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ETK!NL!KLER!M!Z

!"22 Temmuz- Gülnar orman yangını için TMMOB
Mersin !KK, "ube Ba#kanımızın ba#kanlı$ında
Gülnar Kaymakamı ve Belediye Ba#kanı'nı
ziyaret etti.

!"25 Temmuz- Gülnar orman yangını için TMMOB
Mersin !KK, "ube Ba#kanımızın ba#kanlı$ında
Orman Bölge Müdürünü ziyaret etti.

!"30 Temmuz- TMMOB Mersin !KK Sekreteri "ube
Ba#kanımız tarafından Güngören terörü ile ilgili
basın açıklaması Ziraat Mühendisleri Odası
Mersin "ubesi'nde yapıldı.

!"23 A$ustos- !stanbul'da yapılan NKP Ba#kanlar
Toplantısı'na "ube Ba#kanımız katıldı.

!"17 Eylül- "anlıurfa'da yapılan
Hasan Balıkçı duru#masına katılım
sa$landı.
!" 19 Eylül- Mersin Kent
Sempozyumu Yürütme ve
Düzenleme Kurulu Toplantısı "ube
Ba#kanımızın ba#kanlı$ında Ziraat
Mühendisleri Odası Mersin
"ubesi'nde yapıldı.
!"25 Eylül- !"25 Eylül- TMMOB
Mersin !KK, "ube Ba#kanımızın
ba#kanlı$ ında Mersin kent
Sempozyumu için Büyük#ehir
Belediye Ba#kanı Macit Özcan'ı

! 03 Temmuz- "ube Yayın Komisyonu Toplantısı
#ube binamızda yapıldı.

!"14 Temmuz- TMMOB Mersin !l Koordinasyon
Kurulu Toplantısı "ube Ba#kanımızın
ba#kanlı$ında Ziraat Mühendisleri Odası Mersin
"ubesi'nde yapıldı.

!"15 Temmuz- MEK!K Mersin Kalkınma ve !#birli$i
Konseyi, Enerji Komisyonu'nun D.S.!.' de yapılan
toplantısına katılım sa$landı.

!"17 Temmuz- Asansör periyodik kontrolleri basın
açıklaması Makina Mühendisleri Odası Mersin
"ubesi'nde "ube Ba#kanımız ve MMO Mersin
"ube Ba#kanınca yapıldı.

AKKUYU’DA NÜKLEER SANTRAL
!STEM!YORUZ...
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Seçimlerde elektri$e zam yapmamakla övünen AKP
Hükümeti'nin, elektrik politikalarının artık iflas etti$ini, dolayısı
ile zamların faturası da halkın sırtına yüklenerek, 2008 yılının
ilk 6 ayı için de elektrik fiyatlarına yakla#ık %45 oranında
yapmı# oldu$u zamlarla geçek yüzünü göstermi#tir.

AKP Hükümeti'nin elektrik enerjisi alanında sürdürdü$ü
yanlı# politika ve yanlı# uygulamalardan dolayı foyası da
böylece ortaya çıkmı#tır. 

Kamunun enerjiye yatırım yapması çıkarılan yasa ile
engellenmi#tir. Özel sektöründe yatırım yapmaması nedeniyle
ülke enerji açı$ı ile kar#ı kar#ıya bırakılmı#tır.

Bugüne kadar yapılan özelle#tirme uygulamaları ve 4628
sayılı elektrik piyasası yasası ile getirilen serbest piyasanın
ülkemize maliyeti a$ır olmu#tur.

Rekabet ortamında enerjinin ucuz ve kesintisiz sa$lanaca$ı
iddiaları çökmü#, tam aksine ülkemiz yatırımsızlı$a, karanlı$a
ve pahalılı$a mahkum edilmi#tir.

Hükümetin yanlı# enerji politikalarının bedelinin halktan
çıkarılmasını kabul etmek mümkün de$ildir.

Elektri$e yapılan bu zamların tüm ürünlerin fiyatlarını
arttıraca$ı ve halka dü#en faturayı daha da kabartaca$ı
açıktır.

Enerji alanındaki bu açmazlardan yalnızca konutlar de$il,
tarım, ula#ım, ticaret ve sanayide büyük ölçüde etkilenecektir.

Çalı#anların ücretleri esas alındı$ında ülkemiz dünyanın
en pahalı elektrik enerjisi kullanan ülkelerin ba#ında
gelmektedir.

Zam oranları çalı#anların ücretlerine yansıtılma-ması
halinde açıkça halk usulsüz, yani kaçak elektrik kullanmaya
zorla te#vik edilmektedir.

Kamunun çıkarlarının korunması, halkın yararına enerji
politikalarının hayata geçirilmesi için me#ru zeminlerde
mücadelemizi sürdürece$imizi bir kez daha belirtiyor, halkımızı
da bu tür uygulamalara kar#ı durmaya ve tepkilerini koymaya
davet ediyoruz.
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BASIN AÇIKLAMASI

AKP HÜKÜMET! TARAFINDAN YAPILAN HAKSIZ
ELEKTR!K ZAMINI PROTESTO ED!YORUZ
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