Değerli Meslektaşlarım,

Son yılarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Enerji
Verimliliği (energy efficiency), sürdürülebilirlik (sustainable),
yenilenebilir enerji kaynakları (renewable energy source),
sera gazları (greenhouse gases) gibi kelimeler moda
olmuştur.

Enerji kaynaklarının hızla giderek azalması, ayni
süratle bu kaynakların kulanımıyla çevrenin ve
atmosferin zarar görmesi, bu konudaki çalışmaları
artırmıştır. Konuya duyarlı ülkelerde, gün
geçmiyor ki konferanslar paneller düzenlenmesin.
Mevcut teknolojiler yapılan AR-GE (araştırma
geliştirme) çalışmalarıyla sürekli olarak
geliştiriliyor. Her geçe gün yeni çalışmalar ortaya
çıkıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde gerekli yasal
düzenlemeler yapılıp uygulamaya konmuştur.
Türkiye’de de hatırı sayılır çalışmalar
yapılmış, gerekli yasal düzenlemeler
hazırlanmakta olmasına rağmen, ülkemizde
bu konuda somut adımlar maalesef henüz
atılamamıştır. Bizler Elektrik Mühendisleri
Odası olarak, konuya ilişkin çalışmaların ivme
kazanması için çaba gösteriyoruz. Yine bu
sayımızda bu konulara yer vermek istedik.

Sevgili Dostlarım,
Her yeni yılı yeni umutlar ve yeni
beklentilerle karşılıyoruz. Öncelikle ailemiz ve dostlarmız için sağlıklı bir yıl olmasını temenni
ediyoruz, daha sonrada işlerimiz ve ülke sorunlarmıza yönelik beklentilerimizle ilgili iyi
temennilerimiz gündeme geliyor.

2009 yılında yaşanan global ekonomik kirizin etkileri bir şekilde ülkemizdeki iş yaşamını da
olumsuz etkilemiştir. Yaşanan sorunlar sadece krize bağlı olmamışdır. Dönem dönem Kıbrıs
sorununda yaşanan olumsuzluklar ve bu sorunlarla ilgili açılan hukuk davaları da ülkemizde
yapılan yatırımları olumsuz etkilemiştir.

Bizler ve bizim büyüklerimiz de bu konuyla ilgili hep gelecek endişesi olmuştur. Yaşanan bu
endişeler bir şekilde geleceğe yönelik yapılacak olan yatırımları olumsuz etkilemiştir. Bu nedenden
dolayı Kıbrıs sorununun çözümünde bir an önce netlik kazanılması gerekmektedir.

Üye sayımız giderek artmakta şu an 594 üye sayısına ulaştık. Gerek ülkemiz üniversitelerimiz
gerekse yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan genç üyelerimiz iş bulmakta zorlanmaya
başlamışlardır. Yabancı lisanları da çok iyi olan ve iyi bir donanıma sahip olan bu genç üyelerimizin
iş bulmakda zorlanmaları beni son derece üzmektedir. Umarım 2010 yılında ülkemiz için güzel
gelişmeler olur ve gelecek nesiller yarınlarına daha güvenle bakarlar.

Değerli meslektaşlarım yeni yılınız, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl olsun. Bunun yanında,
dünyamızda yaşanan tüm çatışmaların son bulmasını, insanların geçici olarak bulundukları bu
dünyada birbirlerini öldürmekden bir an önce vazgeçmelerini, din, dil, ırk gözetmeksizin kardeşçe,
birbirlerinin haklarına, çevreye ve doğaya da saygı göstererek barış ve huzur içerisinde
yaşamalarını temeni ederim.
Mutlu Yılar
Ayşe Tokel
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