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BA YAZI

Hareketli ve sıcak bir yazın ardından yeni sayımızla 
karşınızdayız.

Nükleer santral yasası, dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesi, vb. yasa ve uygulamalar bugünlerde 
gündemimizi işgal edecek gelişmelerdir. Siyasi iktidarın, 
bugüne kadar Odamızın söylediklerini ve önerilerini hiçe 
sayarak uluslararası tekellerin isteklerini gerçekleştirmeye 
girişeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Gelişmeler karşısında, her zaman yaptığımız gibi, sağlam, 
kararlı ve caydırıcı duruşumuzu sergileyeceğimizi bir kez 
daha bilmeleri gerekir. Bu ülkenin geleceğini karartmaya, 
insanlarımızı “zamlı karanlığa” mahkum etmeye izin 
vermeyeceğiz: Bilgimiz, gücümüz ve inandıklarımızla 
karşılarında duracağız.

7-8 Eylül günlerinde Yıldız Üniversitesi’nde 
gerçekleştirdiğimiz Marmara Enerji Forumu bu 
kararlılığımızın bir işareti olarak algılanmalıdır. TMMOB 
Enerji Sempozyumu’na hazırlık olarak bütün bölgelerde 
düzenlenen ve Marmara Bölgesi’nde Kocaeli ve Bursa 
şubelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Forum, enerji 
alanında üretimden, iletime ve dağıtıma kadar ne denli 
dipsiz bir kuyuya atılmaya çalışıldığımızı bir kez daha 
gözler önüne serdi. 

Yıllardır elektriğin kamu hizmeti olması gerektiğini, 
elektriğin, kar ve çıkar amaçlı hiçbir çabanın içinde 
olamayacağını söylememize karşın; Forumda yer alan 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin ortaya koydukları 
anlatımlar ülkemiz ve geleceğimiz açısından “umut” 
besleyebileceğimiz bir tabloyu oluşturmadı.

Enerjinin bir meta, kar kaynağı, vb. olarak görüldüğü 
noktada çok başlı bir yapıda bulunan enerji kurum 
ve kuruluşlarının kendilerini aklamak istemeleri çok 
“doğaldır”.

Enerji Forumu’nda, ülkemizin uzun vadeli bir enerji 
politikasının olmadığı, günübirlik çözümlerle bu 
sektörün ve ülkenin geleceğinin her geçen gün karanlığa 
götürüldüğü çok açık biçimde, tüm yönleriyle ortaya 
konularak çözüm önerileri her konuda detayları ile 
verilmiştir. 

Bu Forumda, bir başka ilki daha gerçekleştirdik: Katılımın 
sadece forum salonunda kalmaması gereğinden hareketle 
iki gün boyunca internetten canlı yayınla, bu konuda 
ilgili herkese forum oturumlarını ulaştırdık. Organizasyon 
zamanının kısıtlı ve ilk deneme olmasına rağmen 880 kişi 
tarafından izlenmesini bir başarı olarak değerlendiriyoruz.

Forum katılımcılarının sunumlarını ve bilgilerini de bir 
kitap olarak en kısa zamanda sizlere ulaştırmak için gerekli 
çalışmalar sürmektedir.

Hidrojenli arabamız  “Hidra”, 2 yıllık yoğun bir emeğin 
sonucunda pistlere çıkarak Ankara Otomobilciler Kupası’nı 
(ANOK) kazandı. Bu başarı bizlere, önümüzdeki süreçte 
daha azimli çalışma ve başarma gücü aşıladı. Çalışmamız, 
çıkardığımız dersler doğrultusunda kesintisiz sürecek. 

Elbetteki bu başarı da ödüllendirilmeliydi: Bu çalışmada 
emeği geçen EMO-GENÇ üyelerini, hocalarını ve her türlü 
maddi-manevi desteği sunan sponsorlarımızı yaptığımız 
yemekli bir törenle taçlandırdık.  

Bu başarıyı geleceğe taşımak ve kalıcılaştırmak için 
giriştiğimiz bir diğer proje de, Perpa A Blok Yönetimi’nin 
Şubemize tahsis ettiği atölyeyi üniversitelerle birlikte 
sürekli bir Ar-Ge Merkezi haline getirmektir. Bu 
girişimimizin de üyelerimizin ve gençlerimizin katkısıyla 
başarıya ulaşacağına inanıyoruz. 

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Proje Yarışması’nın 
ödül töreni de, bu dönemde yapmayı planladığımız bir 
başka etkinlikti. Marmara Enerji Forumu’nun kapanışında 
yapılan Boğaz Tekne Gezisi’nde ödül töreninin de 
yapılması, gezimizi renklendiren bir başka unsur oldu. 
Yarışmada dereceye girmiş genç arkadaşlarımızı maddi 
ve manevi desteğimizle ödüllendirdik. Bu tür yarışmaların 
genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize iyi bir teşvik 
olduğu bilinciyle, önümüzdeki yıllarda da bu yarışmaları 
yapacağız.

Üyelerimize daha etkin ve iyi hizmet verebilmek için 
kiralanan Beşiktaş’taki yeni binamız  7 Eylül akşamı yapılan 
bir tören ile açıldı.

Şubemiz, aydınlık bir gelecek için her türlü çabayı 
sarfetmeye, bütün demokratik kurum ve kuruluşlarla 
birlikte, üyelerimizden aldığımız güçle ülkemizi ileriye 
taşımaya kararlıdır. …

Esen kalın. 
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