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kayıtlı üyelerle, yazılı istekte bulunan üyelere. MMO’nun
diğer illerdeki şube ve temsilciliklerine, TBMM üyelerine,
Bakanlara, İl Amirliklerine, Kaymakamlıklara, Rasmi
dairelerin İl ve Şube Müdürlüklerine, Belediyelere ve
belediye başkanlarına, yabancı elçiliklere ücretsiz gönderilir.
Yayınlanan yazılardaki sorumluluk yazarlarına aittir. Bültene
gönderilen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yayın kurulu
yazılarda gerekli düzeltmeleri yapma hakkına sahiptir.
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Sunuş
Şaban BÜLBÜL
Şube Başkanı

y

az sıcağını hissettiğimiz bu dönemin sonunda yayınladığımız bu bülten ile siz değerli üyelerimize
tekrar merhaba diyoruz.

1 Mayıs işçi bayramının tüm ülkede hak arama adına şenlik
havasında geçen etkinlikleri ile başlayan süreçte 15 Mayısta
Ankara’da TMMOB tarafından düzenlenen “Haklarımız
için, Geleceğimiz için, Halkımız için” mitingine katılarak, bu ülke için bizimde
sözümüz olduğunu, sizler adına ifade ettik.
Bundan tam 92 yıl önce 19 Mayıs da milli mücadelenin temellerinin atıldığı
günde tüm üyelerimizin Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım.
Değerli Meslektaşlarımız;
12 Haziran tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde demokrasiye olan inancımızı ve ihtiyacımızı bir daha ifade ettik. Bu seçimlerde şubemizi ziyaret eden
milletvekili adaylarına mesleğimiz, bölgemiz ve ülkemizle ilgili görüşlerimizi
açıkça ifade ettik. O günlerde bizlere verilen sözlerin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.
Değerli Meslektaşlarımız;
Bu dönemde Şube ve Temsilciliklerimizle birlikte eğitim seminerleri gerçekleştirilerek meslektaşlarımızın mesleki bilgilerinin güncel olması hedeflenmiştir.
Ayrıca Şube Yönetim Kurulu olarak tüm temsilciliklerimizi ziyaret edip, üyelerimiz ile toplantılar düzenledik ve sorunlarını yerinde inceleme fırsatı bulduk.

trabzon.mmo.org.tr

Diğer önemli husus ise Rize Temsilciliğimize yer satın alınması için çalışmalar
başlattık. Hedefimiz 2012 yılında Rize Temsilciliğimizin hizmetlerini yeni yerinde gerçekleştirmesidir.
Ülkemiz ve Trabzon’umuzun tanıtımında çok önemli katkılar sağlayan Avrupa
Gençlik Olimpiyatlarının hazırlanmasında ve icra edilmesinde başarıyla görev
yapan ve Trabzon’u bir olimpiyat şehri olarak, Dünyanın sayılı şehirleri arasına
dahil eden, başta Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar’ın 1 Mayıs ile ilgili basın açıklaması

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası, sömürü ve baskılara karşı direncin ve
emeğin bayramı olan 1 Mayıs’ta alanlarda olacaktır.

Sendikalar Kanununda vb. yapılan kritik değişikliklerin tümü emekçilerin aleyhinedir.

Neoliberal döneme damgasını vuran ve bizim
gibi ülkelere dayatılan uluslararası iş bölümü
gereğince, fason üretim ve taşeronlaştırmaya
dayalı dışa bağımlı ekonominin iş gücü büyük
oranda kayıt dışına itilmiştir. Böylece büyüme

Ülkemizde neoliberal dönüşümü başlatan 24
Ocak 1980 ekonomi kararları sonrasında uygulanan serbestleştirme politikaları, bugünkü ikti-

Yaşasın Emeğin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Makina
Mühendisleri Odası
1 Mayıs’ta alanlarda
darla doruğa ulaşmıştır. 2003’ten itibaren çalışma
yaşamında yapılan değişiklikler, 12 Eylül’ün ekonomik ve sosyal politika ajandasından devralınan
miras doğrultusundadır. Bu politikaların emperyalizme bağımlılık ve “yapısal uyum programları” uyarınca uygulandığı da açıktır.

Ali Ekber ÇAKAR

ile sanayileşme ve kalkınma; büyüme ve verimlilik ile istihdam, gelir dağılımı vb. arasındaki
bağlar tamamen kopmuş durumdadır. Örneğin 2003-2010 dönemi ortalama yıllık büyüme
hızı yüzde 4,6 iken istihdamdaki “artış” binde
2’dir. Aynı şekilde sanayide son 12 yılda emek
verimliliği artışı yüzde 70 gibi hayli yüksek bir
oranda artmış, ancak reel ücretlerde yüzde 12,5
oranında düşüş gerçekleşmiştir. Yaratılan katma
değerin dağılımında ücretlerin payı azalmakta,

Gerçekleştirilen idari, ekonomik, sosyal, siyasi
dönüşümlerle piyasacı yeni bir devlet yapısı egemen olmuş, altyapıda tüm ekonomik toplumsal
ilişkiler piyasaya devredilerek ticarileştirilmiş,
çalışma yaşamında kuralsızlık geliştirilmiş, esnek ve güvencesiz çalışma yasallaştırılmıştır. 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 2821 sayılı
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Çalışma yaşamıyla ilgili bütün uluslararası sözleşmeler onaylanmalı, aykırı bütün düzenlemeler
iptal edilmelidir.

kârlar ve faiz ödemelerinin payı ise artmaktadır.

73 milyon nüfusun bugün ancak 22,5 milyonu çalışabilmekte, bunun 10 milyonu ise kayıt
dışı, güvencesiz koşullarda ve düşük ücretlerle
çalışmaktadır. 14 milyon çalışanın yalnızca 3,5
milyonu sendikalıdır. Çalışanlar sendikal haklarını, toplu sözleşme ve grev haklarını kullanamadıkları, pazarlık güçleri olmadığı için gelir dengesini göreli olarak dahi düzeltebilecek
durumda değildir. Gerçek işsizlik ise yüzde 20
civarındadır ve genç nüfus ile kadın iş gücü istihdamı giderek gerilemektedir.

Kapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerine karşı istihdam bir hak olarak tanınmalı, geliştirilmeli ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

Bütün serbestleştirme ve özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen tüm hizmetler kamuya devredilmeli; kamudan özel sektöre kaynak aktarımına son verilmelidir.

Esnek istihdam, taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve Özel İstihdam Büroları yasaklanmalıdır.
İş güvencesi tüm ücretli çalışanları kapsayacak
tarzda genişletilmelidir. Tüm çalışanlar sigortalı
yapılmadır.

“Ulusal İstihdam Stratejisi”nde benimsenen
yaklaşımlar uyarınca da esnek, güvencesiz çalışma biçimleri daha fazla yaygınlaştırılacak,
geçici-kiralık işçilik uygulamasına geçilecek,
özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak, kıdem tazminatları budanacak, “bölgesel asgari
ücret” uygulamasıyla asgari ücret düşürülecek,
25 yaş altı yeni genç işçiler güvencesiz ucuz
emek sömürüsüne tabi tutulacaktır.

Grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı bütün çalışanlara yeniden tanınmalı; kamuda ve
özel sektörde hak grevi, dayanışma grevi ve genel
grev yasal güvenceye alınmalı, lokavt yasaklanmalıdır. Sendikalaşma özendirilmelidir.
Sosyal güvenlik sistemi sosyal tarafların katılımıyla ve çalışanların denetleyebildiği özerk bir
yapıya kavuşturulmalı, hizmet kalitesi yükseltilmeli, bütün ücretli çalışanları kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılmalı; kayıt dışı işçi çalıştırma yasaklanmalıdır.

Bu koşullarda kutlayacağımız 1 Mayıs, bu
gerçeklerin, vahşi sömürü düzeninin yarattığı
yıkımlara karşı emeğin haklarının ve başkaldırısının kürsüsü olacaktır. TMMOB Makina
Mühendisleri Odası işçilerin, tüm emeğiyle
geçinenlerin uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma gününü kutlamaktadır. Odamız
Taksim’de ve Türkiye’deki bütün 1 Mayıs alanlarında yerini alacak, aşağıdaki düzenlemelerin
ivedi olarak yapılması gerektiğini her zaman
vurgulayacaktır.

trabzon.mmo.org.tr
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Emekçilerin mücadelelerinin ve sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan sosyal güvenlik kurumlarının korunması, bu kurumlara katılımın yaygınlaştırılması, verilen hizmetlerin kalitesinin ve
kapsamının arttırılması sağlanmalıdır.

Yaşamını emeğiyle sağlayan her yurttaşın, çocukların, kadınların, yaşlıların, güçsüzlerin, güvenli
bir geleceğe kavuşturulmaları, eğitim, sağlık, uygun koşullarda konut gibi sosyal hizmetlerden
yararlanmaları kamunun yükümlülüğü olmalıdır.

İş Yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası, Memurun
Muhakemat-ı Yasası, Devlet Memurları Yasası
vb. ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı
taslağı, kısaca çalışanların sağlığı, güvenliği ve
çalışma yaşamıyla ilgili yasa ve yönetmelikler
kaldırılmalı; mevzuat insan ve emek odaklı
olarak düzenlenmeli, “Ulusal İstihdam Stratejisi” geri çekilmelidir.

Prim yükümlülüklerini aksatan işverenlere ağır
yaptırımlar uygulanmalıdır.

İşsizlik sigortası fonu, yalnızca işsizlik sorununun
muhatabı emekçiler için kullanılmalı, hükümet
ve sermayenin amaç dışı kullanım yolları kapa-
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tılmalıdır.

Aynı iş yerinde farklı kanunlara tabi olarak,
farklı statülerde çalıştırılmanın önüne geçilmelidir.
Meslek ve iş yeri sendikacılığı reddedilmeli, iş
kolu sendikacılığı esas alınmalıdır.

Haftalık çalışma süresi azami 35 saat olmalıdır.
Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, insanca bir
yaşam düzeyine yükseltilmelidir.

Mayıs-Haziran-Temmuz Bülten

Kadın ve çocuk emeği sömürüsü yasaklanmalıdır.
Kamu çalışanlarının haklarını kısıtlamayı, sendikaları dernek statüsüne dönüştürmeyi öngören
her türlü yasa düzenlemesinden vazgeçilmeli, iş
güvenceli istihdamı esas alan düzenlemeler yapılmalı; kadro bekleyen üniversite mezunlarının
atamaları yapılmalı; grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı güvence altına alınmalıdır.
Kamuda atama ve terfiler objektif kriterlere dayandırılmalı, çalışanlarla ilgili bütün kararlarda
sendikalar müdahil olmalıdır. Sendikal çalışmalar
dolayısıyla verilen disiplin
cezaları ve sürgünler tüm
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, idari yargı
kararlarına uyulmalıdır.

Sömürü ve
Baskılara Karşı
Direncin ve
Emeğin Bayramı
Olan 1 Mayıs’ta
Trabzon
Şube olarak
alanlardaydık.
5
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Emeklilerin sosyal hakları
ve ücretleri insanca bir yaşam düzeyine çıkarılmalı,
örgütlenme ve hak arama
kanallarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
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T

arihin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor Trabzon.. Bir çok medeniyete beşiklik etmiş, bir çok ilke imza atmıştır.

Trabzon Olimpiyat Kenti Olmuştur...
9 Aralık 2006’da Brüksel’de “EYOF 2011’i Trabzon düzenlemeye hak kazanmıştır” belgesini alan Trabzon,
25 Temmuz 2009’da Finlandiya’nın Tampere kentindeki 10’uncu organizasyonda teslim aldığı “Olimpiyat
Bayrağı”nı 1 Ağustos 2009’da Trabzon Meydanı’nda
göndere çektiğinde, “Türkiye’de Olimpiyat Bayrağı’nın
dalgalandığı ve Olimpiyat Meşalesinin yandığı ilk kent”
unvanını da ilklerine eklemiştir.

1453’de İstanbul’u fethederek, bir çağa son veren Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Trabzon’u alırken, “Anadolu şimdi bizim oldu” demesi boşuna değildir.
Kanuni Sultan Süleyman gibi, “Muhteşem Süleyman”
olarak adlandırılan Osmanlı tarihinin en kapsamlı padişahının dünyaya gözlerini açtığı Trabzon, bugün
ABD Temsilciler Meclisi’nin duvarlarında “Dünyanın en
büyük kanun koyucuları” arasında yer alan Kanuni’yi
donatmış, yetiştirmiştir.

EYOF (European Your Olympic Festival) olarak adlandırılan 49 Avrupa ülkesinin 9 branşta (Atletizm, Basketbol, Hentbol, Judo, Bisiklet, Judo, Tenis, Yüzme
ve Cimnastik) 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında
mücadele etmek için buluştuğu 11’inci organizasyon
ilk kez coğrafi olarak Avrupa’nın dışında, yani Trabzon’da yapıldı.

Tarih kitaplarında öncelikle ve çoğunlukla “İlklerin Şehri” olarak kayıt altına alınan Trabzon, Asya

Olimpiyat
Şehri
Trabzon...

14-17 yaş grubunda yer alan ve
“Geleceğin olimpiyat şampiyonları”
olarak adlandırılan genç sporcuların katıldığı organizasyon için
Trabzon’da dünya çapında spor
tesisleri inşa edildi.
Modern Spor Tesisleri..

Murat TAŞKIN

Bunlar arasında Açılır-Kapanır
Atlama Kuleli 10 Kulvarlı Olimpik Yüzme Havuzu, 7.200 kişilik Söğütlü Atletizm Sahası,
Türkiye’nin ilk jimnastik amaçlı inşa edilmiş salonu,
7.500 kişilik Hayri Gür Spor Spor Salonu ve 17 kortluk ve 4 bin 500 seyirci kapasiteli Tenis Kompleksi,
Trabzon’a gelecekte daha bir çok büyük spor organizasyonunun alınmasına vesile teşkil edecektir.

Gazeteci-Yazar
EYOF 2011 Trabzon Medya Direktörü

ile Avrupa’nın köprüsü olan bu toprakların Volkan
Konak’ın deyimi ile “Türkiye’nin T’sidir.”
Trabzonspor forması altında futbolcu, yönetici, başkan, işadamı, milletvekili ve Bakan olarak bu kente
hizmet etmiş Faruk Nafız ÖZAK’ın deyimi ile “Metre
karesine en fazla sanatçı ve sporcu düşen kent” olan
Trabzon artık sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da
bir spor kentidir.
trabzon.mmo.org.tr
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Yaklaşık 2 yıllık süre zarfında tesislerin inşatı gerçekleştirilip, organizasyonun tüm hazırlıkları en ince detaylarına kadar planlanıp, 24 Temmuz 2011 tarihinde
Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki muhteşem açılış töreni
ile oyunlar start aldığında, “Bir iş nasıl başlarsa öyle
biter” gerçeğini örnek teşkil etti ve başarıyla tamamlandı.

Trabzonspor ile futbolda İstanbul Dükalığına son verip, Anadolu İhtilali ile unutulmayacak bir ilke imza
atan Trabzon, 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında
yapılan 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile bu ilk’
i daha da yükseğe taşıyarak pekiştirmiştir.

EOC ve 48 Ülkeden Teşekkür..
49 ülkeden 4 bine yakın sporcu, teknik adam ve ida-
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nı M. Volkan Canalioğlu, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Necati Tüysüz, Türk dostu Trabzonspor teknik direktörlerinden Urbain Breams.. Özellikle de dönemin
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet
Ali Şahin..

recinin yanı sıra 4 bin civarında yerli ve yabancıda
Trabzon’a gelerek bu heyecanın bir parçası oldular.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) Başkanı
Patrick Hickey’in, “EYOF tarihinin en başarılı organizasyonu” olarak nitelediği organizasyon için, 48 ülkeden gönderilen teşekkür yazıları, sadece Trabzon için
değil, 2020 Olimpiyatları’na İstanbul ile aday olan Türkiye için çok ama çok büyük anlam ifade etmektedir.
Başka bir tanımla EYOF 2011 Trabzon, İstanbul için
en büyük referansı olacaktır.

Sonra mı?
Hiç şüphesiz böylesi bir organizasyon için Gençlik ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı’nın sporun içinden
gelen, özellikle de Trabzonlu ve Trabzon Milletvekili olması her aşamada çok büyük yarar getirmiştir.
Sorunları kısa zamanda çözücü, organizasyon için
çaba sarf edenlerin işini kolaylaştırıcı ve tecrübesini
her aşamada paylaşımcı olan Trabzon’un Faruk Abisi, Faruk Nafız Özak’ın oyunların başlamasına kısa
bir süre kalana kadar görevde bulunması mükemmel
organizasyon tanımına en büyük katkıyı sağlamıştır.
12 Haziran’da yapılan seçimler sonrası oluşturulan
Bakanlar Kurulu’nda Faruk Nafız Özak’a yer verilmemesi, bir hakkın teslim edilmemesi ahde vefaya kötü
bir örnek teşkil etmiştir. Herkesin fikri Faruk Özak’ın
bu olimpiyatları sorumlu bakan olarak yaşaması gerektiğidir.

KTÜ ve turizm..
EYOF 2011, Trabzon’a “Olimpiyat Şehri” markasıyla
birlikte çok şey kazandırdı. Spor tesisi olarak ülkemizin değil, Avrupa’nın bile sayılı kentleri arasına girilirken, Türkiye’nin kuruluş tarihi bakımından 4’üncü
üniversitesi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin de
30 yılı aşkın bir süredir devam eden yurt sorununa
da büyük kolaylık sağladı. Oyunlar köyü olarak inşa
edilen yaklaşık 2.800 kişilik yurtlar, KTÜ öğrencilerine
tahsis edildi.
Küresel ısınma sıkıntısının had safhada yaşandığı
Dünya’da, sorundan en az etkilenecek bölgeler arasında yer alan Doğu Karadeniz’in merkezindeki Trabzon, olimpiyatla dünyaca tanınan bir kent haline geldi.
Bu da gelecekte turizmi büyük ölçüde hareketlendirecektir. Yeni yıldızlı konaklama tesisleri yapılacak, spor
ve kongre turizmi hareketlenecek, Trabzon’un kalkınmasında olimpiyat lokomotif görevi üstlenecektir.
EYOF ve İsimler..

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül’ü de hatırlattıktan sonra, Trabzon sporuna özellikle tesislerle
damga vurulmasında yerel anlamda genel yöneticilik yapan Şerif Özgür’ü, ardından da oyunlara Genel
Koordinatör sıfatıyla liderlik eden7 gün 24 saat çalışmaktan bıkmayan Nihat Doker’i, heyecanları yüksek,
fedakarlıkları fazla, geceyi gündüze katan ekibiyle örnek bir organizasyona imza attıkları için tebrik etmek
gerekir.

Böylesi büyük organizasyon için Türkiye Cumhurbaşkanından Başbakanına, Bakanlarından Genel Müdürlerine, Genel Koordinatöründen en alttaki çalışanına
kadar tüm Trabzon ve Türkiye ile el ve gönül birliği
yaparak, alnının akıyla çıkmıştır.
Ancak, yine de “Hakkı teslim etmek” adına bazı isimler
var ki; zikretmeden geçmek, yanlışlık, haksızlık olur.
Baştan başlayacak olursak:

Sonra da, her zaman, her mekan ve her zeminde
“Olimpiyat Kenti Trabzon” gerçeğini unutmamak ve
unutturmamak gerekiyor.

2005’de oyunları alma fikrinin ve de Brüksel’de kayıtlara geçirilmesinin baş mimarlarından Mehmet Atalay..
Dönemin Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Belediye Başka-
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Faruk Özak başkanlığındaki Hazırlık ve Düzenleme
Kurulu’nda yer alan Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık,
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, TMO Başkanları
Togay Bayatlı ve Prof. Dr. Uğur Erdener ile Yurt Kur
Genel Müdürü Hasan Albayrak, her adım ve her aşamada azami gayreti göstermişlerdir.
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TMMOB Mitingi İle İlgili
Toplantı Yapıldı...

TMMOB MİTİNGİ’ne yüksek
katılım sağlanması için Şubemizde
KTÜ Öğrenci Üye Komisyonu ile
toplantı yapıldı.

trabzon.mmo.org.tr

DUYURU
Doğalgaz Mühendis Yetki Belgesi
akredite olmayan üyelerimizin, 31.12.2011 tarihine
kadar şubemize müracaat edip,
akredite sınavına girmeleri gerekmektedir.
2012 yılına kadar akredite olmayan belgeler
hükümsüz sayılacaktır.
8
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Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları
Ankara`da Alanlardaydık...
Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis,
mimar ve şehir plancıları,
“Haklarımız, geleceğimiz,
halkımız, ülkemiz için
söyleyecek sözümüz var”
çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu.
Otuz bin kişinin katıldığı
mitingte MMO, onbeş bin
kişilik kortejiyle ve coşkusuyla alana damga vurdu.

Ankara’dan Mimar, Mühendis Ve
Şehir Plancıları Geçti...

9

trabzon.mmo.org.tr

“Söyleyin dağlara rüzgâra
yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya”
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30 Bin Mimar, Mühendis ve Şehir
Plancısı Ankara’da Taleplerini
Haykırdı...



Şimdi sözümüzü
birlikte söyleme
zamanıdır. Kurtuluş
yok tek başına, ya
hep beraber ya hiç
birimiz!



Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

T

Bandista’nın müzikleri eşliğinde miting alanına giren coşkulu kalabalık, sloganlarla “Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama”
taleplerini dile getirdi.

15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren
TMMOB’ye bağlı 23 odanın pankartları altında
Tren Garı’nda toplanmaya başlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle meslek
alanları üzerinden Türkiye’nin sorunlarına dikkat
çektiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı’nın miting konuşması şöyle:

trabzon.mmo.org.tr

ürkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları, “Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için
söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. Otuz bin kişinin katıldığı
mitingde MMO, on beş bin kişilik kortejiyle ve
coşkusuyla alana damga vurdu.
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DİSK, KESK, TTB, ÖDP, ESP, CHP, EHP ve
Gençlik Muhalefeti’nin de destek verdiği miting, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı’nın konuşmasının ardından Sevinç Eratalay konseriyle sona erdi.
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Bütün taşlar gibi vakarlı,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanları gibi battal, ağır
ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz.

antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları
kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde
ayışığı,
ses yalan söylüyorsa,
söz yalan söylüyorsa,

Arılar gibi hünerli hafif,
sütlü memeler gibi yüklü,
tabiat gibi cesur
ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında
gizleyen elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda değil,
bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
İnsanlar, ah, benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi,

ellerinizden başka herşey
herkes yalan söylüyorsa,

Halbuki açsınız,
etle, ekmekle beslenmeğe muhtaçsınız.

elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.

Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden
doyasıya,
göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.
İnsanlarım, ah, benim insanlarım,

Bugün burada dostların arasındayız.
Bugün burada güneşin sofrasındayız.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hoş geldiniz.

Bugün omuz başlarımız arasında boşluk bırakmamak için buradayız.

Mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım hoş geldiniz.
TMMOB’nin dostları hoş geldiniz.

Bugün “itirazımız var” demek için buradayız.

Emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasal partilerin, dergilerin,
çevrelerin, platformların yöneticileri, üyeleri, “Bugün hepimiz TMMOB’liyiz” demeye gelenler
hoş geldiniz.

Hoş geldiniz arkadaşlar...
Bu ülkenin aydınlık yüzlü, aydınlık beyinli, aydınlık yürekli yiğit insanları hoş geldiniz.
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(Nazım Hikmet)
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Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Önce hepimiz hep birlikte görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulakları açmak için flamalarımızı, şapkalarımızı sallayarak, ıslıklarımızla, ses
çıkararak hep birlikte haykıralım. Görsünler, duysunlar:
İtirazımız var yaşananlara, itiraz ediyoruz!

için buradayız.
Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için,
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için,
Bugün bu alanda söyleyecek sözümüz var...
Sevgili Arkadaşlar,
12 Haziran’da ülkemiz bir genel seçim daha yaşayacak.

Evet, Sevgili Arkadaşlar,
Nazım’ın da şiirinde söylediği gibi bu bezirgan saltanatının bitmesi için buradayız.
Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı savunmak
için buradayız.
Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi için buradayız.
Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı
eşitliği savunmak için,
Kahrolsun emperyalizm demek için buradayız.
Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne
karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamak
için,
Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yoldan çözümü için buradayız.
Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için,
Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için,
Özerk ve demokratik üniversite için,
Demokratik, parasız eğitim hakkımız için,
Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için buradayız.
Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya “hayır” demek için
trabzon.mmo.org.tr
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İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği için buradayız.
Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin
yağmalanmasına “dur” demek için
Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak
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Ülkemizde iktidara gelen tüm düzen partileri
yerli ve yabancı sermaye güçlerinin değirmenine
su taşıdılar. Halkımızın yıllarca ödediği vergilerle
yapılan sanayi tesislerimizi, tarım ve tarıma dayalı
sanayi kuruluşlarımızı, enerji santrallerimizi, madenlerimizi, ormanlarımızı, doğal kaynaklarımızı
yerli ve yabancı tekellere, onlarla iş birliği içerisindeki yandaşlarına peşkeş çektiler.
Ülke sanayisini ve üretim yeteneğimizi aşındırdılar. Ekonomimizi İMF’ye, dış politikamızı
ABD’ye teslim ettiler.
Ülkemizi rant ekonomisine, sıcak paraya, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum ettiler.
Bizlere ekonomik krizleri, zamları, düşük ücretleri,
işsizliği, yoksulluğu ve güvencesiz çalışmayı bıraktılar.
Partizan uygulamalarla kamu kurumlarının içini
boşalttılar. Pek çok kamu kurumunu niteliksiz, gerici, ırkçı kadrolara teslim ettiler.
Bunlar da yetmedi; eğitim hakkımıza, sağlıklı yaşam hakkımıza göz diktiler. Paran varsa okursun,
paran kadar ilaç, paran kadar tedavi dediler.
Tek dinliliği, tek mezhepliliği, tek milliyeti, tek
kültürlülüğü dayattılar. Dini siyasete alet, siyaseti
cemaate tahvil ettiler. Gericiliği, ırkçılığı örgütlediler. 12 Martları, 12 Eylülleri yarattılar. Maraş,
Çorum, Sivas, Gazi katliamlarını yaşattılar. Kürt
sorununu silahla, inkâr ve imha yöntemiyle, halkları birbirine düşman ederek çözmeye çalıştılar.
Sevgili Dostlar,
AKP, toplumun kodlarını değiştiriyor. Referan-
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dumla birlikte ‘ileri demokrasiye’ geçildiği müjdesinin ardından bunun bir ‘ucube demokrasi’ olduğu
kısa zamanda görüldü. 12 Eylül referandumunda
bunun yeni bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek ‘2
Kere Hayır’ demiştik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12 Eylül’ünü yürürlüğe koydu. Şimdi
güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül rejimi altında yaşıyoruz.

Mayıs-Haziran-Temmuz Bülten

ısrar etmek siyasi körlüktür. Ülkeyi yönetenlerin
bu siyasi körlüğü, toplumun gönül gözünü de kör
etmekte, giderek halklar arasında bir çatışma zemini güçlenmektedir.
O zaman bize düşen de kardeşlik barikatını güçlendirmek, bir arada yaşamın olanaklarını çoğaltmaktır.
Sevgili Arkadaşlar,

Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor.
İnterneti zapt-ı rapt altına almanın yolları aranıyor. Herkes dinleniyor, izleniyor. Bu düzen demokrasiye değil, giderek daha baskıcı-otoriter bir yöne
doğru gelişiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir.

Bir kez daha yineliyorum: TMMOB’nin oyu 12
Haziran’da da eşitlikten, bağımsızlıktan, emekten, barıştan, hakça paylaşımdan ve insanca yaşamdan yana olacaktır.
Şimdi soruyorum sizlere, şimdi hep birlikte oyluyoruz:

Onların elinde yeni ‘şifreler’ de var. Ve ancak ‘şifresi’
olanlara yaşam hakkı tanınıyor. Gençlerin geleceğini çalanlar hiç utanıp, sıkılmadan bütün bunların
sorumlusu ÖSYM Başkanı için ‘talebeler elini öpmeli’ diyor. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar düzeni kurdular.

Ülkemizin tüm varlıklarını özel sermayeye peşkeş
çekenlere, özelleştirmecilere oy verecek miyiz?
Ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal bir ekonomi politikası benimsemeyen, kamusal kaynaklara dayalı ve istihdam odaklı sanayileşme ve kalkınma politikalarını uygulamayanlara
oy verecek miyiz?

AKP’nin Başbakanı, Bayındırlık Bakanı orada burada TMMOB’yi de düzene sokacağını söylüyormuş. 50 yıllık tarihimizde biz bunları çok duyduk.
Ama onlar bu ülkenin ..........

Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların
dayattıkları, yerli iş birlikçilerin uyguladıkları “yapısal uyum ve istikrar programları”nı uygulayanlara oy verecek miyiz?

......
Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları üzerinden doğayı, insanımızı yok sayanlara,
madenlerimiz, jeotermal kaynaklarımız, kıyı ve
ormanlarımızı yerli ve yabancı sermayeye yağmalatanlara oy verecek miyiz?

AKP, Kürt sorununu demokrasiyi geliştirerek çözeceğiz demişti, şimdi de Kürt sorunu “bitti”. Padişahlığa soyunanlar “bir sorun ben ‘var’ dedim mi
var, ben ‘yok’ dedim mi yoktur” diye ferman yazıyor.
Siyasi ve askeri operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. Yasaklarla, barajlarla kurdukları barikatın arkasına gizlenerek yaptıkları ‘demokrasi ve
özgürlük’ vaadinin bir gerçekliği yoktur. İşte YSK
kararları da nasıl bir zihniyetle seçimlere gidildiğinin göstergesidir. Herkesin elini kolunu bağlayarak
kendilerine cennet bir memleket yaratmaya çalışıyorlar.

Eğitim, sağlık ve barınma hakkımızın en temel insan hakkı olduğunu kabul etmeyenlere, kapitalizmin emeği baskı altına alan stratejilerinin uygulayıcılarına, tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli
sendikalaşma hakkını tanımayanlara oy verecek
miyiz?

Kürt sorununda demokratik çözümden ve bir arada yaşamdan başka bir yol yoktur. Yıllardır denenen yöntemlerle gelinen nokta ortadayken bunda
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12 Eylül düzeninin ürünü olan YÖK’ü kaldırmayanlara, eğitimde öğrenciyi müşteri olarak görenlere; parasız, eşit, bilimsel, demokratik, fırsat eşitliğine dayalı ve ana dilde eğitimi sağlamayanlara oy
verecek miyiz?
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kamusal bir
hizmet olarak tanımayanlara, kentsel dönüşüm adı
altında kentlerimizi yağmalayanlara oy verecek miyiz?
Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine,
GDO’lu gıdaların ülkemize sokulmasına izin verenlere, çiftçimizi üretimden, tarlasından koparanlara, ülke ormanlarını 2/B, özel ağaçlandırma vb.
ad altında rant sağlamak amacıyla talana açanlara,
suyumuzu ticarileştirenlere oy verecek miyiz?
Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal hayatın her
noktasında cinsiyet ayrımcılığını önlemeyenlere,
kadın sesine düşman olanlara oy verecek miyiz?
Ülkemizi ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştıranlara, tüm dillerin, kültürlerin, inançların ve
renklerin kendilerini özgürce ifadesini engelleyenlere oy verecek miyiz?
Derelerimiz özgür akmasın diyenlere, nükleer
santralleri başımıza bela edenlere oy verecek miyiz?
Gençlerimizin geleceklerini karartanlara oy verecek miyiz?

trabzon.mmo.org.tr

DUYURU

Şubemiz SMS
(Kısa Mesaj Servisi)
duyurularından
yararlanabilmeniz
için cep telefonu
numaralarınızı
şubemize bildirmeniz
gerekmektedir.

Mayıs-Haziran-Temmuz Bülten

Başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller olmak üzere demokrasinin önündeki
tüm engelleri kaldırmayanlara oy verecek miyiz?
Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet
olanlara, emperyalizm iş birlikçilerine oy verecek
miyiz?
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılarını gözden
çıkaranlara, TMMOB’ye düşmanlık besleyenlere
oy verecek miyiz?
Bizim oyumuz insandan ve emekten yana olanlarıdır sevgili arkadaşlar.
Sevgili Arkadaşlar,
Bugün burada yeni bir yaşamın çağrısını yapıyoruz. Bu karanlık, kahpe düzene baş kaldıranlar,
teslim olmayanlar, gelecek biziz değiştireceğiz diyenler gökyüzünün altındaki güzelliğimizdir.
Sokakların, meydanların burjuva siyasetinin kirli
oyunlarıyla çirkinleştirildiği bir yerde bize düşen
de elbette sokakları gerçek sahiplerinin sesiyle güzelleştirmektir.

“Söyleyin dağlara rüzgâra
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya”
(Murathan Mungan)

!
Üye

aidatlarımızı
ödeyelim,
odamıza
sahip

çıkalım.
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Uzmanlık
Cevaplar...
İbrahim SAĞLAM

(17 Ekim 2011, Pazartesi)

Deniz kobrası dünyanın en zehirli yılanıdır.

Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpeğinki kadar gelişmiştir.

Hayvanların en büyüğü mavi balinadır. (uzunluğu 33
m., ağırlığı 190 t.) Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Bir
devekuşunun gözü beyninden büyüktür. Deve deniz
suyu içebileceği gibi bir defada 250 litre su da içebilir. Bir insanın su ve yemek olmadan yaşayabildiği
en uzun süre 18 gündür. Karınca kendi ağırlığının
50 katını taşıyabilir. Çekirgenin kulağı dizindedir.
Yeryüzünün en sıcak yeri Afrika’da El-Ezize bölgesidir. (Gölgede 58 derece)
Yeryüzünün en soğuk yeri Antarktika’da Vostok
(Rusya) bölgesidir. (- 88.3 derece)

Uzaya ilk defa 12.04.1961 tarihinde Yuri Gagarin

uçtu. İlk defa aya 21.07.1969 tarihinde Neil Armstrong ayakbastı. Eski Roma’da şişeden hazırlanmış
kaplar altın ve gümüşten daha değerli sayılırlardı.
Dünyada en eski üniversitesi 989 yılındaki Mısır’ın
El-Ezher üniversitesidir. Dünyanın en genç üniversite öğrencisi 11,5 yaşındaki Ganesh Sittampalam’dır.
İlk yeraltı tünel 1 km. uzunluğunda olmuş ve bundan 4 bin yıl önce Irak’ta Fırat nehrinin altından
geçmiştir. Paraguay dünyanın en yağışlı bölgesidir.
Bölgede yağmur neredeyse ara vermez. Dünyada
2000 e yakın halk ve 3000 e yakın dil var.
Tarih boyu yapılmış savaşların en uzunu İngiltere ile Fransa arasında olmuştur. Bu savaş 115
sene(1338–1453) sürmüştür. İnsanın saçında 102
bine yakın, derisinde ise 20 bine yakın kıl olur. Kıllar her gün 0.35-0.40 mm. uzar.
İngiltereli Thomas Korne 207 sene
yaşamıştır. Dünyanın en uzun
ömürlü insanı Çin’de 253 sene yaşamıştır. (1680–1933)

Güneş dünyadan 330,330 kat
daha büyüktür. Bir köstebek sadece bir gecede 90 m. tünel kazabilir. Bir hamam böceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden
9 gün yasayabilir. Eski Mısırlılar taştan yapılmış yastıklarda
uyurlardı. Bir hipopotam ağzını
açarsa 120 cm boyunda bir insan onun içine rahatça sığabilir.
Boğalar renk körüdür, bundan
dolayı matadorun elindeki beze saldırırlar;
rengi ne olursa olsun.
Ortalama bir buzdağı 20.000.000 ton gelir. Zehirli oklu kurbağada 2,200 insanı öldürebilecek kadar
zehir bulunur. İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. Hapşırdığımız zaman kalbimizde dahil olmak
üzere bütün vücut fonksiyonlarımız bir an için durur. Gözleri açık tutarak hapşırmak imkânsızdır.

Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha fazla göz kırparlar. Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur.
İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak başparmakta,
en hızlı uzayan tırnak ise orta parmaktadır.
İnsanlar beyinlerinin %10’nu kullanırlar. Bir insan
yedi dakika içerisinde uykuya dalar. Sıcak su soğuk
sudan daha ağırdır. Sarışınların esmerlere göre daha
fazla saçı vardır. Soğan doğrarken sakız çiğnemek
göz yaşarmasını önler.
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areler kusamaz. Zürafalar yüzemez. Yılanlar
duyamaz. Karıncalar uyuyamaz. Kirpiler suda
batmaz. Kutup ayıları solaktır. Sineklerin 5
tane gözü vardır. Zürafanın ses telleri yoktur. Yunuslar bir gözlü açık uyurlar. Develerin 3 tane kaşı
vardır. Bir sineğin hızı saatte 8 km.dir. Zürafanın
dili 35 cm. kadardır. Istakozların kanı mavi renktedir. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Fil zıplayamayan tek memelidir. Sığırların 4 tane midesi vardır.
Kangurular geri-geri yürüyemezler. Kediler şeker
tadını ayırt edemezler. Atlar bir ay kadar ayakta
kalabilirler. Fare, bir deveden bile daha uzun süre
susuz kalabilir. Timsahlar dilini dışarı çıkaramazlar.
Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir. Baykuş mavi
rengi görebilen tek kuştur. 2600 kadar kurbağa cinsi
var. Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir. Sadece
domuzlar güneşten yanabilir.

Mayıs-Haziran-Temmuz Bülten

Ortahisar dan bir görünüm
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Artvin İl Temsilciliği Ziyaret Edildi...

6 Mayıs cuma günü, Şuba
Başkanı Şaban BÜLBÜL, Şube Müdürü Bora DEĞERLİ
ve Şube Muhasebe Görevlisi Kenan ARMUTÇU tarafından Artvin İl Temsilciliği ziyaret
edildi.

İŞ ARAYAN MESLEKTAŞLARIMIZIN
DİKKATİNE
trabzon.mmo.org.tr

Şubemize ulaşan iş ilanları hakkında bilgi almak için;

444 8 666 nolu telefondan 10 dahiliyeyi arayınız.
trabzon@mmo.org.tr adresine
özgeçmişlerinizi gönderiniz.
16
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Bayburt Mesleki Denetim Bürosu Erzurum,
Kars ve Iğdır İl Temsilcilikleri Ziyaret Edildi...
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Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL,
Şube Müdürü Bora DEĞERLİ
ve Şube Muhasebe Görevlisi
Kenan ARMUTÇU Bayburt
MDB, Erzurum, Kars ve Iğdır İl
Temsilciliklerini ziyaret etti.
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Mayıs Ayında Erzurum İl
Temsilciliği`nde Üyelerimize Yönelik
Seminerler Verildi...

Erzurum İl Temsilciliği`nde MİEM gözetim kriterleri kapsamında seminerler verildi.

11.05.2011 tarihinde Sefa Biçer’in sunumuyla
verilen İmalat Mühendisliği konulu seminerde;
 İmalat mühendisi kimdir
 İmalat mühendisinin sahip olması gereken beceriler nelerdir
 İmalat mühendislerinin aktif olarak sorumluluk alabilecekleri temel işlevler nelerdir

trabzon.mmo.org.tr

 İmalat sektöründe imalat mühendisinin
rolü nedir
 İmalat mühendisleri için hangi sektörlerde iş olanakları vardır
 İmalat mühendisliğinin dünyadaki konumu nedir

 İmalat alanında çalışabilmek için iyi bir imalat mühendisinin sahip olması gereken özellikler nelerdir
konu başlıkları altında imalat mühendisliğinin
amacı, kapsamı ve imalat mühendisinin sahip
olması gereken beceri ve özelliklerin neler olduğu konularında seminere katılan üyelerimiz
bilgilendirilmiştir.
18.05.2011 tarihinde Fırat Atlı’nın sunumuyla verilen
Isı Yalıtım Yönetmeliği konulu seminerde;
 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğinin Amaç
ve Kapsamı
 Isı yalıtım hesaplarında kullanılan;

18
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 Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı
 Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci
 Zemine Oturan Döşemenin Isı Geçirgenlik Katsayısı
 Datalar
 Belediye sınırları içindeki ve dışındaki binaların ısı yalıtım hesaplarındaki farklılıklar
 Bir ısı yalıtım projesinde bulunması gereken belgeler
 Isı ihtiyacı kimlik belgesi
 Kazan daireleri, bacalar, radyatörler, yakıt
tasarrufu için kullanılan otomatik kontrol sistemleri
konularında, seminere katılan üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

25.05.2011 tarihinde Özbey Yılmaz’ın sunumuyla verilen Merkezi Isıtma Sistemlerinde Sistem Tasarımı
konulu seminerde;
 Merkezi ısıtma sistemlerinde üretilen ısının
sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlamak için sistem tasarımının önemi
 Isı merkezinde (kazan dairesinde) bulunan
kazan, pompa, eşanjör, boyler gibi ekipmanların
tasarım ve işletme kriterleri
 Kazan seçimi ve kazan tipleri
 Sirkülasyon pompası seçimi
 Genleşme depoları
 Kazan dairesi elektrik tesisatı ve kontrol panosu
 Kazan dairesi havalandırması
gibi konulara değinilerek seminere katılan üyelerimiz bilgilendirilmiş, konu anlatımı sonunda
örnek merkezi sistem kalorifer tesisatı projesi
üzerinde anlatılan bilgiler tekrar edilmiştir.
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ürkiye, hayatın her alanında gelişme
sürecinde olan bir ülke. Her sahada aç.
Nüfusunun ve egemen olduğu toprakların büyüklüğü ile de orantılı ihtiyaçları var.
Savunma, eğitim, sağlık, sanayi, enerji ve
daha birçok konuda.

T

Zaman zaman bunların içinden bazıları, daha
öncelik kazanıyor. Günümüzde de enerji ihtiyacı, diğer ihtiyaçlara göre öncelik kazanmış
durumda. Savunma, eğitim, sağlık, sanayi
ve daha birçok alandaki ihtiyaçları da ancak
yeterli enerji kaynaklarına erişebildiği oranda
karşılanabiliyor. Bu durumda da enerji ihtiyacının önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin
Enerji

Çıkmazları

Haydar ÇORUHLU

Makina Mühendisi

trabzon.mmo.org.tr

Türkiye, kullanılabilir enerji kaynaklarının tamamını henüz kullanabilmekten çok
uzak. Birçok enerji kaynağını da maalesef
başka ülkelerin ya da uluslar arası güç haline
gelmiş şirketlerin desteğiyle kullanabiliyor.
Ham petrol ve doğalgaz kaynaklarımız çok
sınırlı. Olanını da işleyebilmek ileri teknoloji
gerektiriyor. Her geçen gün daha derinden ve
daha güç koşullarda üretim yapmak zorunda
kalıyor. Üstelik bu kaynakların günden güne
azalmasını da engelleyemiyorsunuz.
Nükleer enerji ve HES’ler konusuna gelince iş
biraz daha da ciddiye biniyor gibi. Son yıllarda
yaşanan nükleer kirlenme gerçekten küresel
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bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Ama bütün
yaşanan tehlikelere rağmen, kimse ne nükleer enerji santrallerinden vazgeçebiliyor ve ne
de yaşam kalitesinden ödün vermek istiyor.
Üstelik hiçbir ülke, kendisinde olmadığı halde,
başka komşularında bulunan nükleer enerji santrallerinin tehlikelerinden de kendisini
hiçbir zaman kurtaramıyor. İşte en son örnek,
Ukrayna’daki Çernobil faciası. Hafızalarımızda daha taptaze. Nükleer bulutlar kilometrelerce öteden gelerek insanlarımıza neler yaşattı.
Benzer şekilde son yıllarda önem verilen Hidro
Elektrik Santralleri de, son yaşam alanlarımız dağlarımız,
derelerimiz ve ormanlarımızın
“can sularına” kastetmiş durumda. Yavaş yavaş bu bakir
alanlarda iğfal ediliyor. Ama
bunlara karşı çıkmanın tek
yolu da, bu enerji kaynaklarını tümden reddetme gibi, tek
yanlı, tek taraflı bir önyargı
olmamalı.
Bunlar gibi, rüzgâr enerjisi
ya da deniz akıntılarından,
deniz dalgalarından ya da termal
kaynaklardan elde edilecek enerjilerinde benzer riskleri, bedelleri oluyor. Şu an hiç bir risk
taşımadığı ileri sürülen güneş enerjisinin de
maalesef faydalanılma ya da ihtiyaç karşılama oranı çok düşük.
Enerji ihtiyacının bugünden yarına ertelenme
şansıda hiç yok. Bugün gerekiyorsa bu gücü
bulacaksınız. Zira devletler ve gelişmiş ülke
insanları yaşam kalitelerinden ve güçlerinden
ödün vermeye razı değil. Hep daha fazlasını istiyorlar. O zaman geriye bir tek şey kalıyor. Ne pahasına olursa olsun, mevcut enerji
kaynaklarını ele geçirmek, denetlemek ya da
bunlara el koymak. En azından enerji yollarını
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Bu nedenle enerji çeşitliliğini artırmaya çalıştığımız şu günlerde, körü körüne enerji santrallerinin yapımına ya da işletilmesine karşı
çıkmanın da bir anlamı olmuyor. Bunun yerine
ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye çalışmak
veya aynı hataların yeniden tekrarlanmasını
önleyecek önlemleri almak, daha akılcı bir yol
gibi görünüyor.
AMERİKAN BAHARI OLMAZ MI
Ortadoğu ve Afrika’yı son zamanlarda sarsan
halk hareketlerinin adına medya “Arap Baharı” diyor. Daha ziyade Arap Diktatörlerin yönetiminde yıllarca ezilen, baskı altında tutulan
Arap halklarının toplu bir isyanı da diyebiliriz
“Arap Baharına”. Arap Baharı bütün dünyayı hızla etkiledi. Halen de sürüyor. Libya’da,
Tunus’ta, Mısır’da, Suriye’de “Arap Baharı”
sürüyor. Halk sokaklarda.
“Arap Baharının” sonucunda birçok ülkede
diktatörlerin yönetimi sona erdi, sona erecek.
Suriye gibi dünyada desteği güçlü olan bazı ülkelerde muhtemelen biraz daha sürebilir ama
kaderleri değişmez. Zira hiçbir zalim, sonsuza
kadar zulmedemez. Kendi halkına karşı acımasızca kıyım yapan yöneticiler zalimdir.
“Suriye Yönetimi” bugün BM yönetiminde
güçlü olan ve BM Güvenlik Konseyinde itiraz
hakkı bulunan, Rusya ve Çin’in Suriye’ye karşı alınan “yaptırım kararına” karşı direndikleri
için daha henüz ayakta. Yoksa diğer benzerleri gibi çoktan tarihin karanlık sayfalarına karışmıştı bile. Ama kanaatimizce oda çok sürmeyecek. Bir şekilde halkına yaptığı baskı ve

katliamların sonunda yönetimden gidecek.
Doğuda bunlar olurken batı’da neler oluyor?
Fakir ve geri kalmış “doğu”, isyanlarla çalkalanırken, zengin “batı” ne yapıyor?
Zengin batıda da hayat çok rahat değil. Önce
kapı komşumuz Yunanistan’da başlayan isyanlar, halk hareketleri batıya doğru hızla yayılıyor. Yunanistan’ın arkasından İspanya, İtalya derken yangın ABD’nin kapısına dayanmış
durumda. Benzer halk hareketleri Avrupa’nın
en ileri ülkeleri Fransa ve İngiltere’yi de alttan
alta sarıyor.
“Nedir bu zenginlerin derdi?” diye haklı olarak
sizde sorabilirsiniz. Çünkü bütün dünya şimdi
bu soruyu soruyor kendi kendisine.
Başta ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya olmak üzere dünyayı sömüren, yöneten
güçlü ülkelerin derdi de, kendi içlerindeki haksızlıklar, adaletsizlikler. Çok küçük bir azınlığın
elindeki zenginliğin, büyük kitleler tarafından
paylaşılamaması. Bugün sokaklarda gösteri
yapan, tepkilerini dile getiren sessiz halk kitlelerinin, fakir halk temsilcilerinin ellerindeki
pankartlarda, “I Am 99 % HUMAN” , yani “biz
halkın yüzde doksan dokuzuyuz” diye yazıyor.
İşte bu yüzde doksan dokuz diyor ki;
- vergi veren vatandaştan mali yardım adı altında ek ödemeler alıp, bankaların mali açıklarını kapattılar.
- çalışanların daha iyi maaşlar ve güvenli iş
ortamı için müzakere etme hakkın ellerinden
aldılar.
- Medya üzerindeki kontrollerini kullanarak,
halkı bilgisiz ve korkusuz yaptılar.
- öğrencileri, eğitim için binlerce dolar borca
mahkûm ettiler.
- alternatif enerji kaynaklarını engelleyerek
bizi petrole bağımlı hale getirdiler.
- Gizliliğimizi bir mal gibi sattılar.

21

trabzon.mmo.org.tr

kontrol altında tutmak. Bugün belki de dünyada yaşanan savaşların ve çekilen acıların
temelinde de bu enerji açlığı ve onu gidermeye yönelik emperyalist politikacılar ve onların
acımasız uygulamaları var. Savaşlar, darbeler, suikastlar, bin bir çeşit entrikalar. Enerji
ihtiyaçları ve onu giderme yöntemleri, ülke
siyasetlerinde de ön plana çıkmış durumda.
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T

ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Makine Mühendisleri Odası
Rize Şube Başkanı Metin Bıçakcı, Rize,
Trabzon Giresun ve Artvin’de 20 bine yakın “ilkel
teleferik” bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, insan taşımacılığının da yapıldığı ilkel teleferiklere bir an önce standart getirilmesi gerektiğini
söyledi.
Bıçakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize ve
çevre illerde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne
geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında ilkel teleferiklerin yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

resmi olarak bilenen sadece bu 5 bin teleferik” diye
konuştu.

“İlkel teleferiklerin projesi hazırlanırken herhangi bir
mühendislik hizmeti alınmıyor, gelişigüzel yapılıyor.
Aynı şekilde imalat ve montajı da ciddiyetten uzak
yapılıyor, dikkatsiz ve özensiz kullanılıyor. Rize,
Trabzon ve Artvin’de 20 bine yakın ilkel teleferik bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak kesin sayı bilinmiyor.
En fazla Rize’de bulunuyor. İlde yaklaşık 10 bin ilkel
teleferik bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yöre genelinde bulunan ilkel teleferiklerin sadece 5 bin civarındaki
bölümü elektriğini resmi yollardan bağlatmış.”

“Bu çalışma kapsamında insan sağlığını tehdit eden,
can ve mal güvenliği sağlanmamış teleferiklerin elektrik bağlantısının yapılmaması ve yapılanların devre
dışı bırakılması gerekiyor. Ayrıca
tüm teleferiklerin en az
yılda bir kez kontrolden
geçirilmesi önem taşıyor.
Tüm teleferikler belirli
bir standarda kavuşturulmalı ve kayıt altına
alınmalıdır. Bu ilkel
teleferikler, insan taşımacılığında kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Çünkü yeterli güvenMetin BIÇAKCI
lik önlemleri alınması
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
mümkün değildir. TeRize Mühendisleri Odası Şube Başkanı
leferikler, herkes ta(18 Ağustos 2011)
rafından kullanılmailkel teleferiklerde kazalar meydana gelebildiğine
malı, bir sorumlusunun olması gerekir. Teleferiklere
dikkati çeken Bıçakcı, “İlkel teleferiklerin projesi hauygunluk raporu olmadan elektrik bağlanmamalı.
zırlanırken herhangi bir mühendislik hizmeti alınHer yıl teleferikler kontrol edilmeli ve eksiklikler telemıyor, gelişigüzel yapılıyor. Aynı şekilde imalat ve
ferik işletme sorumlusu tarafından giderilmeli.”
montajı da ciddiyetten uzak şekilde yapılıyor ve dikÖnceki yıllarda ilkel teleferiklere belirli standart
katsiz ve özensiz kullanılıyor” dedi. Rize, Trabzon
getirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla çalışve Artvin’de 20 bine yakın ilkel teleferik bulunduma başlatıldığını ve bu konuda dönemin Rize Vağunun tahmin edildiğini ancak kesin sayısının bilisi Kasım Esen tarafından genelge yayımlanarak
linemediğini ifade eden Bıçakcı, “En fazla Rize’de
çalışma başlatıldığını hatırlatan ancak daha sonra
bulunuyor. İlde yaklaşık 10 bin civarında ilkel telebu çalışmanın sürdürülmediğini ifade eden Bıçakferik bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yöre genelinde
çı, “Rize Valiliği ile odamız arasında yapılacak bu çabulunan ilkel teleferiklerin sadece 5 bin civarındaki
lışma ile teleferiklerin denetiminin yapılması, sağlıklı
bölümü elektriğini resmi yollardan bağlatmış. Yani
işler hale getirilmesi amaçlanıyordu. Hatta bu konuda
Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan
malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman

Teleferikler
Can Almaya
Devam
Ediyor...
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Çünkü yeterli güvenlik önlemleri alınması
mümkün değildir. Teleferikler, herkes tarafından kullanılmamalı, bir sorumlusunun
olması gerekir. Teleferiklere, uygunluk raporu
olmadan elektrik bağlanmamalıdır. Her yıl
teleferikler kontrol edilmeli ve eksiklikler teleferik işletme sorumlusu tarafından giderilmelidir.’’

Yörede yolların bazı yerlerde dar olması araçla ulaşımı
engelliyor. Bu da insanların evlerine ulaşmak için ilkel
teleferik sistemini kullanmasına neden oluyor. Ancak
can ve mal emniyeti bakımından büyük tehlike oluşturuyor. Tam olarak istatistiki veri olmamasına rağmen,
ilkel teleferik kazaları nedeniyle onlarca kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını sanıyoruz”
diyerek açıklamasını tamamladı.
Metin Bıçakcı, yük taşımacılığının yanında insan
taşımacılığının da yapıldığı ilkel teleferiklere bir an
önce standart getirilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu çalışma kapsamında insan sağlığını
tehdit eden, can ve mal güvenliği
sağlanmamış teleferiklerin elektrik bağlantısının yapılmaması ve
yapılanların devre dışı bırakılması gerekiyor. Ayrıca tüm teleferiklerin her yıl, en az yılda bir
kez kontrolden geçirilmesi önem
taşıyor. Tüm teleferikler belirli
bir standarda kavuşturulmalı ve
kayıt altına alınmalıdır. Bu ilkel
teleferikler, insan taşımacılığında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bıçakcı, yörede yolların bazı yerlerde dar olmasının
araçla ulaşımı engellediğini, bu durumun da insanların evlerine ulaşmak için ilkel teleferik sistemini
kullanmasına neden olduğunu belirterek, “Ancak bu
durum can ve mal emniyeti bakımından büyük tehlike
oluşturuyor. Tam olarak istatistiki veri olmamasına
rağmen, ilkel teleferik kazaları nedeniyle onlarca kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını sanıyoruz. Son olarak Kalkandere ilçesi Yokuşlu köyünde
birkaç gün önce meydana gelen olayda, 15 yaşındaki
Kaan Öztürk hayatını kaybetmişti’’ diye konuştu.
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protokol de hazırlanmıştı. Ancak daha sonra maalesef
uygulamaya geçirilemedi.

Önceki yıllarda ilkel teleferiklere belirli bir
standart getirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla çalışma başlatıldığını kaydeden
Bıçakcı, “Rize Valiliği ile odamız arasında
yapılacak bu çalışma ile teleferiklerin denetiminin yapılması, sağlıklı işler hale getirilmesi
amaçlanıyordu. Hatta bu konuda protokol de
hazırlanmıştı. Ancak daha sonra maalesef uygulamaya geçirilemedi’’ dedi.
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Teleferik Sistemlerinde Mutlaka
Yapılması Gerekenler...
1- Teleferik motoru bir kabin içerisinde olacak
ve motorun hareketli kısımları koruyucu sperliklerle muhafaza altına alınacak.

emniyet tedbirleri alınacak, can güvenliğine dikkat
edilecektir. Elektik tesisatı ve hareketli kısımlar
izole edilecek ve tüm tedbirler alınmış olacaktır.

2- Teleferik motorunun bulunduğu kabinin kapısı teleferik kullanılmadığı zaman kilitli tutulacaktır.

9- Teleferik yük taşıma platformu üzerine yük
dengeli bir şekilde konulacak , yükün düşmemesi
için tedbir alınacaktır.

3- Teleferik motorunun bulunduğu kabinin
anahtarı sorumlu kişiden başka kimsede bulunmayacaktır.

10- Herhangi bir arıza olması durumunda arızaya yetkili kişiler dışında asla müdahale edilmeyecektir.

4- Teleferik, sorumlu kişiden başka kimse tarafından kullanılmayacak, kullanıldığı takdirde bütün yasal sorumluluk teleferikten sorumlu kişiye
ait olacaktır.

11- Enerji tasarrufu dikkate alınarak teleferiğin
gereksiz çalıştırılması önüne geçilecek ve uygun
elektrik motoru seçilecektir.

5- Teleferik motorunun bulunduğu kabin içerisinde aydınlatma, havalandırma, elektrik panosu,
motorun fren tertibatı, uygun standartlarda olacaktır.
6- Teleferik aktarıcı tellerinin, makaraların, sargı tambur ve freninin, aktarma direklerinin kontrolü, sorumluluğu tamamen teleferikten sorumlu
kişiye ait olacaktır.
7- Teleferiklerde yük dışında, kesinlikle canlı
(hayvan, insan) taşınmayacaktır.
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8- Teleferiklerde yük taşınması esnasında bütün
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Yeni yapılan veya yapılacak Teleferiklerin uygunluk raporu olmadan elektrik bağlanmamadır. Her
yıl teleferikler kontrol edilmeli ve eksiklikler teleferik işletme sorumlusu tarafından giderilmelidir.
Teleferiklerin standarda bağlanması yada standartlaştırma işlemi yapılıncaya kadar; Bu uygunluk raporunu Makine Mühendisleri Odası yapılacak bir çalışmayla verebilecektir. Umuyorum ki;
vatandaşlarımızda konuyla ilgili olarak bilinçlenir
, kendi canlarını ve mallarının değeri için gerekli desteği verirlerde bir an önce Teleferiklerimiz
standart, güvenli bir hale kavuşturulur ve bilinçsizce kullanılmaz.

