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Saygıdeğer meslektaşlarım, 

Bültenimizin yayımlanmasına 1 yıl ara 

verdikten sonra yeni sayımızla sizlerle 

bir araya gelmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. TMMOB’ye dönük 

saldırı girişimlerinin hız kesmediği, 

örgütümüzün kamusal alandan 

koparılması çabasının güdüldüğü, 

denetim yetkimizin gasp edilmeye 

çalışıldığı bir dönemde mali olarak 

küçülmek gibi bazı tedbirler almak 

durumunda kaldık. Aldığımız 

tedbirlerden biri de hatırlayacağınız 

üzere bültenimizin yayın periyodunu 

6 aya çıkarmak olmuştu. Ancak koşullar 

nedeniyle, yayın periyodumuzu 

1 yıla çıkarmak zorunda kaldık. 

Bir taraftan örgütümüze dönük 

saldırılara karşı mücadelemiz devam 

edecek, diğer taraftan da her şekilde 

siz üyelerimizle buluşmaya devam 

edeceğiz.bültenimizde bu buluşma 

araçlarından bir olarak varlığını 

korumaya devam edecektir.   

Sevgili meslektaşlarım, 

Sizlerle bir araya gelemediğimiz 

dönemde, 2012 yılında sürgün 

edilen arkadaşlarımızın, hukuk 

mücadelesini kazanarak geri 

dönüşleri biz ve örgütümüz 

açısından önemli bir kazanım oldu. 

Yaşanan enerji sıkıntılarını dile 

getiren sivil, demokratik, mesleki 

örgüt temsilcilerinin sürülmesinin 

enerji problemlerini çözmediği 

bugün yaşadığımız sıkıntılarla 

yeniden kanıtlanmıştır. Bu süre 

içinde özelleşme gerçekleşmiş, 

özel şirket hüviyeti kazanan elektrik 

dağıtım kurumu, iletim ve üretim 

kurumlarının da yetmezliğiyle 

birlikte zorlu kış koşullarında, 

halkımıza ve kentlerimize kaliteli ve 

kesintisiz elektrik sunma hizmetini 

yerine getirememişlerdir. Bizler her 

koşulda, halkı karanlıkta bırakanları 

sorgulamaya, halkımız adına hesap 

somaya devam edeceğiz. Özelleşme 

karanlık ve pahalılıktır tespitimiz 

haklı çıkıyor. Kamunun elindeyken 

hantallaşan, birikimsiz kadroların 

elinde işlemez hale getirilen bir 

kurumun bugün hizmet verememe 

haline gelişine tanıklık ediyoruz. 

Buradan bir kez daha paylaşmak 

isteriz ki, çözüm siyasi etkiden 

arındırılmış, liyakatın gözetildiği, 

özerk ve bütünsel bir yapılanmayla 

yönetilen, kamusal denetime açık 

özerk bir yapılanmayla yeniden 

kamulaştırmadan geçmektedir. 

Çözümün olmazsa olmazlarının 

başında ise illerimize dönük bir yatırım 

seferberliğinin gerçekleştirilmesi 

gelmektedir. Geçmişte TEDAŞ Genel 

Müdürlüğünde üst düzey yöneticilik 

yapanların yıllardır bölgeye yatırım 

yapılmadığı itirafları da maalesef bu 

konudaki serzenişlerimizin ne kadar 

haklı ve yerinde olduğunu ortaya 

göstermiştir. Tekrar etmek gerekirse 

bu konudaki her türlü gelişmenin 

halk adına takipçisi olmaya devam 

edeceğiz. Çünkü biz işimizi 

mesleğimize ve halkımıza dair derin 

bir sorumluluk duygusuyla, bilimi 

halkımızın hizmetine sunmak şiarıyla 

yapıyoruz.

Sevgili meslektaşlarım, 

KCK Genel Başkanı Sayın Abdullah 

ÖCALAN tarafından, 2013 

Newroz’unda başlatılan demokratik 

barış süreciyle birlikte, insanlarımızın 

savaş nedeniyle yaşamını yitirdikleri 

dönemin sonuna geldik. İmralı’da 

yürütülen diyalog ve müzakere 

sürecinin, onurlu barışın tesis 

edileceği bir demokratik dönüşümü 

ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Ancak 

radikal demokrasi diye tarif ettiğimiz 

bu dönüşüm sürecine gölge düşüren 

bazı antidemokratik gelişmelere 

de tanıklık ettik, etmeye devam 

ediyoruz. Özellikle Gezi direnişi 

sırasında, iktidarın halkın taleplerine 

dönük tavrı ve gösterilere müdahale 

sırasında ortaya çıkan orantısız güç 

kullanımının yarattığı ölümler bizleri 

hem derinden yaralamış, hem de 

ciddi şekilde kaygılandırmıştır.  Yine 

bugünlerde devlet içinde ortaya 

çıkan iktidar savaşları, yolsuzluk 

iddiaları, Türkiye’nin demokratik 

dönüşümünün önünde aşılması 

gereken engeller olarak belirmiştir. 

Halkın iktidarını ve radikal 

demokrasiyi hayata geçirmek 

bizlerin sorumluluğundadır ve 

bizim mücadelemizle gelişecektir.  

İşte böyle bir atmosferde 18. 

Olağan Genel Kurulumuza doğru 

yol alıyoruz. Önümüzdeki dönem 

hem TMMOB’ye dönük saldırılarla 

ilgili mücadelemizin yükseleceği, 

demokrasi mücadelesinin çok 

daha fazla gündemimizde olacağı, 

mesleğimizin gelişimi ve halkın 

hizmetine sunumu ile ilgili yine 

birçok çalışma yürüteceğimiz yoğun 

ve zorlu bir dönem olacak. Bu itibarla, 

18. Dönemde görev üstlenecek olan 

bütün arkadaşlarımıza şimdiden 

başarılar diliyor; 17. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu adına sizlere 

saygılarımızı ve sevgilerimizi 

sunuyorum. 
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