9. Enerji Sempozyumu

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
tarafından düzenlenen TMMOB 9. Enerji Sempozyumu 12-13-14 Aralık 2013 tarihlerinde
Ankara’da Şubemiz üye ve yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. “Toplumsal Etkileri
Çerçevesinde Enerji” başlığı altında toplanan sempozyumda altı farklı konu başlığında yapılan
oturumların yanı sıra bir söyleşi ve bir de panel düzenlenmiştir.
Açılışta, 9. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu
Başkanı Musa Çeçen, 1996 yılından itibaren
düzenlenen Enerji Sempozyumu‘nun tarihçesi
hakkında ayrıntılı bir sunum yaparak başladığı
konuşmasında, 9. Enerji Sempozyumu‘nun içeriğine
ilişkin de bilgi verdi. Çeçen, "18. yılını tamamlayan
bu sempozyumda, enerjinin toplumsal etkilerini
irdeleyerek, enerji alanında sosyal, ekonomik ve
çevresel politikalar ile bütünleşik enerji politikalarını
tartışmaya, bu suretle kamu yararını eksen
alan politikaların oluşturulması için bir platform
yaratılmasını hedefledik" dedi.
Çeçen, sempozyumun ana teması olan "Toplumsal
Etkileri Çerçevesinde Enerji" üst başlığının enerji ve
yoksulluk ilişkisini de kapsadığını belirterek, şöyle
devam etti:
"Yoksulluk; günlük temel ihtiyaçların tamamını
veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire
sahip olmama durumudur. Özellikle yiyecek,
içecek, barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlar
dışında enerjiye erişim de artık yoksunluk alanı
içinde yer almaktadır. Yoksulluk, ülkeden ülkeye
veya coğrafyadan coğrafyaya değişik nedenlerle
ortaya çıkabilir. Başlıca nedenler arasında çevresel
nedenler, ekonomik nedenler, siyasi nedenler ve
toplumsal nedenler sayılabilir.
Yoksullaşmanın en bariz belirtilerinden olan çevresel
nedenlerin başında, doğal afetler, çölleşme, kuraklık
gibi doğal etkenler yanında doğal çevreye müdahale,
ormanların tahrip edilmesi vb nedenler sayılabilir.
Yoksulluğa, coğrafi koşullar da neden olabilmektedir.
Örneğin; zengin yeraltı kaynakları ulusötesi güçlerin
bölgesel oyunlarına, hatta savaşlara neden olduğu
koşullar günümüzde sürmektedir."
Çeçen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geldiğimiz tarihte biraz üzgün, biraz yenilmiş,
kaybetmiş gibi bir hisse kapılabiliriz. Bunu hiç
sorun etmeyeceğiz. Zira ‘Kaybettiğin zaman
değil, vazgeçtiğin zaman kaybedersin!‘ sözünden
hareketle TMMOB olarak; iyiyi, doğruyu ve
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bilimsel olanı, toplumun ve insanlığın yararına
sunma mücadelesinden asla vazgeçmedik.
Vazgeçmeyeceğiz!"
Çeçen’in konuşmasının ardından EMO Yönetim
Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş‘ın sempozyuma
katılamaması nedeniyle EMO Yönetim Kurulu
adına EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet
Bozkırlıoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, Dünya Enerji Konseyi Türk
Milli Komitesi (DEK-TMK) Yönetim Kurulu Başkanı
Süreyya Yücel Özden ve CHP Genel Başkan
Yardımcısı Nihat Matkap birer konuşma yaptılar.
`Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji` ana
temasıyla yapılan sempozyum açılış konuşmalarında
enerji alanında yaşanan dışa bağımlılık, pahalılık ve
arz güvenliği sorunları dile getirilirken, TMMOB ve
bağlı odalarına yönelik siyasal iktidarın müdahalesi
de gündeme geldi.
Enerjinin toplumsal etkilerini ortaya koyan, sosyal,
ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik
enerji politikalarının belirlenebileceği bir platform
yaratılmasının ana hedefi olarak sempozyumda bu
çerçevede aşağıdaki konu başlıklarında bildiriler yer
almıştır:
n Enerji Ekonomisi
n Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleşme 			
Uygulamaları
n Enerji Verimliliği
n Yenilenebilir Enerji Kaynakları
n Nükleer Enerji
n Enerji ve Çevre
Belirlenen bu başlıklar altında on dokuz bildiri
sunulmuş, değerli hocalarımızın katılımıyla
gerçekleştirilen söyleşide “Yeni Dünya Düzeninde
Uluslararası İlişkiler Bağlamında Enerji ve Kapitalizm”
ile “Uluslararası Şirketler ve Enerji Politikaları”
değerlendirilmiş ve “Nükleer Enerji” başlığında
yapılan kapanış panelinde yer alan üç konuşmacıyla
sempozyum tamamlanmıştır. Sempozyumda üç
gün boyunca üç yüzü aşkın kişi de izleyici olarak
bulunmuştur.

