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BAȘLARKEN...BAȘLARKEN...
EMO Enerji’nin ilk sayısıyla okuyucularımıza merhaba diyoruz. 

Dıș politikanın, iç siyasal arenanın, ekonominin en önemli gündem 
maddelerinden birini enerji olușturuyor. Enerjinin dünya ve ülke gün-
deminde giderek artan önemi, basın dünyasında da kendini gösterme-
ye bașlamıștır. Artık ekonomi muhabirliğinin bir alt birimi olarak enerji 
muhabirliği doğmaktadır. 

Elektrik Mühendisleri Odası, elektriğin ucuz, sürekli ve kaliteli olarak 
sunulması gereken bir kamu hizmeti olma özelliğinin yok sayıldığı, 
piyasalaștırmanın ana amaç haline getirildiği bir düzlemde kamu ya-
rarını temel alan, farklı bir yol arayıșını da yansıtabilecek yeni bir dergi 
gereksiniminden yola çıkarak, EMO Enerji Dergisi’ni yayımlamaya karar 
vermiștir. 

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 1956 yılından beri çıkarılan ve 
430. sayının hazırlıkları içinde bulunan Elektrik Mühendisliği Dergisi’nde 
bugüne kadar elektrik alanına yönelik gelișmeler ele alınmıștır. Enerji 
alanının giderek artan önemi, Elektrik Mühendisleri Odası’nın mesleki 
alanındaki genișleme (Bilgisayar mühendisleri, Biyomedikal mühendis-
leri gibi) yeni bir dergi çıkarma arayıșını yoğunlaștırmıștır. Bu arayıșta 
elektrik alanının, yalnızca elektrik üretim ve tüketimiyle sınırlandırılama-
yacak bir kapsama doğru genișlemesi de etkili olmuștur. Elektrik üretimi, 
petrolden doğalgaza, sudan kömüre, rüzgardan güneș, biyokütle gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar uzanan geniș bir alanı kapsa-
maktadır. Bu durumun uzun zamandır farkında olan Elektrik Mühen-
disleri Odası, TMMOB adına düzenlediği enerji sempozyumlarını geniș 
bir perspektifle hazırlamaktadır. Bu perspektifi esas alan EMO Enerji’nin 
de elektrik hizmeti bașat olmak üzere enerjinin tüm diğer alanlarını da 
içerecek bir dergi olması için çaba gösterilmektedir.

EMO Enerji, araștırma, inceleme, değerlendirme yazılarının yanı sıra çe-
șitli söyleșiler ve her sayısında Hukuk, Çalıșma Dünyası, AR-GE, Dünyadan 
Haberler bölümleriyle enerji alanındaki gelișmeleri aktarmaya çalıșacak. 
Ekonomist-Yazar Mustafa Sönmez “Ekoenerji”, Makine Mühendisi Oğuz 
Türkyılmaz “Kürsü”, Petrol Mühendisi Necdet Pamir “Enerji ve Jeopolitik”, 
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Kemal Ulusaler de 
“Toplumsal Bakıș” köșelerinden okuyucularımıza seslenecekler. 

EMO Enerji, enerjide arz güvenliği tartıșmalarının yoğunlaștığı 2007 yılı-
nın ilk aylarında yayın hayatına bașlamaktadır. Bu nedenle ilk sayının 
dosya konusunu 2006 yılına ilișkin değerlendirmeler ve 2007 yılına ilișkin 
öngörülere ayırdık. 

EMO Enerji Dergisi’nin ilk sayısının hazırlıkları sürerken 3 dağıtım bölge-
sinin özelleștirme ihalesi seçim sonrasına ertelenmiștir. Bu nedenle der-
gimizin dosya konusu çerçevesinde değerlendirmelerini aldığımız çeșitli 
kurumların temsilcilerinin yazıları ihalelerin ertelenme sürecini kapsa-
mamaktadır. Dergiciliğin handikaplarından birini olușturan gündemi 
yakalama sıkıntısına, profesyonel anlamda yayıncılık değil de özverili bir 
çalıșma yapılıyor olması eklendiğinde, okuyucularımızın bu gecikmeyi 
hoșgörüyle karșılamalarını umut ediyoruz. Dosya kapsamında yapılan 
genel değerlendirmeye verdikleri katkıdan ötürü Oğuz Türkyılmaz ve 
Ülker Aydın’a teșekkür ediyoruz. 

Siyaset, ekonomi ve dıș politika gibi alanlarda uzman çevrelerin yakın-
dan ilgilendikleri enerji, halkın gündeminde elektrik faturaları dıșında 
çok tartıșılmayan bir konuma sahiptir. Bunun temel nedeni enerjinin 
belli bir düzeyde yetkinlik gerektiren bir alan olması özelliğinden kay-
naklanmakla birlikte, bu alana yönelik gerçekten halkı temel alan bir 
bilgilendirme yapılmıyor olması da önemlidir. Bu gerçekten yola çıkan 
Elektrik Mühendisleri Odası, “Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Karartma” 
kampanyasıyla kamusal yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamıștır. 
Bu kampanyanın ayrıntılarını da dergimizin ilk sayısında bulacaksınız. 

Enerjinize sahip çıkmanız dileğiyle,

Banu SALMAN
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