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Özelleştirme Karşıtı Platform 
(ÖKP), özelleştirmelere karşı 
kamuoyu oluşturmak ve elekt-

rik alanındaki özelleştirme uygulamala-
rına ilişkin sürecin takip edilebilmesini 
sağlamak amacıyla İnternet sitesini 
faaliyete geçirdi. www.ozellestirmeka-
rsitiplatform.org adresinden ulaşıla-
bilecek olan sitede, ÖKP tarafından 
yürütülen çalışmalar, özelleştirmelere 
ilişkin yapılan duyurular, haberler, ra-
porlar, belgeler ve film, karikatür gibi 
görsel malzemeler yer alıyor. Ayrıca 
sitede, özleştirme uygulamalarına yö-
nelik açılan dava dilekçeleriyle hukuki 
gelişmeler de site ziyaretçilerinin bilgi-
lerine sunuluyor.

Türkiye’de özelleştirmeler tüm hızıyla 
devam ederken, özellikle elektrik ener-
jisi alanında yoğunlaşan özelleştirme 
uygulamalarına karşı, “Enerjimize 
sahip çıkıyoruz” anlayışıyla ortak 
tavır alan kurum ve kuruluşlar, 10 
Haziran 2008 tarihinde Özelleştirme 
Karşıtı Platform çatısı altında yeniden 
bir araya geldiler. Özellikle enerji 
alanındaki özelleştirmelere yönelik 
olarak hareketlenen ÖKP’nin bile-
şenlerini Türkiye Enerji, Su ve Gaz 
İşçileri Sendikası (TES-İŞ); Türkiye 
Maden İşçileri Sendikası (T. MADEN-
İŞ); Genel Maden İşçileri Sendikası 
(GENEL MADEN-İŞ); Türkiye Petrol 
Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Pet-
rol-İş); Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası (ESM); Türkiye 
Devrimci Maden Arama ve İşletme 
İşçileri Sendikası (Dev Maden-Sen); 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO); 
Makina Mühendisleri Odası (MMO); 
Kimya Mühendisleri Odası (KMO); 
Maden Mühendisleri Odası (Maden 
MO); Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) 
Metalurji Mühendisleri Odası (Metalurji 
(MO) ve Tüketici Hakları Derneği (THD) 
oluşturuyor. 

ÖKP İNTERNET SİTESİ 
FAALİYETE GEÇTİ

haberlerin yanı sıra özelleştirmelere 
karşı açılan dava dilekçelerinin de yer 
aldığı siteden ÖKP’nin oluşum bilgileri 
ve ilkeler metnine ulaşabilirsiniz. Özel-
leştirmelere yönelik olarak yapılan tüm 
faaliyetlerin yer aldığı sitede, özelleş-
tirmenin kötü sonuçlarının anlatıldığı 
kısa, traji-komik filmler ve karikatürlerle 
de site ziyaretçilerine farklı bir bakış 
açısı sunuluyor.

Elektrik dağıtım özelleştirmeleri ön-
celikli olmak üzere bütünlüklü olarak 
özelleştirmelere karşı sürdürülecek 
mücadeleyi toplumun tüm kesimlerine 
duyurmayı amaçlayan ÖKP, 16 Haziran 
2008 tarihinde kurduğu İnternet site-
siyle özelleştirmelere karşı kamuoyu 
oluşturmayı amaçlıyor. 

Özelleştirme uygulamalarına ilişkin du-
yurular, görsel ve yazılı basında çıkan 
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