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1 Temmuz 2008 tari-
hinden itibaren elektrik
fiyatlar› da art›k otomati-
¤e ba¤land›. Yüksek
Planlama Kurulu‘nun
(YPK) 14 fiubat 2008 ta-
rihli karar›yla (maliyet
bazl› fiyatland›rma meka-
nizmas›)  elektrik zamm›
otomati¤e ba¤lanarak,
elektrik fiyatlar›n›n, 1
Temmuz, 1 Ekim, 1 Nisan
tarihlerinde, y›lda 3 kez

ayarlanaca¤› belirtilmektedir. Özellikle uluslararas› pi-
yasalarda en önemli maliyet girdisi olarak afl›r› yükse-
len petrol ve do¤algaz fiyatlar›ndaki yükselifl otomatik
olarak elektrik fiyatlar›na yans›yacakt›r. 

Seçimler öncesinde elektri¤e zam yapmad›¤›n› söy-
leyerek oy toplayan hükümet, bu y›l›n bafl›nda yapt›¤›
yüzde 20 zamm›n ard›ndan zamlar› otomati¤e ba¤lama-
s› ve 1 Temmuz’da %21 ilave zamla bu y›l›n bafl›ndan iti-
baren %45’e varan zamlarla, zam yapmad›¤› dönemle-
rin ac›s›n› fazlas›yla vatandafltan ç›karaca¤a benziyor. 

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› (Ö‹B) taraf›ndan
Baflkent Da¤›t›m ve Sakarya Da¤›t›m bölgeleri ile Me-
ram ve Aras Da¤›t›m A.fi‘lerin özellefltirme ihalelerine
ç›k›lm›flt›r. Otomatik fiyatland›rmaya geçiflin ard›ndaki
temel neden da¤›t›m özellefltirilmelerinin yap›lacak ol-
mas›d›r. fiirketlere sorunlu de¤il, kâr garantili bir yap›-
lanma teslim edilmek istenmektedir.

Yine özellefltirmeleri h›zland›rmak amac›yla halk›n
kamu iflletmecili¤inden so¤utulmas› için her türlü çaba
sarf edilmektedir. Kamu yat›r›mlar› aksat›lmakta, yetifl-
mifl nitelikli personel uzaklaflt›r›larak, kamu iflletmecili-
¤i yat›r›ms›zl›¤a mahkûm edilmekte, kamu kurumlar›
teknolojinin gelifliminden yararland›r›lmamakta, hiz-
met kalitesinin artt›rmas›na engel olunmaktad›r. Ayr›ca
özellefltirmelerin bir di¤er boyutunda da, çal›flanlar›n
özlük haklar› baflta olmak üzere yo¤un hak kay›plar›
oluflmakta, sendikas›zlaflt›rma ve tafleronlaflt›rma yön-
temi ile çal›flma yaflam›na sald›r›lar yap›lmaktad›r.
Odam›z›n öncülük etti¤i Özellefltirme Karfl›t› Platform
(ÖKP), kamu kurumlar›n›n tasfiye edilmesine, özellefl-
tirmelere ve özellefltirme giriflimlerine karfl› bütün
emek ve meslek örgütleriyle, demokrasi güçlerini mü-
cadelenin bir bilefleni olarak görerek birlikte yeniden
daha diri bir mücadele karar› alm›flt›r. Bu mücadelede,
bu anlay›flla herkes yerini almal›d›r.

Sevgili Meslektafllar›m 

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda enerji kullan›m› ve
yeni teknolojiler bir yandan yaflam› kolaylaflt›r›rken di-
¤er yandan fosil yak›tlar›n kullan›m›na ba¤l› olarak kü-
resel iklim de¤iflikli¤inin bir kâbus gibi insanl›¤›n üzeri-
ne çöktü¤ü bir dönemi yafl›yoruz. Fosil yak›tlar›n (Pet-
rol, Do¤algaz, Kömür gibi) dünya genelinde enerji tüke-
timindeki pay› %90’lar› bulmakta ve yak›n dönemde bu
oran›n düflmeyece¤i tahmin edilmektedir. Yeryüzünde
belirli bölgelerde ve s›n›rl› olarak bulunan bu enerji kay-
naklar›na hâkimiyet ve enerji temin güvenli¤i amaçl› sa-
vafllar›n en büyükleri yan› bafl›m›zda Ortado¤u co¤raf-
yas›nda meydana gelmektedir. Küresel kapitalizmin
kontrolünde, adeta bir damla petrolün bir damla kana
eflde¤er kabul ettirildi¤i bu dönemde yenilenebilir alter-
natif enerji kaynaklar›n›n kullan›m› ve gelifltirilmesi ge-
lecek için hayati önem tafl›maktad›r. Yaflan›labilir, sa-
vafls›z bir dünya için herkesin daha fazla sorumluluk al-
mas›na ve katk› koymas›na gereksinim var. 

Bu çerçevede Türkiye’de bir ilk olan, ihtiyaç duydu-
¤u bütün enerjisini (So¤utma, Is›tma, Ayd›nlatma) gü-
nefl ve topraktan karfl›layan Diyarbak›r Büyükflehir Be-
lediyesinin öncülük etti¤i, Odam›z›n katk› koydu¤u ve
bir çok kurum-kuruluflun da destekledi¤i “Güneflevi
E¤itim ve Uygulama Park›” projesi y›l›n en fazla günefl
alan günü, 21 Haziran 2008’de Diyarbak›r Sümerpark
alan›nda aç›ld›. Gelecek için umut vaat eden bu örnek
evi bütün meslektafllar›m›n özellikle görmesi gerekti¤i-
ni düflünüyorum.

De¤erli Arkadafllar

Biz mühendisler dünyan›n ve ülkenin sorunlar›n›n
yaflad›¤›m›z sorunlardan ba¤›ms›z olmad›¤›n› bilerek,
kendi özlük haklar›m›z›n özgür, demokratik ve eflitlikçi
bir ülkede emek ve emekçiden yana; kimliklere, kültür-
lere ve inançlara sayg›l› bir devlet anlay›fl›yla çözülebi-
lece¤ini bu dönemde daha iyi kavr›yoruz. Bu inançla
mesle¤imizi icra ederken kamusal perspektifle bilimi
ve tekni¤i toplum hizmetine sunmak için yar›flmal›, bü-
tün meslektafllar›m›z meslek ve toplum dayan›flmas›n›
sa¤layacak örgütlülüklere kat›lmal› ve Hakkari’den
Edirne’ye kadar örgütlü oldu¤umuz Elektrik Mühendis-
leri Odas› meslek anlay›fl›n› bu perspektifle daha da
yükseltmeliyiz. Hepinizi bu çabaya destek sunmaya ça-
¤›r›yor, fiube Yönetim Kurulu ad›na sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum…
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