
nin tersine; savaþ, iþsizlik, açlýk, ýrkçýlýk gibi pek çok 
insani sorunu bir arada yaþamaktadýr. Ülkemizde de 
küreselleþmenin ihtiyaçlarý doðrultusunda düzen- 
lemeler yapýlmakta, geniþ halk yýðýnlarý giderek 
yoksullaþmaktadýr. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 
Birliði olarak bu süreci emeðe ve demokrasiye karþý 
savaþ açmak olarak deðerlendiriyor, bu uygulamalarýn 
nasýl sonuçlar getireceðini hazýrladýðýmýz bilimsel ra- 
porlarla kamuoyuna sunmaktayýz.
       Eskiþehir'de gerçekleþtireceðimiz bu sempozyum, 
bir kentin tüm sektörleriyle ve toplumsal olanaklarýyla 
evrensel standartlara eriþme çabasý ile küresel 
sermayeye eklemlenmek arasýndaki farký ayýrt ederek, 
ülke, kent ve insan için; saðlýklý ve bilimsel bir çalýþma 
anlayýþýyla yaþanabilir bir kent ve kentlilik bilincinin 
oluþturulmasý amacýyla düzenlenmektedir.
  TMMOB Eskiþehir Kent Sempozyumu'nun 
kentimize ve kent insanýna, giderek ülkemizdeki 
kentleþme sürecine olumlu açýlýmlar getireceði 
inancýyla, kente sahip çýkýyorum diyen herkesi bu 
sempozyuma katýlmaya davet ediyoruz.

   Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) 
olarak, 28- 29 Þubat 2008 tarihlerinde Anemon Otel'de 
TMMOB Eskiþehir Kent Sempozyumu'nu gerçekleþ- 
tireceðiz.
  Bizler, meslek ve meslektaþ sorunlarý konusunda 
duyduðumuz sorumluluk kadar, yaþadýðýmýz ortama 
ve topluma yönelik sorumluluklarýmýzýn da bilincin- 
deyiz.
  TMMOB Eskiþehir Kent Sempozyumu da, kenti- 
mize iliþkin pek çok konuyu ele alýp, kent sorunlarýna 
iliþkin kimi tespitler yaparak insanýmýzý aydýnlatmayý, 
ama bu sorunlar üzerine de öneriler getirmeyi amaçla- 
maktadýr.
   Ýki gün sürecek sempozyum süresince; Eskiþehir ve 
kentleþme, Maden ve jeotermal kaynaklarý, Eski- 
þehir'in depremselliði, Sanayileþme, Enerji kullanýmý, 
Tarým, Ulaþým, Çevre, Atýk ve atýk yönetimi, Eski- 
þehir'de yerel yönetim anlayýþý gibi konular sekiz 
oturumda ele alýnacaktýr.
   Biliyoruz ki, mesleðimiz yaþamýn her alanýnda vardýr 
ve  varolmaya  devam  edecektir.   Durum  böyleyken,
yaþanabilir bir kentin hedeflenmesinde, Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý odalarýn 
önemi ve iþlevi de açýkça ortaya çýkacaktýr.
 Dünyamýz kapitalist küreselleþme sürecinde söylene-

M.Simavi BAKIR
TMMOB

Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

BASIN AÇIKLAMASI TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU
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MMO BASIN AÇIKLAMALARI 

Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 
Emin Koramaz, Ýran'ýn doðal gaz sevkiyatýný kesmesi 
üzerine, 9 Ocak 2008 tarihinde mevcut doðal gaz 
sözleþmelerinin yeniden deðerlendirilmesi çaðrýsýnda 
bulunan bir basýn açýklamasý düzenledi...

ENERJÝ POLÝTÝKALARINDA DIÞA
BAÐIMLILIÐIN

YARATTIÐI SONUÇLAR
DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR

Ýran'ýn doðal gaz sevkiyatýný kesmesi, enerji poli- 
tikalarýnda dýþa baðýmlýlýðýn yarattýðý sonuçlarý 
deðerlendirmek ve yanlýþ politikalarý gözden geçirmek 
için bir imkân olarak deðerlendirilmelidir. Türkiye, 
mevcut gaz alým sözleþmelerini alým miktarlarý, alým 
fiyatlarý, ödeme þartlarý vb. kriterler yönünden 'Takrir-i 
Müzakere' konusu yapmalýdýr.

Ýran'ýn Türkiye'ye gaz sevkiyatýný durdurmasý, 2006 
Ocak ayýnda Rusya ve Ýran'ýn, 2007 Ocak ayýnda da 
Ýran'ýn ülkemize sattýðý doðal gazý azaltmasýný 
hatýrlatmýþtýr. Kronikleþen sorun, yoðun kýþ þartlarý 
nedeniyle bugün Ýran'ýn, yarýn "arz sýkýntýsý, fiyat 
sorunu" veya baþka bir nedenle Rusya'nýn Türkiye'ye 
sattýðý gazý azaltmasýyla açýklanamayacak ve iddia- 
larýn aksine "üç-beþ gün içinde" çözümlenmeyecek 
kadar ciddi bir sorundur. Son üç yýlýn Ocak aylarýnda 
yaþanan geliþmeler bu gerçeðe iþaret etmektedir. 
Sorunun temelinde yýllardýr çeþitli siyasal iktidarlarca 
enerji sektöründe izlenen yerli, yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna aðýrlýk vermeyen, 
enerjide serbestleþtirme politikalarý ve dýþa baðýmlýlýk 
bulunmaktadýr. Bu çarpýk politikalar nedeniyle; 

     Zengin linyit ve taþ kömürü kaynaklarýmýz yeterli 
bir þekilde deðerlendirilmemiþ, bugünkü elektrik 
üretim kapasitesinin dörtte biri oranýnda 10.000 MW 
kapasite ömür yakýtlý santraller kurulmamýþ,   

     Özelleþtirileceði gerekçesiyle mevcut linyit yakýtlý 
santrallerde gerekli iyileþtirme, kapasite artýrýmý, 
bakým ve onarým çalýþmalarý yapýlmamýþ,

    Zengin hidrolik kaynaklarýmýzýn yalnýzca 1/4'ü 
deðerlendirilmiþ, yapýmý süren santrallerin süresi 
içinde bitirilmesi için DSÝ'ye yeterli kaynak 
aktarýlmamýþ, 

       Yerli rüzgâr ve jeotermal kaynaklarýmýz yeterince 
deðerlendirilmemiþ,

    Toplam elektrik enerjisi üretiminin % 23,66'sý, 
"doðal gaz temin ve üretilen elektriðin satýn alma" 
garantisi verilen özel sektör santrallerinden satýn 
alýnmýþ, elektrik üretiminin % 50'si doðal gaza 
dayandýrýlmýþ, ithal taþ kömürü ile birlikte bu iki 
girdinin payý % 55'e ulaþmýþ, 

      Doðal gaz temininde Rusya'ya % 63, Ýran'a %18 
oranýnda baðýmlý kýlýnmýþ ve doðal gaz temin 
anlaþmalarýna Türkiye aleyhine hükümler konulmuþ,  

     Yeterli kapasitede doðal gaz depolama tesisleri 
zamanýnda inþa edilmemiþtir. Gaz temin programlarý 
bir dizi teknik öðe yaný sýra politik parametre içer- 
mektedir. Bu nedenle gaz temin anlaþma ve 
programlarýnýn ilgili tüm taraflarýn, uzmanlarýn ve 
akademisyenlerin de katýlacaðý çok ciddi bir stratejik 
çalýþma olarak ele alýnmasý gerekmektedir. Zira 
ülkemiz; uluslararasý arenada enerji kozunu elinden 
çýkarmakta, vanalarý baþkalarýnca açýlýp kapanabilecek 
bir küresel enerji savaþýnda "enerji koridoru" olmakla 
avunmaktadýr. Ülkemizin bir enerji krizi ile karþý- 
laþmamasý ve yaþanan bu tür uluslararasý sorunlardan 
etkilenmemesi için kapsamlý adýmlar atýlmasý gerek- 
mektedir. 

Bu adýmlar þunlardýr: 

1. Doðal gaza baðýmlý enerji politikalarýndan bir an 
önce vazgeçilerek, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarýmýza yatýrýmlar yapýlmalýdýr. Doðal gazýn 
gerek birincil enerji tüketiminde gerekse elektrik 
üretiminde payý azaltýlmalýdýr. Doðal gazýn kentlerde 
ve sanayide kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý yaný sýra yeni 
tesis edilecek santrallerde yakýt olarak kullanýlmasýyla 
doðal gaza talebin daha da artacaðý resmi kurumlarca 
tahmin edilmektedir. Doðal gaz tüketim artýþýndaki en 
büyük  etken,  elektrik  enerjisi  üretiminin  yaygýn  bir
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biçimde doðal gaza dayandýrýlmasýdýr. Elektrik üretimi 
içinde ithal doðal gaz ve taþ kömürünün elektrik 
üretiminde yarýyý aþan paylarý, yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar devreye alýnarak, kademeli olarak önce % 
30'lara, sonra dörtte birlere düþürülmelidir.

2. 190 milyar kws olarak gerçekleþmesi beklenen 2007 
elektrik üretiminin neredeyse iki katý kapasitede yýlýk 
üretimi saðlayabilecek yerli kaynaklar, atýl vaziyette 
deðerlendirilmeyi beklemektedir. Yerli linyit 
kaynaklarýnýn % 70'i, hidrolik kaynaklarýnýn % 75'i, 
rüzgâr ve jeotermal potansiyelin ise neredeyse tamamý 
deðerlendirilmeyi beklemektedir. Elektrik enerjisi 
üretiminde ulusal ve kamusal kaynaklar ile yerli, yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna aðýrlýk veril- 
melidir.

3. Özel olarak elektrik enerjisi üretiminde, genel 
olarak tüm enerji kaynaklarýnýn temin ve kulla- 
nýmýnda, ülke ve kamu çýkarlarýný gözeten bir strateji 
esas alýnmalý ve ülke ölçeðinde geçerli olacak bir 
"Master Plan" uygulamasýna geçilmelidir.

4. Doðal gaz ithalatý ile ülke ihtiyaçlarý arasýnda bir 
açýk söz konusu olduðunda, kentlerin ve sanayinin 
gazý kesilmemeli, doðal gaz yakýtlý elektrik üretim 
santrallerine verilen gazda kesinti yapýlmalýdýr.

5. Termik santrallerimizde gerekli bakým, onarým, 
iyileþtirme, kapasite artýrýmý çalýþmalarý hýzla 
sonuçlandýrýlmalý, çevre kirliliðini önleyecek önlem- 
ler alýnmalý, bu santraller tam kapasitede çalýþtýrýl- 
malýdýr.

6. DSÝ'nin hidrolik santral yatýrýmlarýna gerekli 
kaynaklar aktarýlarak hýzla sonuçlandýrýlmasý 
saðlanmalýdýr. EPDK lisans verdiði santrallerin yapým 
çalýþmalarýnýn öngörülen süre içinde sonuçlanýp 
sonuçlanmadýðýný denetlemelidir.

7. BOTAÞ'ýn küçültülmesi politikalarý son bulmalý, 
kurum güçlendirilmeli ve etkin kýlýnmalýdýr. BO- 
TAÞ'ýn mevcut doðal gaz sözleþmelerinin özel kuru- 
luþlara devrine son verilmelidir.

8. Enerji sektöründeki kamu kurumlarýný küçültme, 
iþlevsizleþtirme, özelleþtirme amaçlý politika ve  
uygulamalar son bulmalýdýr. Mevcut kamu kuruluþlarý 
etkinleþtirilmelidir. Doðal gaz ve petrol arama, üretim, 
iletim, rafinaj, daðýtým ve satýþ faaliyetlerinin entegre 
bir yapý içinde sürdürülmesi için BOTAÞ ve TPAO, 
"Türkiye Petrol ve Doðal Gaz Kurumu" bünyesinde 
birleþtirilmelidir.

9. Mevcut doðal gaz alým sözleþmeleri yeniden 
görüþme konusu yapýlmalý, anlaþmalarda fiyat, 
alýnmayan gazýn bedelinin ödenmesi, ödemelerin 
nakitolarak yapýlmasý, gazýn üçüncü ülkelere 
satýlmasýnýn önlenmesi vb. Türkiye aleyhine olan 
þartlar iptal edilmelidir.  Satýn  alýnan  gaz bedellerinin 

mal ve hizmet ihracýyla ödenmesi saðlanmalýdýr. Gaz 
teslimatlarýnda ihracatçý ülkelerden kaynaklanan 
eksiklikler ve aksamalar tazminat konusu olmalýdýr. 
Ýhracatçý ülkelerin günlük, aylýk, yýllýk satýþ 
miktarlarýný taahhüt etmeleri saðlanmalýdýr.

10. Yeni sahalarda ortak petrol ve doðal gaz aranmasý 
ve çýkarýlmasý, ortak elektrik santralleri kurulmasý vb. 
projelerle Türkiye ile enerji alanýnda uzun vadeli ve 
kapsamlý iliþkiler kurmak isteyen Ýran'a sorum- 
luluklarý hatýrlatýlmalý, dost bir devlet sorumluluðu ile 
davranmasý talep edilmelidir.

11. Yap-Ýþlet ve Yap-Ýþlet-Devret santrallerinin 
sözleþmeleri tekrar gözden geçirilmeli, bu santrallere 
verilen gaz temin ve elektrik alým garantileri ile 
ayrýcalýklar iptal edilmelidir.

12. Rusya ve Ýran'a baðýmlýlýðýmýzýn azaltýlmasýna 
yönelik çalýþmalar yürütülmeli, baþka ülkelerden 
kaynak çeþitlendirmesine gidilmeli, yerli doðal gaz 
arama ve üretim faaliyetleri desteklenmeli, doðal gaz 
depolama tesis yatýrýmlarýna öncelik verilmelidir.

13. Azerbaycan'dan yapýlan gaz ithalatýnýn artýrýlma 
imkânlarý araþtýrýlmalýdýr. Türkmenistan ve Mýsýr'dan 
ülkemize doðru boru hattý tesisi çalýþmalarýna aðýrlýk 
verilmelidir. Doðal gaz ithal edilecek ülkelere Irak'ýn 
eklenmesine çalýþýlmalýdýr.

14. Rusya ve Ýran'dan kaynaklanabilecek herhangi bir 
gaz kýsýntýsýna karþý Cezayir ve Nijerya'dan LNG 
ithalatýnda artýþ imkânlarý araþtýrýlmalý, uluslararasý 
spot piyasadan LNG alýmý programlanmalýdýr. 

15. 2000 yýlýndan beri sürüncemede kalan Tuz Gölü 
Depolama Tesisleri Projesinde yapým çalýþmalarýna 
ivedilikle baþlanmalý, yeni doðal gaz depolama 
alanlarý araþtýrýlmalýdýr.

16. Enerji açýsýndan dýþa baðýmlý olan ülkemizde 
enerjinin verimli ve etkin kullanýmý ulusal politika 
haline getirilmeli, Enerji Verimliliði Kanunu'nun 
gerekleri acilen yerine getirilmelidir.

17. Yerli doðal gaz üretiminin artýrýlmasýna 
çalýþýlmalýdýr. Zonguldak taþ kömürü sahalarýndaki 
metanýn ticari olarak kullaným imkânlarý saðlan- 
malýdýr. TPAO'nun Karadeniz'deki ve ülkenin bütü- 
nündeki doðal gaz ve petrol arama çalýþmalarý destek- 
lenmelidir. 

18. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak 
kullanýmýný reddeden; bu alandaki yatýrýmlarýn 
aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini 
oluþturan serbestleþtirme ve özelleþtirme uygula- 
malarýndan vazgeçilmeli, enerji sektöründe kamusal 
çýkarlarý gözeten planlama ve uygulamalar esas 
olmalýdýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ
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ÞUBEMÝZ BASIN AÇIKLAMALARI 

05.01.2008 tarihinde Osmangazi Mahallesi 

Yiðitlik Sokak 24 Nolu evde meydana gelen 

karbonmonoksit zehirlenmesi neticesinde 2 kiþi 

hayatýný kaybetmiþ, bir kiþinin de halen koma 

halinde yoðun bakýmda tedavisi devam 

etmektedir.

Odamýz tarafýndan yapýlan inceleme sonucu 

karbonmonoksit zehirlenmesi, evdeki kömürlü 

sobadan kaynaklandýðý tespit edilmiþtir. Evdeki 

bacanýn ve soba borularýnýn temizlenmemesi 

sonucu bacanýn çekmemesinden dolayý 

karbonmonoksit gazý evin içersine yayýlarak 

zehirlenmeye neden olmuþtur.

Geçtiðimiz günlerde yaþamýný kaybeden yurt- 

taþlarýmýzý saygý ile anýyor, yaralý arkadaþýmýza 

acil þifalar, ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dili- 

yoruz.

Bu acýlarýn tekrar yaþanmamasý için bu konularda 

duyarlý olmaya, gerekli önlemleri almasý 

hususlarýný önemle kamuoyuna tekrar hatýr- 

latmayý görev biliyoruz. Soba gazý zehirlen- 

meleri; bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlikten mey- 

dana gelmektedir. Her yýl soðuklarýn baþlamasýy- 

la birlikte soba gazý zehirlenmelerinde ve bina 

yangýnlarýnda artýþ görülmektedir. Soba gazý 

zehirlenmelerinin önüne geçmek için aþaðýdaki 

hususlara önem verilmelidir. 

  Sobalar öncelikle tekniðine uygun olarak 

kurulmalýdýr. Mevsim baþýnda soba kurmadan 

önce borular ve bacalar mutlaka temizlenmelidir.

 

SOBA GAZI ZEHÝRLENMELERÝ, NEDENLERÝ VE
ÖNLEMLERÝ

Erhan KUTLU 
MMO Eskiþehir 
Þube Yönetim Kurulu Bþk. 

   Sobalarda verimli bir yanma için etkili baca 

yüksekliði baca tekniðine uygun yapýlmalýdýr. 

Yeterli yükseklikte bacasý olmayan sobalarda 

yanma için yeterli miktarda hava ve verimli bir 

yanma elde etmek zordur.

    Fazla dirsek ve boru kullanýlmamalýdýr. Boru 

bacayý daraltmamalý, boru ve dirsekler hava sýz- 

dýrmamalýdýr. Soba boru ve dirsekleri belli ara- 

lýklarla temizlenmelidir.

   Rüzgarlý havalarda baca tepmesi ve yaðmur 

suyunun bacanýn içini ýslatmasýný önlemek için 

rüzgar yönüne göre yön deðiþtiren baca baþlýðý 

kullanýlmalýdýr.

  Sobalar tekniðine uygun yakma yöntemleri 

kullanýlarak yakýlmalý, sobanýn baca kapaðý 

kesinlikle kapatýlmamalý, ucuzluðu nedeni ile 

kalitesiz kömür tercih edilmemeli, lastik, plastik, 

boya, petrokok ve týbbi atýk gibi çöpler sobada 

kesinlikle yakýlmamalýdýr.

     Belediyeler, doðalgaz daðýtým þirketleri ve kö- 

mür satýcýlarýnýn özellikle bu önemli konuyu 

halkýmýzý bilinçlendirici çalýþmalarda bulun- 

malarý gerekmektedir. Biz M.M.O. olarak üzeri- 

mize düþen eðitim, kontrol gibi her türlü çalýþma 

yapmaya hazýrýz. 
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ÞUBE 7.OLAÐAN GENEL KURULU

     MMO Eskiþehir Þubesinin 2006-2008 yýllarýný 
kapsayan Çalýþma Dönemi fiili olarak 19.01.2008 
günü 7.Dönem Genel Kurulumuzla beraber sona 
erecektir.

    MMO olarak kuruluþumuzdan beri savundu-  
ðumuz ana tema ülkemizin sanayileþmesi ve demok- 
ratikleþmesidir. 

       Dönem içinde Odamýz meslek alanlarýndan yola 
çýkarak düzenlediði etkinliklerle ülkemizin bilim, 
teknoloji, sanayileþme bütünselliðinin önemini 
vurgulayarak katýlýmcý demokrasinin ülkemizde 
yerleþmesine, çok sesliliðin oluþturulmasýna, ileriye 
dönük çaðdaþ toplumsal deðerlerin yaþama 
geçirilmesine ve örgütlü toplumun oluþmasýna 
katkýlarda bulunmaya çalýþmýþtýr.

       Üyelerimiz meslek temelinde bir araya gelmiþ, 

çok bileþenli, deðiþik sosyal, siyasal ekonomik ko- 

numlara  sahip  mühendislerden  oluþmakla  beraber,  

odamýz meslek, meslektaþ, ülke ve toplum çýkarlarýnýn 

korunmasý temelinde tüm üyelerimizin birlik ve bera-

Erhan KUTLU 
MMO Eskiþehir 

Þube Yönetim Kurulu
Baþkaný

berliðinden yanadýr. Þubemizin üyelerimiz arasýnda bu 

birlik ve beraberliði oluþturduðuna inanýyoruz.

    Biz mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn 

sorunlarýnýn toplum ve ülke sorunlarýndan farklý 

olmadýðýný biliyoruz ve çalýþmalarýmýzý bu eksende 

yürütüyoruz. Gelin hep beraber bu sorunlarý tartýþýp, 

birlik beraberliðimizi bir kez daha göstererek düþün- 

celerimizi kamuoyuna yüksek sesle ifade edelim. 

         Tüm üyelerimizi 19.01.2008 Cumartesi günü 

saat 14.00' de Ticaret Odasý Tiyatro salonunda yapa- 

caðýmýz genel kurulumuza ve 20 Ocak 2008 Pazar gü- 

nü MMO Eðitim Salonunda yapýlacak seçime katýl- 

maya davet ediyoruz. 
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Aktif Katýlýmlarýný

Bekliyoruz.
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TREN KAZALARININ NEDENLERÝ ve ÖNLEMLERÝ 
27.01.2008 tarihinde Ýstanbul'dan kalkan Pamukkale 
Ekspresinin kaza yapmasý ve devrilmesi neticesinde 9 
vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ bir çok vatandaþýmýz 
da yaralanmýþtýr. Yaþamýný kaybeden vatandaþlarýmýzý 
saygýyla anýyor, ailelerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý, 
yaralanan vatandaþlarýmýza acil þifalar diliyoruz.

Ýlk incelemeler sonucu conta baþýndaki ray kýrýlmasý 
nedeni ile bu kazanýn meydana geldiði belir- 
tilmektedir. Raylarýn birleþme noktasýnýn ayrýlmasý 
anlamýna gelen conta baþý ray kýrýlmasýnýn, zaman 
içinde raylarýn yorulmasý, hatta bulunan balastlarýn 
yýpranmasý, hattýn altýnýn boþalmasý, tekerleklerin 
zamanla aþýnmasý neticesinde raylara yapýlan basýncýn 
artmasý ile raylar kýrýlmaktadýr. Bu da bize hatlarýn 
bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmadýðý yada iyi 
yapýlamadýðý düþüncesini oluþturuyor. 

Kütahya'daki kaza konuþulurken Zonguldak'ta 
meydana gelen kaza da bize þunu gösteriyor. Bölgede 
sinyalizasyon sistemi yok. Demiryolu üzerinde 
meydana gelebilecek herhangi bir durumu merkezi 
sisteme bildirerek yolun trafiðe kapatýlmasýný 
saðlayan sistemleri mutlaka oluþturmalýyýz.

TCDD'na 1995 yýlýndan beri kamu iþletmeciliðini yok 
eden politikalarla personel azaltýlmasýna gidilmesi, 
nitelikli personelin kurumdan uzaklaþtýrýlmasý, 
yatýrýmlarýn azaltýlarak bakým ve onarým atölyelerinin 
iþlevsizleþtirilmesi,    büyük    kýsmýnýn    kapatýlmasý, 
TCDD'na eðitimli iþ gücü yetiþtiren demiryolu meslek 
okullarýnýn kapatýlmasý, yetersiz personelin sosyal ve 
ekonomik durumlarýnýn gittikçe kötüleþmesi bu 
olumsuzluklara yol açmýþtýr. 

Oysa demiryolu iþletmeciliði yatýrýmdan, bakýma, 
yenilenmeye, eðitime ve yeni hatlarýn açýlmasýna dek 
merkezi planlamayý gerektirmektedir. TCDD bunu 
yapmakla yükümlüdür.

Bu noktada sorun teknik deðil bizce siyasidir. 
Demiryollarýnýn atýl ve geri bakýmsýz duruma 
düþürülmesi en önemli nedeni dýþa baðýmlý ulaþým 
politikalarýdýr. Kaynaklarýný Karayollarý ve dolayýsýy-

la uluslar arasý petrol ve otomotiv tekellerine akýtan 
politikacýlar aþýlmadýðý müddetçe doðru bir ulaþým 
sistemine geçiþ mümkün olmayacaktýr. 

     Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ile 
beraber ulaþým politikalarýnýn oluþturularak ülke 
genelinde birbiri ile eþgüdüm saðlayacak þekilde bir 
ulaþým master planý mutlaka oluþturulmalýdýr. 

   Ulaþým sistemleri yönetimi tek bir bakanlýk 
bünyesinde toplanmalýdýr.

    Bilim insanlarý ve meslek odalarýnýn görüþleri 
alýnmaksýzýn "hýzlý tren" uygulamasýna geçil- 
memelidir.

       Demiryolu hatlarýnýn ciddi ve bütünlüklü bir tarz- 
da onarýlarak yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir.

   TCDD'nin parçalanarak iþlevsizleþtirilmesi ve 
demiryollarýnda özelleþtirme uygulamasýna son 
verilmesinden vazgeçilmelidir. 

Erhan KUTLU 
MMO Eskiþehir 
Þube Yönetim Kurulu Bþk. 
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Üye 
Aidatlarýmýzý
Ödeyelim.
Odamýza 

Sahip Çýkalým.
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