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Büyükşehir Belediyesi ve EMO Şubesi iş birlikteliği ile
'Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından ye-
nilenebilir enerji kaynakları konusunda araştırmaları,
uygulamaları paylaşmak, konunun önemini ka-
muoyuna aktarabilmek amacıyla Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Sempozyumu'nun (YEKSEM) beşincisi Di-
yarbakır'da sona erdi.
19 Haziran cuma günü saat 09.00 da başlayan ve 3
gün süren sempozyum EMO Başkanı Musa ÇEÇEN
ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir‘in Belediye Konferans salonu önünde bi-
raraya gelerek Güneş Arabası ile tur atmalarıyla
başladı.Sempozyum açılış konuşmalarında sırasıyla;
EMO D.Bakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nedim
TÜZÜN, EMO Genel Başkanı Musa Çeçen, TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Dağhan, D.Bakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Di-
yarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu söz alarak bir
konuşma yaptılar.Konuşmalarının ardından, EMO
D.Bakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr Bilal
Gümüş ile Muğla Üniversitesi‘nden Yrd.Doç.Dr. Rüştü
Eke birer açılış bildirisi sundular.Sempozyumda 6
oturumda 24 ve 4 poster oturumunda 16 bildiri
olmak üzere toplam 40 bildiri sunuldu.Sem-
pozyumda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kul-
lanımının Artırılması  Konusunda Yapılabilecekler” ve
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ülkemizin Enerji
Politikalarındaki Yeri” konulu 2 panelde yer aldı.
Güneş Arabası tanıtıldı 
Sempozyum öncesinde EMO Diyarbakır Şubesi
gençleri ve Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisleri öğrencilerinin katkılarıyla yapılan
Güneş Arabası basına tanıtıldı. EMO Genel Başkanı
Musa Çeçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir Güneş Arabası'na binerek bahçede kısa bir
tur attı. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan Güneş
Arabası, güneş battıktan sonra 90 km'lik yol yapma
özelliğine sahip. Tanıtımın ardından aralarında Di-
yarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir, EMO Genel
Başkanı Musa Çeçen, akademisyenler, mühendisler,
ilçe belediye başkanları ve sivil toplum örgütü tem-
silcilerinin katıldığı sempozyuma geçildi. 

'İnsan merkezli paradigma çökmüştür' 

Çok enerji tüketmenin gelişmişliğin yegane ölçütü
olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir, varolan tüketim çılgınlığının
doğayı tahrip ederek doğal dengeyi bozduğunu
ifade etti. Baydemir salonda yer alan dinleyicilere
“İnsan merkezli paradigma iflas mı etmiştir? Sadece
insanı merkeze alan bakış açısı doğayı tahrip mi
ediyor? İkisini ayırmak mümkün mü?” diyerek söz
konusu paradoksu tartışmaya açtı. Demokratik
ekolojik yaşamın “en azından şimdilik tek çıkış yolu”
göründüğünü ifade eden Baydemir, “Temel esprisi
insanın doğanın egemeni değil, onun bir parçası
olarak görülmesi üzerine kurulu olan bu bakış açısı
sayesinde insan, doğanın bir eşiti haline geliyor. Hiç
kimsenin doğal dengenin bu şekilde bozulmasına
kayıtsız kalma hakkı yoktur” diyerek, kamusal gücü
elinde bulunduranların bu sorumluluğunun daha
fazla olduğunu vurguladı. 
'Güneş Köyü'nün finansı hazır' 
Büyükşehir Belediyesi olarak kentte, alternatif enerji
kaynaklarını teşvik etme ve bir farkındalık yaratma

çabası içinde bulunduklarını vurgulayan Baydemir,
ekolojik belediyecilik anlayışını temel aldıklarını be-
lirtti. Baydemir, tüm enerjisini güneşten alan, aynı za-
manda enerji mimarlığı ilkelerine göre dizayn edilen
Güneş Evi Eğitim ve Uygulama Parkı'nın ekolojik
yaşam modeline çok iyi bir örnek olduğunu söyley-
erek, bu parkın model olmaktan çıkıp bir eğitim ku-
rumuna dönüştüğünü vurguladı. Baydemir
uygulama parkının giderek bir bilim merkezine
dönüştüğüne işaret ederek, ”Bu çalışmaların
Türkiye'deki 3200 belediye arasında bir ilk olma özel-
liği taşıdığını ifade etmem gerekiyor” dedi. Baydemir
2009-2014 projeleri arasında yer alan Güneş Köyü
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Projesi ile ilgili olarak mali finans sorununun
çözüldüğünü vurgulayarak, “Arsanın müjdesini de
biz vereceğiz” dedi. 
'Projelerimiz ekolojik dengeyi gözetiyor' 
Yerel yönetimler olarak “geniş binaları” Diyarbakır'ın
ekolojik sorunu olarak görmeye başladıklarını ve bi-
naların ebatlarını küçültmek için çaba içinde bulun-
duklarını da açıklayan Baydemir, “Bu evlerin
ısıtılması, soğutulmasının en önemli yükü doğa üz-
erinde oluyor. Örneğin 100 metrekarelik bir evi ısıt-
mak için 2.5 ton, 150 metrekarelik bir evi ısıtmak için
3.5 ton, 200 metrekarelik bir evi ısıtmak için 5 ton
kömür kullanmak gerekiyor. Doğanın bu kömürden
çıkan karbondioksiti absorbe edebilecek gücü yok.
Tabi bu evlerin yapımı sırasında kullanılan fazladan
her kum, çimento, demirin doğa üzerindeki tahrib-
atı-maliyetini ayrıca göz önünde bulundurmak
gerekiyor” dedi. Baydemir, ısı yalıtımının zorunlu
hale getirilmesi, Katı Atık Entegre Tesisi Projesi, Toplu
Taşıma Sistemi ve Hafif Raylı Sistem'e kadar bir dizi
projenin ekolojik dengeyi koruma hedefli olduğunu
belirtti. 
Mutlu: Ilısu'daki hassasiyet diğer kültürel varlık-
lara da gösterilmeli 
Baydemir'in ardından konuşan Diyarbakır Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, “1970'li yıllarda radyoda
Türkiye'de hangi köyün elektriği bağlantısı yapıla-
cağının sıralaması yapılır, 1980'li yıllarda saatlerce
süren elektrik kesintilerini yaşadık. Bugün bunları
görmüyoruz” dedi. Son günlerde tartışmaların odağı
olan Ilısu Barajı ile ilgili fikirlerini de açıklayan Vali
Mutlu, Ilısu Barajı'nın “önemli bir ihtiyaç” olduğunu
söyledi. Mutlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu pro-
jeleri sadece enerji maksatlı projeler olarak düşün-
memek lazım. Bu aynı zamanda sizin çiftçinize sahip

çıkmaktır. Ilısu ile ilgili doğal, kültürel ve tarihsel
zenginliğimizi koruma noktasında çok hassasız.
Buna yönelik çalışmalar çok yoğun yapılıyor. Ilısu'da
kültürel zenginliklerin kurtarılması amacıyla 50 mi-
lyon avro kaynak ayrıldı” dedi. Mutlu, Ilısu Barajı'na
gösterilen hassasiyetin, Türkiye'den yurtdışına
kaçırılan kültürel zenginlikler konusunda gösterile-
memesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 
'Hasankeyf yerinde korunmalı' 
EMO Diyarbakır Şube Başkanı Nedim Tüzün ise Ilısu
Barajı'nın yapımına finans desteği veren üç Avrupa
ülkesinin, artan kamuoyu baskısı ve Türkiye'ye kredi
verme konusunda istediği 153 şarttan hiçbirinin yer-
ine getirilmemesi gerekçesiyle projeden çekilecek-
lerini anımsatarak, sürenin 6 Temmuz'da son
bulacağını belirtti. Tüzün “Biz bu süre dolmadan
konuya taraf Avrupa hükümetlerinin vazgeçtiklerine
dair nihai kararlarını açıklamalarını umuyoruz.
Hükümetimizin de bu kadar olumsuzlukları olan pro-
jeden vazgeçtiğini ilan ederek Hasankeyf'in yerinde
korunarak geleceğe taşınmasına yönelik bir çaba
içerisine girmesini diliyoruz” dedi. 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 istediklerini söyleyerek “Bu arabaların
içerisinde kardeşlik, dayanışma, bir arada yaşayan
farklı kültürler olarak herkesin kendi türkülerini
söylemesini istiyoruz. Bu arabaları yapmamız lazım”
dedi. Kaynak;Haber Diyarbakır
http://www.guneshaber.net/haber_detay.asp?habe
rID=910
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