
S
anayileşme, teknolojideki
hXzlX gelişme ve günümüzün
yaşam standartlarX gibi un-
surlar dikkate alXndXğXnda
dünyadaki siyasi sürecin

oluşmasXnda; ülkelerin enerji kay-
naklarX, bu kaynaklarX denetleme ve
geliştirebilme yetenekleri, enerji ta-
leplerini karşXlamadaki bağXmsXz olma
amaçlarX belirleyici olmaktadXr.

Enerjinin büyük öneme sahip ol-
masX ve fosil yakXt rezervlerinin aza-
lan ömrü, yenilenebilir enerji kay-
naklarXna olan ilgiyi arttXrmaktadXr. Ge-
leceğe dönük üretim senaryolarXnda
yenilenebilir enerji kaynaklarXnXn ener-
ji üretimindeki payXnXn arttXrXlmasXna
yönelik çalXşmalarXn hXz kazandXğX
görülmektedir.

Ülkemizin artan enerji talebini
karşXlamak, enerjide dXşa bağXmlXlXğX
azaltmak, çevre dostu üretime yönel-
mek için kaynak planlanmasXnda ye-
nilenebilir enerji oldukça önemli bir
yer tutmaktadXr.

35 bildiri sunulacak
Elektrik Mühendisleri OdasX; ka-

munun ve ülkenin çXkarlarXnXn sağ-
lanmasXnda, doğal kaynaklarXn bu-
lunmasXnda, korunmasXnda ve işletil-
mesinde, tarXmsal ve endüstriyel üre-
timin arttXrXlmasXnda, ülkenin tekno-
lojik kalkXnmasXnda, çevrenin korun-
masXnda gerekli girişimlerde bulun-
makta ve uzmanlXk alanlarXna giren ko-
nularda etkinlikler düzenlemektedir.

Bu anlayXşla, yenilenebilir enerji
kaynaklarX konusunda ilk sempoz-
yum 2001 yXlXnda EMO İzmir Şube-
si tarafXndan gerçekleştirilmiştir. 2003

yXlXnda yine İzmir
Şubesi tarafXndan
ikincisi düzenlenen
sempozyumu; 2005
yXlXnda Mersin Şube-
si, 2007 yXlXnda Ga-
ziantep Şubesi ve
2009 yXlXnda Diyar-
bakXr Şubesi tarafXn-
dan düzenlenen sem-
pozyumlar izlemiştir.

VI. Yenilenebilir
Enerji KaynaklarX
Sempozyumu ise 14-
15-16 Ekim 2011 ta-
rihlerinde EMO De-
nizli Şubesi tarafXn-
dan, Pamukkale Üni-
versitesi işbirliğiyle
düzenlenecek. Sem-
pozyum kapsamXnda 8
oturumda 35 bildiri
sunumu yapXlacak. Sempozyum kap-
samXnda hidrolik, rüzgar, güneş, jeo-
termal, biokütle, biyogaz, dalga, akXn-
tX enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan
kaynaklarXnXn elektrik enerjisi üretimi
amaçlX kullanXmXnXn yaygXnlaştXrXl-
masX, bu kaynaklarXn güvenilir ve
ekonomik olarak kullanXma kazandX-
rXlmasX, kaynak çeşitliliğinin artXrXl-
masX, atXklarXn değerlendirilmesi, çev-
renin korunmasX, yenilenebilir tekno-
loji ile araştXrma geliştirme çalXşma-
larXnda akademik ve uygulamaya yö-
nelik bilgiler verilecek.

Birinci gün program, kayXt işlem-
lerinin ardXndan saat 10.30’da açXlXş
konuşmalarX ile başlayacak. TMMOB
Denetleme Kurulu Üyesi M. Macit
Mutaf’Xn yöneteceği çağrXlX konuş-
macXlar bölümünde Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlXğX Enerji İşleri Ge-
nel Müdürü Mustafa Çetin, Elektrik
Üretim A.Ş. Genel Müdürü Halil

Alış, Jeoloji Mühend-
isleri OdasX’ndan Ta-
hir Öngür, Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Pro-
je Dairesi BaşkanX
Maksut Saraç ve
EMO Yönetim Kuru-
lu YazmanX Erdal
Apaçık söz alacak.

Çöpgazı santralına
gezi

Birinci gün çalXş-
malarX, TMMOB Yö-
netim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yeşil’in yö-
neticiliğini yapacağX
“Yenilenebilir Ener-
ji Kaynaklarının Ül-
kemiz Enerji Politi-
kalarındaki Yeri ve

Önemi” konulu panel ile sona erecek.
Panelde EMO Yönetim Kurulu Baş-
kanX Cengiz Göltaş, Bereket Enerji
Yönetim Kurulu BaşkanX Ceyhan
Saldanlı, Ondokuz MayXs Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Güven Önbilgin,
ArtX Enerji Rüzgar ve Alternatif Ener-
ji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu
BaşkanX Dr. Atilla Akalın konuşma-
cX olarak yer alacak.

İkinci gün “Türkiye’nin Hidro-
elektrik Potansiyelinin Belirlenme-
si” konulu özel oturum yapXlacak.
Sempozyumun üçüncü gününde ise
teknik gezi planlandX. Gezi programX
kapsamXnda Bereket Enerji Üretim
A.Ş. Denizli ÇöpgazX SantralX, Zorlu
Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. KXzXldere
Jeotermal SantralX ve Bereket Enerji
Üretim A.Ş. Feslek Hidroelektrik Sant-
ralX’nda incelemelerde bulunulacak.
Sempozyuma ait ayrXntXlX programa
http://www.emo.org.tr/etkinlikler/yek-
sem/ adresinden ulaşXlabilir. �
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Kendine gel!..
“Gnothi seauton!” Türkçe meali; “Kendini bil!”

Bir rivayete göre Sokrat zamanXnda, Delphi’deki Apol-
lo Mabedi’nin kapXsX üzerindeki yazX.

Hep övülme, göklere çXkarXlma isteği içinde olup, aksi
olunca sinirlenip veryansXn etme huyunu içselleştirmiş olan-
lar için kullanXlXr en çok. Elbette en zoru, kendini bilmeze bunu
söylemektir. Zira hastalXğXnX kabul etmeyen hastaya hekim ne
yapsXn...

Bu hastalXk, günümüzde en çok yönetim erkini elinde tu-
tanlarda gözükmekte.

Zalimin zulmettiğini kabul etmemesi meselesi işte…
HastalXğXn yapXsXna uygun olarak zalim, hep iyi olduğu-

nu sanarak sXk sXk insanlXktan söz eder. Bu da işin traji-ko-
mik tarafX olsa gerek.

BalXk baştan kokar misali, hastalXk “Başta” mevcut ise
çok kolaylXkla kitlelere bulaşabilmektedir. HastalXğXn oldu-
ğu yerlerde, tahammülsüzlük dirileri aşXp ölülere kadar uza-
nXr. En yakXn örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde AKP
Datça İlçe BaşkanX’nXn sözlerini müteakip Can Yücel’in me-
zarXnXn tahrip edilmesi olayX.

Mezar tahribatXndan, doğa tahribatXna her türlü yXkXmXn
giderek yoğunlaştXğX bir ortamda kXşa giriyoruz. Can Yücel’den
söz etmişken, yanXlmXyorsam “Bir siyasinin şiirleri”nde ge-
çen dizelere değinmeden geçemeyeceğim. Cezaevinde, ye-
mekhanenin önünden geçerken dolaplarXn üzerine sXra sXra di-
zilmiş yüzlerce Xspanak demetini görünce iki dize dökülü-
veriyor Can Baba’nXn ağzXndan:

“Yine dizmişler pembe g.tlü ıspanakları,
Bu kış işimiz zor desene…”
Eğitimden sağlXğa insanlarXn bugün için farkXna vara-

madXklarX bir uçuruma doğru gidiyoruz. Pembe mabatlX adam-
lar, pembe sözcüklerle göz boyamaya devam ediyorlar.

Özelleştirme söylemleri içerisinde, ucuzluk ve şeffaflXğXn
rengi de pembe değil miydi?

Peki, nerede o pembe renkli şeffaflXk? İşte son örneği elek-
trik faturalarX…

Elektrikte üretim ve dağXtXm, artXk özel sektörün elinde.
Peki, nerede rekabet ve getireceği söylenen ucuzluk?
Elektrik Mühendisleri OdasX’nXn “Fener Işığında Göl-

ge Oyunları” adlX broşürünü bir kez daha okuyun! Bir yan-
dan Deniz Feneri DavasX savcXlarX görevden alXnXrken, diğer
yandan yandaşlara sunulan üretim ve dağXtXm şirketlerine fi-
yat garantisi verilmesinin yollarX aranXyor. Özellikle enerji pi-
yasasXna bir hayli ilgili olan Başbakan YardXmcXsX Ali Ba-
bacan’Xn; “EPDK’nın siyaseti ilgilendiren yetkilerinin
Enerji Bakanlığı’na devredileceği” şeklindeki sözleri bu-
nun bir işaretidir. İş yol açmaya gelince, liberalleşme, şeffaflXk
vs. hepsi rafa kaldXrXlXyor. Bu, Usta’nXn (!) tükürdüğünü ya-
lamasX değil de nedir sizce?

Sizler bu yazXyX okuduğunuz günlerde Meclis de açXlmXş
olacak. Biliyoruz ki bu açXlXş ile birlikte zorlu bir kXşa gir-
mekteyiz; giderek derinleşen kapitalizmin mali krizi ve ola-
sX yansXmalarX, artXşXna devam edeceği belli petrol ve doğal-
gaz fiyatlarX, füze kalkanX meselesinin getireceği olasX İran ve
doğalgaz arz sXkXntXlarX, büyüyen cari açXk, açXk kapatmanXn
en kestirme yolu vergi artXşlarX ve reel gelirlerde düşüşler…

Kim ne derse desin Usta, hastadXr. Daralan finans-kapi-
tal dünyada pembe mabatlX adamlar gemi azXya almXşlardXr.
Bu yXkXm karşXsXnda eli mabadXnda dolaşmaktan bXkmXş olan
ezilenlerin Meclis kapXsXna; “Gnothi seauton! (Kendini bil!)”
diye yazmalarX da an meselesidir.
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