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Sevgili Meslektaşlarım;
Sırasıyla 1 Eylül Dünya Barış Gününü, Ramazan 
Bayramını kutladığımız, ardından Kurban Bayramını 
kutlayacağımız bültenimizin bu yayın döneminde, bu 
özel günler vesilesiyle bütün dünyada ve ülkemizde 
barışın ve hoşgörünün hakim olduğu, insanların bir 
arada kardeşçe ve eşit yaşadığı bir toplumsal ve sosyal 
düzen dileklerimizi ve beklentimizi bu sütunlardan 
tekrar paylaşmak istiyorum. Ülkemizde bir dönemden 
bu yana çatışmalı süreçler, ateşkes tartışmaları ve 
referandum konuları etrafında şekillenen bir tartışma 
ortamı yaşanıyor. Biz Elektrik Mühendisleri Odasının 
örgütlü üyeleri olarak bu tartışmaların, artık akan kanın 
durduğu, silahların sustuğu bir geleceği yaratması 
gerektiğini her seferinde dile getirmeye çalıştık. Artık 
bu ülkenin ve insanlarımızın daha fazla ölüme, daha 
fazla gözyaşına tahammülü kalmamıştır. Yiten her can 

içimizden bir şeyleri koparmaya devam etmektedir. Bu nedenle, artık ölme ve öldürme anlayışının terk edilmesi, 
kutsal olan yaşamın korunması için her kes sorumluluk almalıdır. Sorunlarımızı özgürce tartışacağımız ve ortak akılla 
üstesinden geleceğimiz bir ortamın yaratılması akan kanın durmasında oldukça önemli bir etkiye sahip olacaktır. Kürt 
sorununun demokratik, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü esas alan tam demokratik bir Türkiye’nin bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi güçlü bir ülke haline gelme potansiyelini taşıdığı, aksi durumda iç çatışmalarla ve iç sorunlarla 
boğuşan ve sıkıntılarıyla tanınan bir ülke olarak kalmaya devam edeceği görülmelidir.  Eksiksiz demokrasinin tesisi 
için bir demokrasi seferberliği ilan edilmeli; yönetenlerinden tek tek bireylere kadar herkes ve her kesim bunun için 
çalışılmalıdır. Biz bu çerçevede yürütmeye çalıştığımız çabalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz.

Saygıdeğer meslektaşlarım;
Geçtiğimiz döneme damgasını vuran bir diğer gelişme de, yaşanan enerjinin özelleştirilmesi süreçleri oldu. Bildiğiniz 
gibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 18 Mart 2010 tarihinde yayınlanan ihale ilanı ile başlayan süreçte, 
Gediz, Boğaziçi, Trakya ve Dicle Elektrik Dağıtım şirketleri 02 Ağustos 2010 ve 09 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılan 
ihalelerle özelleştirildi. Bizler TEDAŞ ve bağlı şirketlerinde örgütlü bulunan EMO, ESM ve Tes-İş’in Diyarbakır’daki 
şubeleri olarak yaptığımız toplantı ve basın açıklamalarında; enerjide özelleştirmenin karanlık ve pahalılık anlamına 
geleceğini, faturalarımız şişerken hizmet kalitesinin düşeceğini, çalışanlar ve emekçiler için bu sürecin sömürü ve 
işsizlikle sonuçlanacağını, bu nedenle de özelleştirme değil nitelikli bir kamusallık istediğimizi vurguladık. Bu sürecin 
karşısında sessiz kalmayacağımızı, hem toplumsal muhalefeti örgütleme noktasında, hem de merkezi yapılarımızla 
birlikte hukuki süreçleri yürütme anlamında yapacağımız çalışmalarla özelleştirmeyi mutlaka durduracağımızı 
buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Halkımıza ve çalışanlara, meslektaşlarımıza yarar değil zarar getirecek 
olan bu sürecin karşısında sessiz kalmamızı, hiçbir şey olmamış gibi davranmamızı kimse beklememelidir.

Sevgili arkadaşlarım;
Bu dönemin başında da belirttiğimiz gibi, geçen dönemleri aşan bir pratikle siz üyelerimizin teveccühüne layık olma 
çabasını sürdürüyoruz. 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz ve oldukça önemli sonuçlarıyla hala tartışılan Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Enerji Forumunun yenisini bu dönemde bazı yeniliklerle düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Adını 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu olarak değiştirmeyi düşündüğümüz etkinliği Şube sınırlarımıza 
yaymayı hedefledik. Bu bağlamda sırasıyla Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl İlleri Enerji Forumunu Elazığ İl Temsilciliğimiz 
bünyesinde, Van-Hakkari-Bitlis-Muş-Ağrı İlleri Enerji Forumunu Van İl Temsilciliğimiz bünyesinde, Batman-Siirt-Şırnak-
Mardin-Urfa İlleri Enerji Forumunu Batman İl Temsilciliğimiz bünyesinde gerçekleştirmeyi buralardan elde edeceğimiz 
sonuçlarla da Diyarbakır’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumunu düzenlemeyi hedefliyoruz. 
Temsilciliklerimizi de hareketlendireceğini, temsilciliklerimizin iş yapma kabiliyetini artıracağını düşündüğümüz bu 
çalışmalarımıza ilgi gösteren bütün arkadaşlarımızın katkılarına şimdiden açık olduğumuzu, yapacağımız çalışmaların 
siz üyelerimizin katılımıyla daha güçlü ve anlamlı bir hale geleceğini sizlerle paylaşmak isterim.

Sevgili Meslektaşlarım;
Dergimizin bu sayısında, özelleştirmelerle ilgili külliyatımızdan ve belleğimizden taşırdığımız detayları sizlerle paylaşmak 
istedik. Özelleştirmeye bakış açımızı arkadaşlarımıza bu vesileyle daha iyi anlatmış olacağımıza inanıyorum. Yine bu 
sayımızda, TMMOB 41. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesini paylaşmak istedik. Sizlere, örgütümüzün hayata 
dokunduğu noktalarda, önümüzdeki 2 yıllık dönemini şekilleyecek olan genel yaklaşımını böylece sunmuş olacağız. 
Ayrıca bu sayımızda bir ilke imza atıyoruz. Meslektaşlarımızın çok yoğun bir talebini karşılamaktan duyduğumuz 
mutlulukla Türkçe-Kürtçe teknik terimler sözlüğünü sizlerle bu sayıdan itibaren paylaşmaya başlayacağız. Geçmişte 
yapılan bu tür bir çalışma olmadığından eksikliklerinin olabileceğini takdir edeceğiniz bu çalışmaya emek veren 
arkadaşlarımı hem kutluyorum, hem kendilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte çalışmalarında başarılar diliyorum.  

Üretenin egemen olduğu, hakça ve adil bir paylaşımın mümkün olduğu, sermayeye peşkeş çekilen varlıklarımızın 
gerçek sahiplerine yani halka geri kazanıldığı, insana insanca değer verildiği, bu anlamda hoşgörünün ve adaletin tesis 
edildiği, kardeşçe yaşadığımız bir ülke özlemiyle hepinize Şube Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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