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AKP Hükümeti’nin seçimler önce-
sinde ertelediği elektrik dağıtım 
özelleştirmeleri için yeniden iha-

le sürecini başlatması üzerine Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli 
Şubesi’nin öncülüğünde dağıtım şe-
bekesinin işletme hakkı devredilmek 
istenen Sakarya’da ve Kocaeli’nde 
muhalefet örgütlendi. Kocaeli’nde 
Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP) 
oluşturulurken; afiş, pankart, kitlesel 
basın açıklamaları, eğiticilerin eğitimi, 
halk toplantıları, ışık söndürme eylemi, 
panel ve söyleşiler gibi halkla iletişime 
geçilmesine yönelik çeşitli faaliyetler 
yürütülüyor.

Kocaeli ÖKP, 20 Mayıs 2008 tarihinde 
bir gün sonra yapılacak kitlesel basın 
açıklamasına çağrı ve bildiri dağıtımı 
gerçekleştirdi. SEDAŞ Genel Müdür-
lüğü’nde çalışan işçi ve memurlara 
bilgi verilerek, 200 bildiri dağıtımı ya-
pıldı. İhaleye girmek isteyen, bunun 
için SEDAŞ’ta inceleme yapmak ve 
dosya almak için bulunan şirket tem-
silcileriyle karşılaşılması üzerine, bu 
şirket temsilcilerine de bildiri verilerek 
satışa izin verilmeyeceği ifade edildi. 
Sakarya’dan sonra SEDAŞ Kocaeli 
İl İşletme Müdürlüğü’ne gelinerek, 
burada çalışan işçi ve memurlara da 
bildiri dağıtıldı. 

Sekretaryasını EMO Kocaeli Şube-
si’nin yürüttüğü ÖKP, 21 Mayıs 2008 
tarihinde önce İzmit İnsan Hakları 
Parkı’nda, ardından da Sakarya 
SEDAŞ binası önünde enerji dağı-
tım şebekelerinin özelleştirilmesine 

SAKARYA DAĞITIM 
ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI 
MUHALEFET ÖRGÜTLENDİ

Gaz Lambalı Karanlık 
Eylemi

Halk toplantıları, yerel gazete ilanları 
ve bildiri dağıtım etkinlikleriyle ka-
muoyunu “karanlık eylemine” davet 
eden ÖKP, 9 Haziran 2008 tarihinde 
İzmit Çocuk Parkı’nda saat 22.00’de 
gaz lambaları, mumlar ve meşaleler 
eşliğinde özelleştirme karşıtı basın 
açıklaması ve ışık söndürme eylemi 
gerçekleştirdi. 

Özelleştirmeler kapsamında ihale tek-
liflerinin toplanmasının son günü olan 
10 Haziran 2008 tarihinde de ÖKP ve 
çeşitli kuruluşların katılımıyla Sakarya 
SEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde kit-
lesel basın açıklaması yapıldı. Kitlesel 
basın açıklaması sırasında elektrik 

karşı basın açıklamaları yaptı. ÖKP, 
EMO’nun Aydın-Denizli ve Muğla illeri 
elektrik dağıtımının özelleştirilmesine 
karşı açtığı dava nedeniyle de EMO 
Kocaeli Şubesi ile Enerji Sanayi ve 
Maden Kamu Emekçileri Sendikası 
(ESM) Kocaeli Şubesi tarafından 26 
Mayıs 2008 tarihinde yapılan basın 
açıklamasına ÖKP bileşenleri de 
katıldı. TMMOB Gebze binasında bir 
araya gelen EMO, Türkiye Enerji, Su 
ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş), ESM, 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve 
Mimarlar Odası temsilcileri 30 Mayıs 
2008 tarihinde de ortak bir basın açık-
laması yaptılar. Bu toplantıda ÖKP 
etkinlikleri, enerji politikalarına ilişkin 
değerlendirmeler ve gelecek döneme 
ilişkin planlar aktarıldı. 
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Kocaeli’nde örgütlenen ve çeşitli eylemliliklerle hare-
kete geçen Özelleştirme Karşıtı Platform, ilk ortak ba-
sın açıklamasıyla elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle 

enerji sisteminin riske atıldığına dikkat çekti. 

EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri, TMMOB’ye 
bağlı meslek odaları, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikalar, 
çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katıl-
dığı, mayıs ayında gerçekleştirilen kitlesel basın açıklama-
sını, Platform adına EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şerit yaptı. Şerit, sermayenin emekçilere 
karşı yoğunlaştırdığı ekonomik ve siyasi saldırının en önemli 
kısmının özelleştirme uygulamalarıyla yürütüldüğüne dikkat 
çekti. “Geri bıraktırılmış ülkelere özelleştirme öneren geliş-
miş ülkeler, kendi sınırları içinde özelleştirme yapmamakta 
ancak bizim ülkemizdeki kamu kuruluşlarını satın almak için 
çaba harcamaktadırlar” diyen Şerit, enerji özelleştirmeleri 
ile ülkenin enerji sisteminin büyük risk altına sokulduğuna 
dikkat çekerek, şöyle konuştu: 

“Geçmişte diğer hükümetler, bugün ise AKP eliyle sürdü-
rülen özelleştirmeler ile kamu eliyle yürütülen hizmetler 
büyük oranda tasfiye edilerek, sermayenin serbestçe at 
koşturduğu dilediğince fiyat belirlediği, gözünü kırpma-

dan çalışanları kapı önüne bıraktığı, gözlerimizin içine 
baka baka vergi vermekten kaçındığı bir noktaya gelin-
miştir. Enerji gibi hassas ve kamusal bir hak bile sadece 
kar/zarar ölçeğinde ele alınmakta, merkezi planlama ve 
işletme göz ardı edilerek ülkemizin enerji sistemi büyük 
bir risk altına itilmektedir.”bir risk altına itilmektedir.”

dağıtım bölgesinin özelleştirilmesi 
girişimi, “SEDAŞ halkındır satılamaz”, 
“Elektrik kamusaldır” sloganlarıyla 
protesto edildi. 

ÖKP’de Eğitici Eğitimi

EMO Kocaeli Şubesi’nin öncülüğünde 
oluşturulan Özelleştirme Karşıtı Plat-
form, 27 Mayıs 2008 tarihinde “Eğitici 
Eğitimi” adı altında, özelleştirme karşıtı 
enerji politikalarının anlatılarak, sunum-
ların yapıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Özelleştirme karşıtı deneyimlerin pay-
laşıldığı etkinlik Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nde 
yapıldı. EMO Kocaeli Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Şerit’in açılış 
konuşmasının ardından MMO Kocaeli 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çınar 
Ulusoy “Sırada Doğalgaz Var”, EMO 
Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Yazma-
nı H. Avni Haznedaroğlu, “ÖKP Süreci 
ve Eylemlilikler”, Erol Sancak “Elektrik 

Özelleştirilemez” ve EMO 41. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Celepsoy, 
“AKTAŞ Süreci ve Nasıl Kazandık” 
başlıklı sunumları yaptılar. Etkinlikte 
elektrik özelleştirmelerine karşı EMO 
tarafından hazırlanan iki kısa filmin 
gösterimi de yapıldı.

Stantlar Açıldı

ÖKP 28 Mayıs 2008 tarihinde Ko-
caeli’nin işlek caddesi olan Sanat 
Sokağı’nda stant açarak halka bildiri 
ve broşür dağıtıp; özelleştirmelerin 
iptal edilmesi için imza kampanyası 
başlattılar. Hafta sonuna kadar stant 
açık kalırken, 29 Mayıs 2008 tarihinde 
stanttan Perşembe Pazarı’na kadar 
olan güzergahta 3 bin bildiri dağıtı-
mı yapıldı. Adapazarı Hilmi Kayın İş 
Merkezi önünde de 3 Haziran 2008 
tarihinde stant açılarak, imza toplan-
dı. Açılan stantta vatandaşlara elektrik 
özelleştirmesinin karanlık ve pahalılık 

olduğunu anlatan broşürler dağıtıldı. 
Buradaki stant da 2 gün süreyle açık 
kaldı. Stant açarak halkı bilgilendirme 
ve imza toplama etkinliği 6 Haziran 
2008 tarihinde Gebze ÖKP bileşenleri 
tarafından Eski Çarşı’da sürdürüldü. 

Halk Toplantıları 
Yapıldı

ÖKP mahalle muhtarları ve apartman 
yöneticileriyle de toplantılar yaparak 
kamuoyunu bilgilendirme çalışma-
ları yürütüyor. Broşürler dağıtılırken, 
EMO Kocaeli Şubesi’nin hazırladığı 
sunumlar gösterilip, elektrik dağıtım 
özelleştirmesinin yaratacağı sıkıntılar 
anlatılıp, özelleştirme süreci hakkında 
bilgilendirme yapılıyor. Bu kapsamda 
Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi 
ada başkanları, apartman yöneticile-
ri ve mahalle muhtarları ile 31 Mayıs 
2008 tarihinde; Yahya Kaptan Toplu 
Yapı Yönetimi ada başkanları, apart-

ENERJİ SİSTEMİ RİSKE ATILIYOR
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man yöneticileri ve mahalle muhtarları 
ile 4 Haziran 2008 tarihinde toplantılar 
gerçekleştirildi. Körfez Esentepe Ma-
hallesi’nde Körfez Gençlik Evi’nin 5 
Haziran 2008 tarihinde düzenlediği 
halka açık toplantıda da Körfezliler 
bilgilendirilirken, 9 Haziran 2008 
tarihinde yapılacak 5 dakikalık ışık 
söndürme eylemi ve SEDAŞ önünde 
10 Haziran 2008 tarihinde yapılacak 
olan basın açıklamasına davette 
bulunuldu. 

Kocaeli ÖKP bileşeni olan EMO 
Kocaeli Şubesi, Derince Esentepe 
Mahallesi Gençlik Kıraathanesi’nde 
de 11 Haziran 2008 tarihinde halkı 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirdiler. EMO Kocaeli Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Şerit, Başkan 
Yardımcısı Bülent Çetintaş ve Yazman 
Avni Haznedaroğlu toplantıda konuş-
malar yaptılar. 

<

Sermayenin Kar Hırsına Terk 
Edilemez

Mustafa Şerit, eğitim, sağlık, haberleşme, enerji başta olmak 
üzere bugün halkın doğal gereksinimlerini karşılayan mal ve 
hizmet üretimlerinin sermayenin insafına ve kar güdüsüne 
terk edilmek istendiğini belirterek, şöyle devam etti: 

“Özelleştirilmesi akıl dışı olan mal ve hizmet üretimleri 
rekabet getirme ve kalite artırma gibi asılsız fakat süslü 
sözlerle ambalajlanırken, özelleştirilen kuruluşların 
ürettiği mal ve hizmetlere alım garantileri verilerek daha 
baştan özelleştirmenin amaçları itiraf edilmektedir. 
Özelleştirmelerle sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma 
başta olmak üzere çalışma yaşamına yoğun saldırılar 
yapılmaktadır. Ayrıca meslek örgütleri ve sendikaların 
hukuksal mücadelesi her türlü yöntem ile bastırılmak 
istenmekte, bu mücadeleyi yürüten meslek örgütleri ve 
sendikaların susturulması için ele geçirme çalışmaları 
ayyuka çıkmıştır.
AKTAŞ ve ÇEAŞ gibi özelleştirmeler özel sektörün 
enerjiyi nasıl yöneteceğini fazlasıyla göstermişken yeni 
maceralara girmenin, dağıtım bölgelerinin tümünü özel-
leştirmenin, üretimi sermayenin kar hırsına terk etmenin 
mantıklı bir açıklaması olamaz.”

Mücadele Çağrısı

EMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şerit, 
kamusal bir hak olan enerjinin kamu hizmeti yaklaşımı ile 
planlanması ve yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu 
çağrıda bulundu: 

“Asıl olanın dünyayı yorumlamak değil onu değiştirmek 
olduğu bilinciyle, sermaye tarafından dayatılan sınıfsal, 
bölgesel, cinsel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için tüm 
emekçileri, ezilenleri, yoksulları, barıştan ve yaşanabilir 
bir çevreden yana olan emek ve meslek örgütlerini, daha 
adil bir dünya kurma mücadelesine çağırıyoruz.”

SEDAŞ özelleştirmesinin 1980’lerden beri süregelen poli-
tikaların devamı olduğuna dikkat çeken Şerit, açıklamasını 
şöyle tamamladı: 

“Elde ne varsa satma, kamunun kaynaklarını tüketme, 
tüm değerlerimizi harcama mantığı içerisinde olan hükü-
met, enerji alanında SEDAŞ özelleştirmesi ile yaşamsal 
önemde olan elektriği uluslararası tekeller ve yerli işbir-
likçilerine pazarlamakta, geniş halk yığınlarının temel ih-
tiyacı olan elektriği kar aracı haline dönüştürmektedir.
SEDAŞ HALKINDIR SATILAMAZ.
ENERJİ KAMUSALDIR, ÖZELLEŞTİRİLEMEZ.
ÖZELLEŞTİRME KARANLIK ve PAHALILIK DEMEKTİR.”

yyaa
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ÖKP’den Goodyear 
Grevine Destek

ÖKP bileşenleri, 10 Haziran 2008 
tarihinde grevdeki Lastik-İş Sendika-
sı’na üye Adapazarı Goodyear Lastik 
Fabrikası işçilerine destek ziyaretinde 
bulundu. Çok sayıda sendika, meslek 
odası ve sivil toplum örgüt üyesinin 
de yer aldığı destek ziyaretine EMO 
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
de katıldı. 

Sanayicilere 
Mücadele Çağrısı

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen’in katılımıyla Kocaeli ÖKP 
üyeleri, İzmit Ticaret Odası Başkanı 
Hüseyin Zeytinci’yi ve Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Yılmaz Kanbak’ı ziya-
ret ettiler. Özelleştirmelerden elektriğin 
önemli bir girdi oluşturduğu sanayi ve 
ticaret kuruluşlarının da etkileneceğine 
dikkat çekilerek, özelleştirmeye karşı 
mücadeleye destek istendi. Ziyaret-
lere, EMO Kocaeli Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Şerit, TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yalçın 
Ergen, KESK Dönem Sözcüsü ve ESM 
Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yener 
Çalışkan, MMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Kürekçi katıldı. Ziyaretler sıra-
sında konuşan EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Musa Çeçen, ülkemizde son 
günlerde tartışılan elektrikte arz gü-
venliği sorunu, otomatik fiyatlandırma 

ve elektrik zamları konularının özel-
leştirme süreciyle bağlantısını ortaya 
koyarak, “Başta SEDAŞ olmak üzere, 
elektrik dağıtım şirketlerinin özelleşti-
rilmesi ve yürütülen tüm özelleştirme 
politikalarına karşı mücadele kararı 
alan Özelleştirme Karşıtı Platform’un, 
toplumun tüm kesimlerini bilgilendirme 
ve dayatılan uygulamalara karşı top-
lumsal duyarlılığın artırılmasına yöne-
lik çalışmaları sürdürülecektir” dedi. 
Çeçen, özelleştirme ile ucuz enerji 
sağlanacağı söylemiyle sanayicilerin, 
küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) 
ve küçük esnafın aldatıldığını söyledi. 
Çeçen, özelleştirme ile enerji hizme-
tinin sunumunda riskler oluşacağını 
ve bu sürecin sanayicileri de olumsuz 
etkileyeceğini kaydederek, elektrik ala-
nındaki özelleştirmelere karşı çıkmaları 
çağrısında bulundu. 

Özelleştirme Karşıtı 
Mücadele Paneli

ÖKP tarafından 6 Haziran 2008 tarihin-
de “Enerji Özelleştirmeleri ve Özelleş-
tirme Karşıtı Mücadele” konulu panel 
Teksif-İş Sendikası Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. EMO Kocaeli 
Şube Yönetim Kurulu Yazmanı Avni 
Haznedaroğlu’nun yönettiği panele 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen ve Selüloz İş Sendikası Hukuk 
Danışmanı Murat Özveri Katıldı. EMO 
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şerit açılış konuşması yaptığı 

panelde, ESM Sendikası Kocaeli 
Şube Başkanı Yener Çalışkan da bir 
konuşma yaptı. Panel kapsamında 
“AKTAŞ Süreci ve Nasıl Kazandık” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirilirken, 
elektrik özelleştirmelerine karşı EMO 
tarafından hazırlanan kısa filmlerin 
gösterimi yapıldı. EMO Kocaeli Şube 
Yönetim Kurulu Yazmanı Avni Haz-
nedaroğlu ÖKP süreci hakkında da 
bilgilendirici bir sunum yaptı. 

Panelin ilk konuşmacısı Murat Özveri, 
SEKA özelleştirme süreci hakkında bil-
gi verdikten sonra farklı farklı personel 
sözleşmelerine işaret etti. Özelleştirme 
sonrasında çalışanların yaşadığı sıkın-
tılar ve hakları konusunda bilgi veren 
Özveri, SEDAŞ özelleştirmesine karşı 
bir kıvılcımın yaratılması gerektiğini 
kaydetti. Özveri, küreselleşmenin 
topyekun saldırısına karşı yürütülecek 
mücadelenin politik bir tavır olmadan 
kazanım sağlayamayacağına dikkat 
çekti. 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen ise, yürütülen yanlış enerji po-
litikalarını ele alarak, enerji alanındaki 
özelleştirmelerin ülkeye ve geniş halk 
yığınlarına karanlık ve pahalılıktan baş-
ka birşey getirmeyeceğinin altını çizdi. 
Çeçen, ÖKP’in Kocaeli’nde yürüttüğü 
mücadelenin önemini vurgulayarak, ör-
nek çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 

İzleyicilerin sorularıyla foruma dönü-
şen panel saat 18.20’de başlayıp, 
saat 22.00’de tamamlanabildi.<


