ser-
gisi de görülebilir. Bu sergi; geçmişte kullanX-
lan elektrik malzemelerinin yer alacağX “Elek-
trik Müzesi” oluşumunun ilk adXmX olarak
planlanXyor. Fotoğraf sergisinde, ülkemizde
elektrik tesisatlarXna yönelik doğru ve örnek alXn-
masX gereken uygulamalarXn yanX sXra hatalX ve
riskli uygulamalarXn da yer almasX, şehirlerde-
ki elektrik altyapXsXnXn dünü ve bugünü ile il-
gili bir fikir oluşturulmasX hedefleniyor. Bu çer-
çevede, trafo merkezlerinin, kent aydXnlatma-
sXnXn, elektrik direklerinin, enerji nakil hatlarXnXn,
havai hatlarXn, yeraltX elektrik şebekesinin vb.
diğer konulardaki kent elektrifikasyon sistemi
hakkXnda fotoğraflar ile sergiye katXlXm sağla-
nabilecek.

Enerji, enerji verimliliği, elektrik, elektro-
nik, otomasyon, aydXnlatma gibi meslek ala-
nXmXzX doğrudan ilgilendiren konularXn, ener-
jinin üretiminden dağXtXmXna, zayXf akXm içe-
ren bina iç tesisatXna kadar geniş bir yelpaze-
de ele alXnmasX hedeflenen kongre, tasarlayan,
üreten, uygulayan ve kullananlarX bir araya ge-
tirecek. Kongrenin 4 gün boyunca iki farklX sa-
londa eşzamanlX oturumlarla gerçekleştirilme-
sine yönelik çalXşmalar devam etmekte olup,
kongreye ilişkin ayrXntXlX bilgiye
“www.emo.org.tr” adresinden ulaşabilirsi-
niz. �

EMO’nundüzenlediğitoplan-
tılardanbiride“Mezopotam-
yaEnerjiForumu”.Forumda,
ülkevebölgeninenerjisorun-
ları ele alınırken, “Mezopo-
tamya’da Su ve Enerji Savaş-
ları”Oturumudüzenlenecek.
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