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SUNUŞ
Değerli meslektaşlarım,

Tel.: 0.554 850 27 26

Takdir edersiniz ki dünya ülkelerinin şuan içinden
geçtiği süreç sancılı ve bir o kadar da zor bir süreç. Bu zorlu
süreçte ülkemiz ekonomisi ve dolayısıyla biz vatandaşlar
da derinden etkilenmekteyiz. Umudumuz dünya ekonomisi
ile birlikte Türkiye’ninde bu krizi kısa sürede ve en az
kayıpla atlatmasıdır.
Bu ekonomik belirsizliğin yanında Türkiye ayrıca
terörle de uğraşmaktadır. Son günlerde artan olaylarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Ülkemizi apaçık kaosa ve bölünmeye sürüklemek
isteyen PKK terörünü şiddetle kınıyor, bu şiddet eylemlerinin biran önce sona ermesini ve terör örgütü üyelerini
koşulsuz teslim olmaya çağırıyoruz.
Terör bugüne kadar bu ülkeyi bölememiştir. Bundan
sonra da bir arada yaşamamıza, birbirimize hoşgörü göstermemize engel olamayacak ve kardeşlik bağımızı kopartamayacaktır.
Bugünlerde 85. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en büyük devrimi ve
Türk milletine en büyük hediyesidir. Türk milletinin yapısına en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir.
Cumhuriyet; milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile yaptığı yönetim şeklidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin işleyişini sekteye uğratan demokrasi dışı davranış ve
oluşumlarla birlikte darbeleri de kınıyoruz. Darbecilerin ise
en kısa sürede yargılanmasını bekliyoruz.
Sevgili Meslektaşlarım bizler;
Ülke ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğünden,
Atatürk ilke ve devrimlerinden ve Cumhuriyetin temel değerlerinden asla ödün vermeyeceğiz ve verdirmeyeceğiz.

Basım Tarihi 31/10/2008
1200 adet basılmıştır.
2 ayda bir yayınlanmaktadır.
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Şaban BÜLBÜL
Makina Mühendisleri Odası
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ŞUBEDEN
ÇAYKUR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT
FABRİKALARIN EMİSYON ÖLÇÜMLERİ YAPILDI

Çaykur İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait 22
adet çay fabrikasının emisyon ölçümleri Makina
Mühendisleri Odası Merkez Laboratuarı ölçüm personeli
tarafından Temmuz ayında gerçekleştirildi.
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ŞUBEDEN
ASANSÖR BİLİRKİŞİLİĞİ SEMİNERİ VERİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile
Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’
nin ortaklaşa imzaladıkları protokol gereği
Belediye sınırları içerisindeki asansörlerin
kontrolleri yapılacak.
Bu amaçla Erzurum İl Temsilciliği
Seminer Salonu’nda kontrolleri yapacak olan
mühendislere seminer düzenlendi. Şube Sekreteri Sezgin Çakın’ın eğitmenliğinde verilen
seminere asansör yetki belgesine sahip
mühendisler katıldı.
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S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Katılımcının Adı ve Soyadı
Ethem AKTAŞ
Metin ÖNAL
Fuat YILDIRIM
Ömer EKİNCİ
Mehmet GAVGALI
Abdulkadir BAYRAKÇEKEN
İsrafil TAŞ
Murat YAVUZ
İbrahim KALOĞLU
Mehmet KARAGÖZ
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ŞUBEDEN
ASANSÖR FİRMALARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilciliğinde Erzurum'daki Asansör Firmaları
ile yeni inşa edilen ve mevcut asansörlerin durumu ile ilgili olarak durum değerlendirmesi yapıldı.
Firmaların ve Makine Mühendislerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözümler araştırıldı.
Bu konuda yapılacak eğitim faaliyetlerinin asansör standartlarını yükselteceği ve halkın bu
sektörde hizmet veren insanlara güveninin artacağı konusunda mutabık kalındı. Bu tür toplantıların
belli periyotlarla devam etmesi kararlaştırıldı.

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

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölüm Başkanı

PROF. DR. ORHAN AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcılığı görevine atandı. Kendisini
tebrik ediyor ve yeni görevinde
başarılar diliyoruz.
ŞUBE YÖNETİM KURULU PROF. DR. ORHAN AYDIN’I ZİYARET ETTİ
Makina Mühendisleri Odası
Trabzon Şube Başkanı Şaban Bülbül,
Başkan vekili Hasan Açıcı, Şube
Sekreteri Sezgin Çakın, Yönetim Kurulu
üyeleri; Osman Gökhan Bali ve
Hamdullah Çuvalcı, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
görevine atanan Prof. Dr. Orhan Aydın’ı
makamında ziyaret ederek yeni
görevinde kendisine başarılar dilediler.

DÖNEM ARKADAŞLARI PROF. DR. ORHAN AYDIN’A BAŞARILAR DİLEDİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
1991 Makina Mühendisliği Bölümü
mezunları dönem arkadaşları Prof. Dr.
Orhan Aydın’ı makamında ziyaret etti.
Bu ziyaretten oldukça memnun
kalan Prof. Dr. Orhan Aydın dönem arkadaşlarını yanında görmenin mutluluğunu
yaşadı.
Dönem arkadaşları olarak, arkadaşımıza yeni görevinde başarılar
dileriz.
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ŞUBEDEN
SMM’LERE ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

SMM’lere ve SMM’lerde çalışan teknikerlere 17 Ekim 2008 tarihinde Şube Sekreteri
Sezgin Çakın tarafından eğitim verildi.
SMM bürolarında Asansör Avan projelerinin çizimlerini yapan teknikerler çalıştıkları
branşta yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildiler.
Makina Mühendisleri Odası Trabzon
Şube Eğitim Salonu’nda verilen eğitim sonunda
teknikerler, bu eğitimin oldukça faydalı geçtiğini
ve belli periyotlar halinde tekrarlanması isteğinde bulundular.

Makina Mühendisleri Odası Şubelerine daha hızlı ulaşmak için
Türkiye’nin her yerinden tek bir numara çevirmeniz yeterli.
444 8 666
444 8 MMO
Nolu telefonu çevirin, en yakın Makina Mühendisleri Odası Şubesi karşınızda
olacaktır. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz bağlı bulunduğu şubenin alan
kodunu yazmalıdırlar.
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ŞUBEDEN
TESİSAT KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

17 Ekim 2008 tarihinde yapılan Tesisat Komisyon Toplantısı’nda geçtiğimiz kış sezonunda
Trabzon Belediyesi ile Şubemizin ortaklaşa imzaladığı “Kalorifer Kazanlarının Periyodik
Kontrolü” protokolünün sonuçları değerlendirildi.
Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişinde
bulunularak kararlar alındı.
20 Ekim 2008 tarihinde Trabzon Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Ayşegül
Nuhoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 15 Kasım 2008 tarihinde ateşçilere verilmesi
düşünülen seminer hakkında çalışmalar yapıldı.

DUYURU
Oda Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 24.04.2002 tarih ile 94 ve 95 nolu kararlar
doğrultusunda;
ıYeni üyelik başvurularında geçmiş dönemlere ait ödenti borcu alınmayacaktır.
ıŞube Yönetim Kurulu’nca gerekli tahkikatlar yapılmak kaydıyla, işsiz üyelerin şubelere
başvurmaları halinde başvurunun yapıldığı yıl için üye ödentisi alınmayacaktır.
ıÜye olmak isteyenlerin Odaya başvurmaları rica olunur.
ıKredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
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ŞUBEDEN
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU TOPLANDI
Şube Başkanımız Şaban Bülbül, Başkan vekili Hasan Açıcı ve Şube Sekreteri Sezgin Çakın’ın katılımlarıyla Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.
22 Ekim 2008 tarihinde yapılan toplantıda, Odamızın 54. Yılı münasebetiyle Şubemizin düzenleyeceği “Geleneksel Gece”
ile ilgili konular görüşüldü.
Komisyon; üyelerimizle dayanışma
ve kaynaşma adına bu tür etkinliklerin artırılması, ayrıca bölgemizde yapımı devam eden
barajlara teknik geziler düzenlenmesi konularında kararlar aldı.

DUYURU
Üyelerimizle ilgili; evlilik, doğum,
vefat, terfi ve işyeri değişikliği
haberlerini Odamıza
bildirmeniz gerekiyor.

DUYURU
Üye aidatarımızı ödeyelim
Odamıza sahip çıkalım.

!
!
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ODADAN
TERÖR SON BULMALI, SİLAHLAR SUSMALI,
PKK KOŞULSUZ SİLAH BIRAKMALIDIR!
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PKK SALDIRILARINI KINAMAKTADIR
Teröre karşı demokrasi/demokratikleşme ve kardeşlik egemen kılınmalı, emperyalist güçlerin
Türkiye'yi bataklığa çekme çabalarına “dur” denilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Hakkari Şemdinli Aktütün Sınır Bölüğüne yapılan PKK
baskınını şiddetle kınamaktadır. Bu ve benzeri saldırılardan zarar gören yalnızca terör eylemlerinde
yaşamını kaybeden ve yaralanan insanlarımız değil, bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşama umudumuz,
barış ve demokrasidir.
PKK terörüyle birlikte ülkemiz emperyalist senaryoların tehdidi altındadır. Başını ABD'nin çektiği
emperyalist güçler yeni stratejik alanlara yayılmak, dünya enerji, petrol ve su kaynakları rezervlerini kontrol
altında tutmak için savaş ve işgal politikalarına başvurmakta ve mikro milliyetçilikleri özel olarak
beslemektedir. Türkiye bu kapsamda emperyalizmin çok yönlü oyunlarının etkisi altındadır.
Demokratik kamuoyu, Kürt sorunu ve etnik milliyetçilik temelinde toplumun kamplaştırılmasına
prim vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savunmak, terörü ve provokasyonları lanetlemek, silahların
susmasını istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorumluluğuyla karşı karşıyadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkemizin gereksindiği barış ve demokrasi ortamının ancak
demokrasi ve emek güçlerinin öncülüğünde sağlanabileceği inancıyla terör eylemlerinden medet umanları
bir kez daha kınamaktadır.
Kürt sorununun çözüm yolu bellidir: PKK terör eylemlerine derhal son vermeli, koşulsuz silah
bırakarak demokratik süreçlere olanak tanımalı; diğer yandan ülkemizde siyasal yaşamının
demokratikleşmesi yönünde ivedi adımlar atılmalıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

ADRES GÜNCELLEME FORMU
Adı-Soyadı

:.........................................................

Sicil No. :...............................................

İşyerinin Adı

:.........................................................

İşyeri Tel. :...............................................

İşyeri Adresi

:.........................................................

Fax No.

:...............................................

Ev Tel.

:...............................................

Cep Tel.

:...............................................

..........................................................
..........................................................
Ev Adresi

:.........................................................
..........................................................

E-mail Adresi

:.........................................................
..........................................................

Yazışma Adresi :.........................................................
Etkinliklerimizi size daha kolay duyurabilmek, yayınlarımızı size daha sıhhatli ulaştırabilmek ve yayınlanacak olan “Üye
Adresleri Fihristi” için, yukarıdaki formu doldurarak elden veya faxla şubemize ulaştırınız.
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ODADAN
MÜHENDİS VE MİMAR ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN 100’ÜNCÜ,
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN 54’ÜNCÜ YILI...
Ülkemizdeki mimar ve mühendis örgütlülüğünün 100'üncü yılını, aralarında Makina Mühendisleri
Odası'nın da bulunduğu 23 Odanın bağlı bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) ise
54'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.
1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan Birliğimiz TMMOB, kökleri 1900'lü yılların başına dayanan
bir örgütlenme, birlik ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB, 54 yılda ülkemizde, devraldığı mühendismimar örgütlülüklerinin de mirasıyla bir yandan meslek ve meslektaş haklarının korunması, geliştirilmesi, diğer
yandan mesleki bilgi birikimi ve örgütsel gücünün ülke kalkınması, sanayileşmesi ve toplumun yararına
sunulması doğrultusundaki bir çalışma perspektifinin taşıyıcısı olmuştur. Birliğimiz, insanların içinde
yaşadıkları mekânların, kullandıkları ürünler ve üretim tekniklerinin planlama, tasarlama, üretim, işletme ve
denetim evrelerinin her birinin öznesi olan meslek gruplarının örgütlü gücüdür. Bu doğrultuda bizler,
faaliyetlerini gerçekten gelişmiş bir ülke ve insanca bir dünyada yaşanması için bilim ve teknolojideki tüm
gelişmelere kendisini adapte etmeyi, bilim ve teknolojiden beslenen ve onu besleyerek büyüten bir çizgiyi
benimsiyoruz.
Mimar ve mühendislerin insan yaşamındaki yeri ve işlevi böylesine kapsamlı iken, ekonomik ve mesleki
konumları insanca yaşam standardında olmaktan uzaktır. Yapılan çeşitli araştırmalarda mühendis ve mimarların
çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında yaşadıkları tespit edilmiştir.
Mesleki düzlemde bilim, teknoloji, AR-GE, inovasyon, sanayi, enerji, çevre ve kentleşme politikalarının
dinamik gücü olması gereken mühendis ve mimarlar, kamu iradesini taşıyan iktidarlar tarafından ikinci plana
itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan
kaldırılmıştır. AR-GE faaliyetleri ile mühendislik arasındaki bağ unutulmuş, mühendislik ve mimarlık
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin
arpalıkları haline getirilmiş; kentler rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır.
Sanayileşme ve ülke kaynaklarının ülkemiz insanlarının çıkarlarına kullanılmaması vb. sorunlar yanı
sıra sanayi ve çalışma yaşamının büyük kısmının iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin dışında tutulması, insanca
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynaklarımızın ve
kentlerin yönetimi gibi sorunlarda mühendislikmimarlıkşehir plancılığının gerektirdiği mesleki denetim ve
bilimselteknik kriterler devre dışı bırakılmaktadır.
Ancak unutulmamalı ki; insanca yaşam, sağlıklı kentleşme, parasız eğitim ve sağlık, enerji kullanımı ve
ulaşımın kamusal hizmet kapsamında olduğu bir sistem, ülke çıkarlarının gereksindiği bağımsızlık, planlama,
sanayileşme ve kalkınma, güvenli ve ergonomik çalışma koşulları, mühendislik, mimarlık, hekimlik gibi meslek
örgütlerinin uluslararası standartlar ve bilimsel teknik uygulama ve önlemler eşliğindeki mesleki denetimini
benimseyen anayasal, sosyal bir devlet sistemi ve onun güvenceleri kapsamında gerçekleştirilebilecektir.
Bu nedenle mühendis ve mimar örgütlülüğünün 100. yılında; sanayi, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve
güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili yasa, yasa
tasarıları ve ilgili yönetmelikler, anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendismimar odalarının önerileri
doğrultusunda değiştirilmeli, ülkemiz mühendis ve mimarlarının aleyhine olan “Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” TBMM gündeminden geri
çekilmeli; TMMOB tarafından hazırlanan “Yetkili Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı” ivedilikle yasalaşmalıdır.
Ancak böylece mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve hatta hekimlik, öğretmenlik ve kamu yararına
olan meslekler toplum nezdinde yeniden saygın ve güvenilir kılınabilecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, yürüttüğü mesleki denetim, teknik hizmet ve ölçümler ve
mühendislik uygulamalarının ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ile akreditasyon
ve onaylanmış kuruluş olma çalışmalarını, yukarıda belirttiğimiz sosyal sorumluluk yaklaşımı ile sürdürmeye
devam edecektir.
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ODADAN
TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ VE SANTRALE HAZIR DEĞİL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Nükleer
Santral İhalesi”ne ilişkin 27 Eylül 2008 tarihli BirGün gazetesine açıklama yaptı...
Enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 73, yerli üretimin ise yüzde 27 olduğu Türkiye'de yerli, yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim kamuoyunda tam da yankı bulmuş ve Sayıştay raporlarında bile
“nükleer enerji en pahalı yatırım” olarak tanımlanırken, “nükleer santraller” uluslararası lobilerin etkisiyle
dışa bağımlı nükleer santral yatırımlarına yol açılmak istenmektedir. Oysa nükleer santrallerin yatırım
maliyetleri, alternatif enerji kaynaklarına göre daha yüksektir.
Bir diğer gerçek şu ki, dünya birincil enerji tüketiminde nükleer enerjinin payı yüzde 6, dünya
elektrik üretimindeki payı da 2007 itibarıyla yüzde 15'tir ve bu oranın gerilemesi beklenmektedir.
Dolayısıyla bugün başlansa bile en erken 2015 yılından itibaren devreye girebilecek nükleer santral
yatırımları, gerçekte dünyada işsiz kalan nükleer lobilerin kâr hırslarına dayalı olarak yaratılan
baskılanmayla nükleer santrallere, yeni doğal gaz santrallerine ve özel sektörün elektrik üretimine ilave
teşvikler verilmesine dayanak oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bu durumun bir tek anlamı vardır: O da bu santralleri satacak olan şirketler, onların yerli temsilcileri
ve yapım aşamasında onların taşeronluğunu yapacak olan müteahhit şirketlerin memnun edilmesi ve kamu
kaynaklarının bu çevrelere aktarılmasıdır.
Odamız nükleer enerji ve teknolojiye karşı çıkmamakta, özellikle AR-GE ve uzun vadeli planlama
eşliğinde ülkemizin de adım atması gerektiğine inanmaktadır.
İhale “Yasa'ya Karşı Hile” Yöntemiyle Oldu-Bittiye Getiriliyor
Kamuoyunda yeterince tartışılmadan; meslek örgütleri, uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri
alınmadan hızla TBMM'den geçirilen ve ihale süreci başlatılan nükleer santrallerle ilgili ciddi sorunlar
bulunmaktadır. Yasa'nın gerektirdiği usul ve denetim mekanizmalarına göre yapılması gereken bir ihale,
“Yasa'ya karşı hile” diyebileceğimiz bir yöntemle, “yarışma” adı altında, oldu-bittiye getirilmektedir.
Yasa, Yönetmelik ve Yarışma Şartnamesi'ni sırayla ele aldığımızda, hiç düzenlenmeyen konuların
yanında, düzenleme getirilen konuların da açıkta kaldığı görülüyor. Yasa hemen her konuda Yönetmeliğe
göndermede bulunuyor. Yönetmelik ise ya şartnameye bırakıyor ya da şirketlere. Şartnameye baktığımızda
ise Yasa'da ve Yönetmelik'te yer alanların dışında bir kurala rastlanmıyor.
Nükleer güç santralleri kurulmasıyla ilgili mevzuatın en önemli sorunlarından biri, santrallerin hem
kuruluş aşamasında hem de işletilmesi sırasında herhangi bir kamusal denetimin öngörülmemiş olmasıdır.
Bu mevzuatla, Türkiye'nin ilk nükleer santralının kurulacak olduğu düşünüldüğünde, TAEK'e ilişkin
hukuksal düzenlemeler de son derece yetersiz kalmaktadır.
İktidar Nükleer Felakete Sürüklenmenin Taşlarını Döşüyor
Dünyadaki tüm nükleer santraller, ilgili ülkelerin kamu kurumları eliyle işletilmektedir. Özel sektör
eliyle yapılarak işletilmesi ise ilk kez Türkiye'de söz konusu olmaktadır.
Nükleer santrale sahip ülkelerde kamu kurumları tarafından yapılan ya da işletilen nükleer santraller
için ciltler dolusu kurallar, lisanslama ölçütleri, işletici kurumdan bağımsız denetim mekanizmaları, bir
nükleer kaza halinde yapılacaklara ilişkin düzenlemeler, halkın nükleer ve radyasyona karşı eğitilerek
bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi gibi pek çok konuda sıkı ve oldukça maliyetli önlemler geliştiriliyor.
Nükleer santrali kuracak, işletecek, denetleyecek, lisanslayacak, kısaca bu alanda görev yapacak tüm
kurum, kuruluş ve şirketlerin sorumlulukları ve uymaları gereken kuralların bir yasa düzeyinde ayrıntılı
şekilde tanımlanması, kamu düzeni açısından vazgeçilmez zorunluluktur.
Tamamen şirketlerin belirleyici olduğu koşullarda hiçbir kamusal denetim mekanizması
getirilmemiş olması ciddi bir durumdur.
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ODADAN
TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ VE SANTRALE HAZIR DEĞİL
Diğer yandan, nükleer santralin bir özel şirket tarafından yapılması ve işletilmesi, uluslararası
düzeyde ve ülke yurttaşları açısından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Nükleer santral konusu ulusal bir planlama gerektirdiğinden, böyle bir
santralin maliyeti, bir şirketin yapım ve işletme maliyetleri ile de ölçülemez. Nükleer santral kurmakta
kararlı olan İktidar, hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da toplumsal tepkileri yok sayıyor ve
gerçekten bir nükleer felakete sürüklenmenin taşlarını döşüyor.
Yasal Düzenleme Yapılmadan Alelacele İhale Yapılıyor
Getirilen yasal düzenleme, uluslararası anlaşmalarda öngörülen güvenlik kurallarıyla da uyum
sağlamıyor. 1994 yılında yürürlüğe sokulan Nükleer Güvenlik Sözleşmesi, Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı'na (UAEA) üye ülkelerin, nükleer güvenlikle ilgili sorumluluğunun nükleer tesis üzerinde yetkisi
bulunan devlete ait olduğunu kesin bir dille vurguluyor ve Türkiye'nin de taraf olduğu bu sözleşmede, yasal
düzeyde getirilmesi zorunlu güvenlik kuralları bir bir
sıralanıyor. Türkiye'nin uluslararası bir yükümlülük olarak üstlendiği bu güvenlik önlemleriyle ilgili
mevzuatının bulunmadığı koşullarda, nükleer santral için “yarışma” düzenleniyor. Bu eksikliği kapatacak
bir yasal düzenlemenin daha sonradan yürürlüğe girmesinin tasarlanması halinde dahi, yasal düzenleme
yapılmadan ihalenin yapılıyor olmasındaki acelecilik, pek çok soruna davetiye çıkartacaktır.
Bu gerçeklerden hareketle şu temel noktalara dikkat çekmek istiyorum:
1. Nükleer Santral Yasası ve ikincil mevzuat yeterli teknik hazırlık yapılmadan gündeme
getirilmiştir. TMMOB bu nedenle ilgili yönetmeliğin iptali için dava açmıştır.
2. Türkiye'nin bir nükleer santral yasası vardır; ama “nükleer enerji yasası” yoktur.
3. Türkiye'nin bir “nükleer enerji güvenlik tüzüğü” yoktur. Dolayısıyla Türkiye nükleer enerji
ve nükleer santrallere hazır değildir.
4. Enerji sorunun çözümü gibi gösterilen nükleer santrallerin bir dizi dezavantajı vardır.








İlk yatırım maliyetleri diğer yakıtlı santrallere göre çok daha pahalıdır.
Yatırım dönemleri (8-12 yıl) çok uzundur.
Yakıt yönünden tamamen dışa bağımlıdır.
Üretilen elektrik ucuz değil; aksine pahalıdır.
Atıkların korunması sorunlu ve pahalıdır.
İşletilmeleri teknolojik riskler içermektedir.
Ekonomik ömürleri dolunca, söküm maliyetleri ilk yatırım maliyetlerini aşabilmektedir.

Bu dezavantajlarıyla öngörülen nükleer santral yatırımları, Türkiye'nin enerji sorununa çözüm
değil; ekonomi ve topluma ek yükler getirecektir. Türkiye'nin enerji sorununun çözümü, ulusal ve kamusal
çıkarları gözeten bir anlayışla yerli, yeni ve yenilebilir kaynakların değerlendirilmesini ve enerji verimliliği
ve tasarrufunun artırılmasını öngören bir enerji programının uygulanmasıyla mümkündür.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ
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ODADAN
12 EYLÜL ÜLKENİN GELECEĞİNİ ÇALMIŞTIR...
12 Eylül, baskı ve zor araçları ve yaydığı korku ile bir halkın sindirilmesi, geleceğinin karartılması, tüketilmesi ve uyutulmasına dönük acılı bir milattır
12 Eylül, uyguladığı şiddet, neoliberal
ekonomik, sosyal politikalar ve beslediği gericilik ile Türkiye toplumunu geleceksizleştirmiştir.
12 Eylül 1980'de Türkiye dünya tarihinin en anti-demokratik, en şiddetli uygulamalarından birini yaşamış, ilerici, demokrat,
aydın insanlar gerek fiilen ve bedensel olarak,
gerekse de sindirilme yoluyla düşünsel olarak
yok edilmeye çalışılmıştır.
12 Eylül'ün içinden çıkan tek şey,
Türkiye toplumunu geleceksizleştirmedir. Bu,
toplumsal yaşamın tüm alanlarına dönük kalıcı
bir saldırı şeklinde gerçekleşmiştir.
Eli kanlı generallerin başlattığı, ardından neoliberal bezirganların sürdürdüğü ve bütün toplum
yaşamını esir alan, bireycileştiren, bölen, halkları birbirine düşmanlaştıran, bütün emekçi halkın
üstünden silindir gibi geçen, özgürlük, eşitlik ve demokrasi değerlerinin yükselişini durdurmayı
ülkemizi cemaat, tarikat yapılarına terk ederek yapan, aynı zamanda piyasa mekanizmalarını insan
yaşamı ve gönencine yeğleyen, ABD emriyle yapılmış bir darbedir.
12 Eylül, kendisini yaratan süreçlerle birlikte planlama, sanayileşme, kamu işletmeciliği ve
kamu hizmetleri birikimine darbe indirip, bu alanları özelleştirmelerle talan eden, sosyal devlet
anlayışını piyasacı devlet anlayışına çevirip, yurttaşları müşterileştiren tüm faaliyetlerin başlamasının
başlangıç ve doruk noktalarını birlikte temsil etmektedir.
12 Eylül Maraş ve Çorum katliamlarıdır, Sivas'ta yakılan insanlarımızdır. Ülke tarihinin
çeteleşmiş, kirli ilişkilerinin kanlı bir kesiti ve tüm yaşam alanlarımızı kuşatan dinsel gericiliktir.
12 Eylül toplumsal belleğimizden silinmeyecektir. 12 Eylül'leri geriletmek, onları
yargılamaktan, darbelere, gericiliğe ve neoliberalizme karşı halkımızın emek, özgürlük,
demokratikleşme ve barış taleplerini yansıtan bir anayasal düzenden geçmektedir.
Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için 12 Eylül darbecileri yargılanmalı, bütün
katliamlar ve anti-demokratik uygulamaların hesabı Türkiye demokratik kamuoyuna verilmelidir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 12 Eylül'ün 28. yıldönümünde, demokratik
kurumsallaşmasını sağlamış, başka bir Türkiye özlemini emek ve demokrasi güçleriyle birlikte
alanlarda haykıracaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ
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TMMOB’DEN
TMMOB 40. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu, 11 Ekim 2008 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu'nda
toplandı. 391 kişinin katıldığı toplantıda yapılan konuşmalara dünyada yaşanan krizin emekçi kesimlere
yansıması ve Türkiye'ye etkileri ağırlığını vurdu.
Danışma Kurulu toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın açış
konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, Genel Kurul sonuç bildirgesinde vurgu yapılan konuları hatırlatarak
başlayan Soğancı, bu tespitlerin üzerinden geçen beş ayda neo-liberal değişim sürecinin dünyada ve
Türkiye'de her geçen gün etkisini daha fazla hissettirdiğini söyledi. Küresel mali krizin tüm müdahalelere
rağmen önü alınamaz bir şekilde derinleştiğini ifade eden Mehmet Soğancı, bu krizle birlikte kapitalizmin
geleceğinin de tartışmalı hale geldiğini söyledi.
Mehmet Soğancı, bu krizin faturasının yine emekçilere ve geri kalmış ülkelere çıkacağını belirterek,
"Kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halktan yana
güçlerin 'daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan' bir dünya için mücadelesinin
yükseltilmesi zamanıdır. Böyle bir süreçte, TMMOB'ye ve bağlı odalarına büyük görevler düşüyor.
Ülkemizin emekten ve halktan yana güçlerini seferber edebilmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmemiz gerekiyor. TMMOB emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza böylesi bir hattı
yürütmek zorundadır. Bizim sorumluluğumuz çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir ve bu
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek zorundadır" dedi.
Konuşmasında, Kürt sorunu ve son yaşanan gelişmelere de değinen Soğancı, "Bu ülkede sıkılan her
kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma
ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbe oluyor. Yıllardır devam eden silahlı
çatışmaların kimseye fayda getirmediği ortada, silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık
ki. Artık, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere kulak vermek
gerekiyor" diye konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'dan sonra sırasıyla; Emin Koramaz (MMO
Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Fahri Özten (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Torun
(MADENMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO Yönetim Kurulu Üyesi), Serdar
Harp (İMO Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (JFMO Yönetim Kurulu Başkanı), Musa Çeçen
(EMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Redife Kolçak (PEYZAJMO
Yönetim Kurulu Üyesi), Hakkı Atıl (JMO Yönetim Kurulu II. Başkanı), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK
Sekreteri), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Cemal Gökçe (İMO İstanbul Şube Başkanı), Hüseyin Atıcı
(MMO Adana Şube Başkanı), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube Başkanı), Yavuz Önen (TMMOB Eski
Başkanı), Tevfik Özlüdemir (HKMO İstanbul Şube Başkanı), Tarık Şengül (ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı),
İlhan Demiröz (Bursa İKK Sekreteri), Dinçer Mete (MMO İstanbul Şube Başkan Vekili), Şevket Akdemir
(Van İKK Sekreteri), Coşar Büyükdoğan (Gemi MO Yönetim Kurulu Üyesi), Onur Doruk (İMO Trabzon
Şube), Mehmet Mak (EMO Adana Şube Başkanı), Yaşar Üzümcü (GIDAMO Yönetim Kurulu Üyesi),
Hayati Şimşek (MMO Mersin Şube Başkan Vekili), Semih Oktay (MMO Diyarbakır Şube Başkan Vekili),
Sevda Elçek (EMO Ankara Şube), Şükrü Kumbasar (Samsun İKK Sekreteri) Özgür Yayla (GIDAMO
Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Hüseyin Kahraman (Kırklareli İKK Sekreteri), Erhan Kutlu (MMO
Eskişehir Şube Başkanı), Erdal Taş (MMO Adana Şube), Aydın Yücel (Denizli İKK Sekreteri), Remzi
Erişler (MMO Bursa Şube), Hakan Aydoğdu (Gemi M.O. İstanbul Şube), Hikmet Durukanoğlu (FMO
İstanbul Şube Başkanı), Ali Ekber Çakar (MMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi), Tevfik Yener (TMMOB
Onur Kurulu Üyesi) konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın konuşması şöyle:
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TMMOB’DEN
TMMOB 40. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Başta Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün değerlerimizin aramızda olduğunun bilinciyle 40.
Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını açıyorum. Daha demokratik, daha özgür, insan haklarına daha
saygılı bir Türkiye kavgasının mücadelecisi olan arkadaşlarımı, hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim
Kurulu adına selamlıyor ve katılımınızdan dolayı hepinize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
“Kapitalizmin Geleceği Tartışmalı Hale Geliyor”
Genel Kurul'da yaptığımız tespitlerimizin ve öngörülerimizin üzerinden beş ay geçti. Aradan geçen
beş ay sonra bir kere daha ülkemizdeki ve dünyadaki değişimin insandan, doğrudan, güzelden ve iyiden yana
olmayacağını gördük. Bunu da zaten biliyorduk.
Neo-liberal değişim süreci dünyada ve Türkiye'de her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor.
Yoksulların daha fazla yoksullaştığı, siyasal yapıda pek çok değişimin gerçekleştiği süreç, kapitalist
küreselleşmenin küresel kriziyle karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Neo-liberalizmin kurallarının
değişmez olduğu öngörüsü sarsılırken krizden kurtulmak için sistemin taleplerine cevap vermenin de doğru
olmadığı ortaya çıktı. Piyasanın inisiyatifine bırakılmış bir ekonomi sürekli kriz üretmekte, faturası da
emekçi halka kesilmektedir. Her şey şimdi çatırdamakta olan piyasa tanrısının direktifleri ve ona biat
edenlerin yönlendirmesiyle gerçekleşmektedir.
Küresel mali kriz tüm müdahalelere rağmen önü alınamaz bir şekilde derinleşiyor. Kapitalist
küreselleşme sürecinin sonunu işaret eden bu krizle birlikte, kapitalizmin geleceği de tartışmalı hale geliyor.
Neo-liberalizmi tartışılmaz ve geri döndürülemez kaçınılmaz bir süreç olarak gösterenler dahi, neoliberalizme karşı alternatif arayışlarına girerken; bu dönem neo-liberalizmin mağdur ettiği emekçi sınıflar
için de başka türlü bir tahayyülün tartışılması açısından imkânlar sunuyor.
Küresel krizin nedeni olarak kimileri gücünden fazla tüketenleri suçluyor ve krizin faturası daha
şimdiden yoksullara çıkarılmaya çalışılıyor. Krizin sonrasında yoksulluğun ve işsizliğin artacağını tahmin
etmek bir kehanet değil. Önümüzdeki dönem tüm dünyada krizin derinleşerek devam edeceği, bunun
sonucu olarak da yoksulluğun, işsizliğin büyüyeceği bir dönem olacak. Böylesi bir dönem kapitalizmin iç
çelişkilerini arttıracağı gibi aynı zamanda sınıf mücadelesine de ivme kazandıracaktır.
“Emperyalizme Bağımlı Ülkeler Krizden Daha Fazla Etkilenecek”
Küresel ekonomiyle yakın bağları olan hiçbir ülke bu krizden zarar görmeden kendisini
kurtaramayacak. Özellikle Türkiye gibi kendi kaynaklarını kullanamayan, emperyalizme bağımlı ülkeler bu
krizden daha da fazla etkilenecektir. Ülkenin tüm kaynakları uluslararası sermayeye peşkeş çekilmiş ve
bugün iflasın eşiğinde krizin göbeğinde duran uluslararası sermayeye teslim edilmiş durumdadır.
Türkiye'yi küresel sermayeye eklemleme süreci AKP İktidarı eliyle hızla gerçekleştirilmektedir. AKP
İktidarı'nın ülkeyi sermayeye pazarlayan, yoksulları daha da yoksullaştıran politikaları siyasal üstyapıda
İslami gericileşme dalgası ile paralel yürümektedir. Sosyal devlet tahrip edilirken cemaat ağları, sadaka
dernekleri ülkeyi sarmıştır. Yurttaş olmanın gereği olan sosyal haklar, yerini biat kültürüne, el pençe divan
durmaya bırakmıştır.
Bu sadaka sisteminin gerçek yüzü Deniz Feneri skandalı ile bir kez daha ortaya çıkmış durumda.
Sosyal devleti küçültürken cüzdanlarını büyüten siyasi iktidar temsilcileri, külhanbeyliği ile ayıplarını ört
pas etmeye çalışıyor. Yolsuzluk ve yoksulluk düzeninin üstü türbanla örtülmeye çalışılırken, toplum
içerisine gericileşme tohumları atılıyor.
Ülkede darbe-demokrasi ikilemi yaratılarak neo-liberal değişim sürecinin üstü örtülüyor. Sistemin
yeni düzene uyum sağlayamayan eski kalıntılarının tasfiye operasyonu, derin devlete, darbecilere karşı
demokrasi zaferi gibi gösteriliyor. Hâlbuki darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi ile mücadeledir.
Gericileşme, neo-liberal politikalar, ABD-AB-Dünya Bankası-IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül
düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle hesaplaşmadan darbecilikle, darbecilerle hesaplaşılamaz.
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“Silahların Susmasını Sağlayalım”
"Ergenekon yetmez, 12 Eylül darbecileri yargılansın" sözü doğrudur, ancak yeterli değildir. Biz 12
Eylül düzeniyle hesaplaşmalıyız.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapmasına imkân veren yetki
tezkeresinin süresi bir yıl daha uzatıldı. Aktütün'de yaşamını kaybedenler, Altınova'da, Dikili'de yaşananlar
içimizi acıtmaktadır.
Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı,
gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbe
oluyor. Sıkılan kurşunlar, atılan bombalar, patlayan mayınlar sorunu askerileştirmekten ve çözüm umudunu
azaltmaktan başka sonuç vermiyor. Yıllardır devam eden silahlı çatışmaların kimseye fayda getirmediği
ortada, silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık ki. Artık, savaş çığlıkları yerine
demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. Şimdi bu çatışma ortamına;
baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı savunma zamanıdır.
Çağrımız insandan yana olan herkesedir: Şiddete, saldırıya, çatışmaya, silaha, akan kana karşı
çıkalım. Silahların susmasını sağlayalım. Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair
umudumuzu yitirmeyelim.
“İnsanlığın Yok Oluşuna Karşı Mücadele Yürütmeliyiz”
Görülen o ki bugüne kadar Türkiye'yi yönetenler büyük bir bunalım, çözümsüzlük ve alacakaranlık
dışında hiçbir şey yaratamamıştır. Daha çok yoksulluk, IMF'ye ve emperyalizme daha çok bağımlılık, baskı,
şiddet, çeteler ve yolsuzluklar, bu düzenin ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarların marifetleridir.
Dünyada da ülkemizde de umut ancak başka bir yaşam arayışının güçlenmesinden geçmektedir.
Bugün başka bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Kapitalizmin geleceği yoktur,
bizler insanlığın yok oluşa sürüklenmesine karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hakim olduğu yepyeni bir
dünyayı bugünden yaratmanın mücadelesini şimdi daha güçlü ve kararlı yürütmeliyiz.
Türkiye, ikisi de emperyalizme bağımlı eski ve yeni kapitalist düzen temsilcilerinin iktidar
kavgasına sahne olmaktadır. Oysa ülkenin geleceği emekçi sınıfların kavgasındadır. Başka bir ses de ancak
emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin vicdanı ve sesi olmayı başaranlar tarafından gerçek kılınabilecektir.
Ülkemizin her şeyden önce böylesi bir sese hava ve su gibi ihtiyacı vardır.
O yüzden gün ülkemizin geleceğine sahip çıkma; savaşlara, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı, küresel
kapitalizmin taşıyıcısı, "üsttekine han hamam, alttakine din iman düzeni"nin yürütücüsü AKP'ye karşı,
yüksek sesle "dur deme" zamanıdır.
“TMMOB Sorumluluğunun Gereklerini Yerine Getirmek Zorunda”
Kapitalist küreselleşmenin sonuçları ortadadır: 1 milyar kişinin günde 1 dolardan az kazandığı,
dünya nüfusunun zengin yüzde 2'sinin dünya servetinin yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kuzey
ile güney arasındaki, kadın ile erkek arasındaki, varsıllarla yoksullar arasındaki fark gittikçe açılıyor.
İnsanlar ya kapitalist küreselleşmenin yarattığı yoksulluğa, yoksunluğa, işsizliğe, eğitimsizliğe karşı ırkçı,
faşist, dinci, gerici tepkilere sarılacaklar; ya da tüm dünyada emekçilerle, sendikalarla, tarım üreticileriyle,
kadın ve çevre hareketleriyle, savaş karşıtlarıyla enternasyonalist bir direniş sergileyecekler.
Kapitalizmin iflasının ilan edildiği böylesine bir dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halktan yana
güçlerin "daha demokratik, daha barışçı, gelirini adaletli paylaşan" bir dünya için mücadelesinin
yükseltilmesi zamanıdır.
Böyle bir süreçte, TMMOB'ye ve bağlı odalarına büyük görevler düşüyor. "Başka bir Türkiye'nin,
başka bir dünyanın mümkün" olduğunu daha sık haykırmamız gerekiyor. Ülkemizin emekten ve halktan
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yana güçlerini seferber edebilmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. TMMOB
emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza böylesi bir hattı yürütmek zorundadır. Bizim
sorumluluğumuz çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir. Ve bu sorumluluğun gereklerini
yerine getirmek zorundadır. Hepimize kolay gelsin. Hepimizin yolu açık olsun arkadaşlar.

TMMOB 40. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU’NA KATILIM LİSTESİ (11 EKİM 2008)
KATILIM SAYISI
TMMOB Yönetim Kurulu
17
TMMOB Yüksek Onur Kurulu
3
TMMOB Denetleme Kurulu
4
TMMOB Genel Sekreterlik
8
Çevre Mühendisleri Odası
6
Elektrik Mühendisleri Odası
41
Fizik Mühendisleri Odası
1
Gemi Mühendisleri Odası
2
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası
--Gıda Mühendisleri Odası
19
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
30
İç Mimarlar Odası
7
İnşaat Mühendisleri Odası
51
Jeofizik Mühendisleri Odası
3
Jeoloji Mühendisleri Odası
14
Kimya Mühendisleri Odası
25
Maden Mühendisleri Odası
9
Makina Mühendisleri Odası
100
Metalurji Mühendisleri Odası
1
Meteoroloji Mühendisleri Odası
2
Mimarlar Odası
2
Orman Mühendisleri Odası
--Petrol Mühendisleri Odası
--Peyzaj Mimarları Odası
7
Şehir Plancıları Odası
6
Tekstil Mühendisleri Odası
6
Ziraat Mühendisleri Odası
10
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği
17
TOPLAM
391
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“ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” ANLAYIŞINI
TAŞIMAYAN BU YASANIN SOSYAL TARAFI OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL...
TMMOB, TTB, DİSK ve KESK, 9 Ekim 2008 tarihinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı"
üzerine bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısına TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı
Sami Evren ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy katıldı.
Değerli Basın Mensupları;
Çalışma Bakanlığı tarafından 2005 yılında Ulusal İş Sağlığı ve Konseyi Kararı uyarınca,
ülkemizdeki bütün çalışanları kapsayacak, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işe bağlı hastalıkları ortadan
kaldırma amaçlı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı çalışması başlatılmıştı. Bu çalışmalarda; şu an
birlikte görüşlerimizi paylaştığımız meslek örgütleri ve sendikalar olarak ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş
güvenliği standartlarının yükseltilmesi doğrultusunda "pozitif katkı" yapma çabalarımıza hep devam ettik.
Yine bu çalışmalar sırasında başta Tuzla Tersaneleri'ndeki iş kazaları olmak üzere Davutpaşa patlaması,
TOKİ iş kazaları ve silikozis dramları olmak üzere mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili ülkemizin karanlık
fotoğrafı hep kamuoyunun gündeminde oldu. Mesleki sağlık açısından hizmet üreten iş yeri hekimlerinin
örgütü olarak, mesleki güvenlik açısından iş güvenliği mühendislerinin örgütü olarak ve hizmetten
yararlanan emekçilerin örgütleri sendikalar olarak bu süreçte sağlanabilecek bir ilerlemenin ülkemiz
çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından olumlu rolünü hep hissettik.
Ancak bu çalışmalar ve yaşanan kazaların oluşturduğu güvensiz ortam bütünüyle bir tarafa
bırakılarak, verdiğimiz görüşler yok sayılarak ve onlara aykırı bir biçimde "istihdamı teşvik' adı altında bir
"torba yasa" Mayıs ayında hızla TBMM'ye sunularak yasalaştırıldı. Gerekli bütünsel önlemler alınmadığı
için neredeyse her gün işlenen "seri cinayetlere" dönüşen iş kazalarına seyirci kalınırken, Çalışma Bakanlığı
bütün dikkat, azim ve emeğini tıp fakülteleri ve meslek örgütlerinin işi olan iş yeri hekimliği/iş güvenliği
hizmetlerini ve eğitimini taşeronlaştırmak için çaba harcayan bir kuruma dönüştü. Oysa ki
taşeronlaştırmanın işe bağlı hastalıkları ve meslek hastalıklarını azaltmayacağını aksine daha da
arttıracağını, ülkemizdeki ağır sonuçlarını Tuzla üzerinden gördüğümüz iş kazalarının sonuçlarını Bakanlık
dışında herkes görmekte idi.
Son taslağı Eylül 2008 tarihinde tartışmaya açılan ve TBMM yasama döneminin başlaması ile
birlikte Meclis'e indirilecek olan İSİG (İşçi sağlığı ve Güvenliği) Yasa Tasarısı ile ilgili tüm kaygılarımızı bir
kez daha Çalışma Bakanlığı'na ilettik. 4857 sayılı İş Yasası ile başlayan süreç, bir yandan esnek ve kuralsız
çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getirerek işverenlere sınırsız
kolaylıklar sağlarken; diğer yandan kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri
işverenlerin lehine olarak yeniden düzenlemiştir. Oysa İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı, İş Kanunu'nun
ilgili maddelerinin çalışanlar lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi için de bir fırsat olarak
değerlendirilebilir. ILO'nun kavramsallaştırdığı "insan onuruna yakışır iş odaklı" yaklaşım esas alınabilir.
Çalışma yaşamının aktörlerinin katılımı ile demokratik temelde zayıf durumdaki çalışanın güçlü durumdaki
işverene karşı en doğal haklarını koruyan ve garanti altına alan bir anlayış doğrultusunda elden geçirilebilir.
Onay vermediğimiz bu son taslak Sağlıkta Dönüşüm Programının dokusuna uygun bir şekilde işçi
sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini bir "pazar" haline getirmek, sağlık sermayesine yeni bir olanak sunmak
için taşeronlaşmayı özendirmek ve işçilerin mesleki sağlık ve güvenliğini sağlık pazarının insafına terk
etmek dışında bir özellik taşımamaktadır. Bu durum başta ağır ve tehlikeli işler olmak üzere tüm çalışma
yaşamını olumsuz etkileyecektir.
Çalışma Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda sıklıkla ve ısrarla dile getirdiğimiz görüşlerimizi
ülkemizde çalışanlarımızın iş kazaları ve işten kaynaklı hastalıklar nedeniyle genç yaşta yaşamlarını yitirmemeleri için ülkemiz işçi sağlığı/güvenliği ortamına "pozitif bir katkı" olması isteği ile tekrar paylaşıyoruz.
Ülkemizde işçi sağlığı alanındaki mevcut sorunların azaltılabilmesi, düzeltilebilmesi için yapılacak
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TAŞIMAYAN BU YASANIN SOSYAL TARAFI OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL...
bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası aşağıdaki temel yaklaşımlara sahip olmalıdır.
Yasa;
İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda iş birliği, koordinasyon ve danışma hizmetlerinin sağlanması
için ilgili meslek örgütleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla "idari ve mali yönden özerk"
bir "Ulusal İşçi Sağlığı - Güvenliği ve Çevre Kurumu" oluşturmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki
hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak algılanmasını vurgulamalıdır.
Yasa;
Başta KOBİ'ler olmak üzere 50'den daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
hizmetlerini güvence altına almalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları
kapsamalı, bu düzenlemeler, sektör ve kurum farkı gözetmeksizin tüm iş yerleri için geçerli olmalıdır. İş
yerlerinde kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları, tarafların eşit sayıda temsil edildiği demokratik
yapılar olarak düzenlenmeli ve tavsiye değil yaptırım gücüne sahip kurullara dönüştürülmelidir.
Yasa;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği personelinin rolünü, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi
lehine düzenlemeli, mesleki bağımsızlığın sağlanmasını güvence altına almalıdır. Sertifikasyonda ulusal
yargı organlarının defalarca onayladığı gibi meslek örgütleri ile üniversiteler yetkili kılınmalıdır.
Yasa;
Çalışanların sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin
merkezinde yer alması gereken iş yeri sağlık ve güvenlik hizmetlerinin çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş
yerlerinde nasıl yürütüleceği ve organizasyonu konusunda uygulanabilir hükümler içermelidir.
Yasa;
İş yerinde bulunan iş yeri hekimini, sağlık personelini, iş güvenliği mühendisini çalışanlardan,
çalışma ortamından uzaklaştıracak, hizmeti taşeronlara havale edecek düzenlemeler yerine sağlık birimleri
ve iş yeri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin bütün çalışanlara ve iş yerlerine ulaşabilmesi için ayrıntılı ve
uygulanabilir düzenlemelere yer vermelidir.
Yasa;
"İş Güvenliği Mühendisliği" kavramını, bilimin ışığında tanımlamalı, iş yerlerinde "iş güvenliği
mühendisi" çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir.
Yasa;
Üretim sürecinde kullanılan ekipmanların ve kişisel koruyucuların işçi sağlığı ve iş güvenliği standart ve
mevzuatına uygun üretilmesini güvence altına almalı, bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmasını,
üretim, ithalat, satış ve kullanım sırasında standartlara göre denetim yapılmasını sağlamalıdır.
Özetle;
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için yasaya "önce insan, önce sağlık, önce
iş güvenliği" anlayışı yerleştirilmeli, tüm süreçlerde önceliğin işçi sağlığı ve iş güvenliğinde olması
sağlanmalıdır. Bu çerçevede ele alınmayan ve piyasa kavramına ülkemizin çalışanlarının sağlığını ve
güvenliğini teslim eden bir yasanın sosyal tarafı olmamız mümkün değildir. Tüm iyimserliğimizi bir kez
daha koruyarak Çalışma Bakanlığı'na çağrıda bulunmak istiyoruz: İSİG Yasa Tasarısı'nı bu şekliyle
yasalaştırmak ısrarından vazgeçiniz. Bütün tarafların katılacağı, ifade edilen görüşlerin dikkate alınacağı ve
ülkemiz çalışma hayatının ihtiyacı olan bir İş Sağlığı İş Güvenliği yasası için iş birliğine hazırız. Her yıl iş
kazalarında yaşamını yitiren 1600 çalışanımıza, genç yaşta slikozisten ve meslek hastalıklarından yaşamını
yitiren insanlarımıza karşı böyle bir sorumluluğunuz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
TTB - DİSK - KESK - TMMOB

20

makina mühendisleri odası trabzon şubesi
trabzon.mmo.org.tr

TMMOB’DEN
ÇAĞRIMIZ İNSANDAN YANA OLAN HERKESE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
son gelişmeler üzerine 5 Ekim 2008 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteminde
olan insanımız için ölümden, acıdan ve gözyaşından başka
hiçbir şey getirmeyen gerilim, çatışma ve saldırılar bugünlerde
giderek tırmanıyor.
Altınova'da, Dikili'de ve Sarayköy'de yaşananlardan
sonra bir kez daha sarsıldık. 3 Ekim 2008'de Hakkâri'nin
Şemdinli İlçesi kırsalında Aktütün Karakolu'nda yaşamını
kaybedenlerin acısı yüreğimizi yaktı. Ölen canların ailelerine
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TMMOB söyledi, bir kez daha yineliyor:
Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı,
gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir.
Ülkemizde barış, bölgede barış ve dünyada barışı savunan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları;
defalarca silahların konuştuğu yerde barışın sesinin duyulamayacağını dile getirdik.
TMMOB söyledi, bir kez daha söylüyor:
TMMOB, taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı
politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı
hale getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa; kim
demokratikleşmeyi AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle
engelliyorsa onlara karşı taraftır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı
gösteriyorsa; kim ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana
taraftır.
Bu yaşananlara karşı; şimdi tam da; karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe
ve barış içinde yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunma zamanıdır.
Şimdi tam da eşit, özgür, demokratik bir Türkiye'de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme
zamanıdır. Şimdi geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkma zamanıdır.
Çağrımız insandan yana olan herkesedir:
Şiddete, saldırıya, çatışmaya, silaha, akan kana karşı çıkalım.
Silahların susmasını sağlayalım.
Barış içinde, bir arada ve kardeşçe yaşanacak günlere dair umudumuzu yitirmeyelim.
Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB’DEN
18 EKİM’DE YOKSULLUK, YOLSUZLUK, ZAMLAR
VE HAK KAYIPLARINA KARŞI AKP’YE DUR DİYORUZ!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından
düzenlenen ve başta Ankara Tabip Odası, DİSK, Türk İş şubeleri olmak üzere tüm emek ve demokrasi
güçlerince desteklenen " Zamlara, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Hak Gasplarına Son Vermek İçin AKP'yi
Durduralım!" başlıklı miting 18 Ekim Cumartesi günü Kolej'de gerçekleştirilecektir.
Miting,18 Ekim Cumartesi günü saat:12.00'de Toros Sokak'ta toplanılacak ve buradan Kolej
Kavşağına yapılacak yürüyüş ile gerçekleştirilecektir.
Mitinge TMMOB İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk İş Şubeleri, DİSK Bölge
Temsilciliği, Ankara Tabip Odası'nın yanı sıra; Pirsultan Abdal Kültür Derneği, Devrimci 78'liler
Federasyonu, Halkevi, CHP, DTP, DSP, EMEP, ÖDP, SDP,SHP ve TKP Ankara İl Örgütleri katılacaktır.
Miting Bildirisi:
Zamlara, Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Hak Gasplarına Son Vermek İçin AKP'yi Durduralım!
Ankara'da 400 bin 'yardıma muhtaç' insan yaşıyor. Bu utanç tablosu Melih Gökçek tarafından 'gurur
tablosu' olarak sunuluyor.
AKP İktidarı, uyguladığı IMF-TÜSİAD programı ile sosyal devleti yok ederek, kamu hizmetlerini
paralı hale getirerek, elektriğe, doğal gaza… zamlarla halkı yoksulluğa mahkûm ediyor.
Güvencesizleştirilen ve geleceksizleştirilen insanlar, iktidarın 'yardımına' muhtaç hale getiriliyor.
Yoksullara cemaat ve tarikatların yolu gösteriliyor. AKP'nin yarattığı bu toplum 'piyasa toplumu, sadaka
toplumu'dur.
Bu toplumda bir yanda kendilerine ait özel bir yaşam alanı kurarak yaşayan zenginler; diğer yanda
da şehirlerin kenarlarında yaşayan, dışlanan yoksul kesimler bulunmaktadır. AKP, cemaatlerle, yaptığı
yardımlarla, yoksulların yaşadıkları bu sefalete karşı çıkma potansiyelini kontrol altına alırken aynı
zamanda muhafazakâr/gerici düşünceleri de yaygınlaştırmaktadır.
AKP, ülkenin ve emekçi halkın tüm birikimlerini özelleştirme uygulamaları ile sermayeye peşkeş
çekmektedir. Sınırsız bir sömürüyü her alanda hayata geçirmektedir. Kendi etrafında yeni bir zenginler sınıfı
yaratırken, yolsuzlukları ve hukuksuzlukları da bir bir ortaya dökülmektedir.
'Yüzyılın iyilik hareketinin', din ve vicdan sömürüsüne dayanan 'yüzyılın soygun hareketi' olduğu
ortaya çıkmıştır. Şaban Dişli'nin yaptığı yolsuzluk, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın hayali ihracatları da
ortadadır. Biz 'akız, pakız' diyenlerin, beyaz örtünün altına gizlemeye çalıştıkları tüm kirlilikleri ortaya
dökülmektedir.
AKP tüm bunlarla birlikte, kendi renginden bir ülke yaratmaya, kendisinden olmayan herkesi baskı
altına almaya çalışmaktadır.
Küresel emperyalizmin efendilerinin paralarına para katacağı bu sömürü düzeninin sürdürücüsü
AKP'yi durdurmak için şimdi ellerimizi birleştirerek, omuz omuza mücadele ediyoruz. Yaşadığımız
yoksulluğun ve sefaletin son bulması, haklarımızın gasp edilmesinin durdurulması, herkesin barış içinde
insanca yaşadığı, bağımsız, demokratik ve özgür bir Türkiye'nin kurulması ancak bizlerin birlikte ve
karalılıkla mücadelesine bağlıdır.
Tüm emekçileri ve halkımızı, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!
Çeteleri, mafyası ve kontgerillası ile, cemaat ve tarikatları ile, yolsuzlukları ve hırsızlıkları ile,
çürümüş ve geleceğimizi karartan bu düzen değişmelidir.
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MAKALE
KABAHAT KİMDE
Aktütün Karakolu baskınının üzerinden daha hafta geçmeden terör, bu kez de çirkin yüzünü
Diyarbakır'da gösterdi. Görevden dönen polisleri taşıyan bir minibüs saldırıya uğradı. 5 memur şehit,
onlarca da yaralı var.
Bu menfur saldırıların nasıl yapıldığını açıkçası çok da merak etmiyorum. Zira günümüzde ateşli
silahlar ve saldırı yöntemleri öylesine gelişti ki, böyle bir saldırıyı düzenlemek çokta mesele değil. Düşman
dersen; onun da eksiği yok.
Gözü dönmüş birkaç katilin, servis aracının hızını azalttığı bir rampada, şehir trafiği içinde, önce
şoförüne saldırıp, ardından da koltuklarında oturan memurları katletmesi, çok da zor bir şey olmasa gerek.
Bu ve benzeri saldırıları baştan önleyebilmek, öyle göründüğü kadar kolay değil. Hele olay anında önlemek
gerçekten zor. Elbette önceden alınacak önlemlerle ve istihbarat çalışmalarıyla bu mümkündür belki. Ama
bunun içinde uzun zamanlı ve geniş alanlı çalışmalara ihtiyaç olduğu kuşkusuz.
Devletimizin bunun içinde, doğan her vatandaşının ne zaman, nerde ve ne halde olduğunu bilmesi
gerek en başta. İstenilen bütün telefonların dinlenebildiği, teknik imkânların böylesine geliştiği bir dünyada,
olmayacak şeyler değil bunlar. İstense olur.
Nitekim olayın üzerinden 24 saat geçmeden katillerin büyük kısmının saklandıkları evde
yakalanmaları da böyle gayretli bir çalışmanın ürünüdür. Emeği geçen bütün kişi ve kurumları tebrik
ediyorum.
Ama benim bu olaylara bakış açım ve onları önlemede düşündüğüm tedbirler farklı. Beni asıl
endişelendiren, bu canilerin böyle bir olaya nasıl cesaret edebildikleri? Bunun sonuçlarını nasıl hesaba
katmazlar? Yakalandıkları zaman alacakları cezalar, onları nasıl korkutmaz? O zaman bunlar için öngörülen
cezalar yetersiz demek ki! Asıl sorun burada bence Cezalar yeterince caydırıcı değil.
Bu noktada biraz durup düşünmek gerek. Örneğin bu en son saldırı, Almanya'da meydana gelseydi,
acaba Alman polisleri de Türk polisleri gibi, o katilleri burunlarını bile kanatmadan teslim almaya mı
çalışırlardı? Yoksa en gelişmiş silahlarıyla bir anda onları yok mu ederlerdi? ABD polislerinin
uygulamalarını her gün televizyon ekranlarından gördüğümüzden, onların davranışlarını merak etmiyorum.
Ya da yargıç önüne çıkarılanların, CMUK gibi yasalarla sonuna kadar savunulabileceklerini
oralarda hiç sanmıyorum. Suçlu veya ölü terörist cenazelerinin sokaklarda pankartlarla, propagandalarının
böyle serbestçe yapılabileceğini aklım almıyor. Zaten onların vatandaşları da, emniyet güçleri de böyle
şeylere, müsaade etmez. Batı da en son örneklerini, Almanya da Baader Meinhoff, İtalya da Kızıl Tugaylar
örgüt liderlerinin yok edilmesinde görmüştük en son. Odur budur oralarda böyle menfur saldırılar olmadı,
olmuyor biliyorsunuz
Herhalde ondan olacak, batılılar bütün bu teröre hoşgörülü yasaları, terörün önü alınamasın diye,
AB uyum yasaları diye bize dayatıp dayatıp, uygulatmaya çalışıyorlar.
Zaten Türkiye deki terörün batı destekli olduğunu artık sanırım anlamayan kalmamıştır
dünyada..Büyüklerimiz (!) belki batılı devletlerin şerrinden çekiniyorlar olacaklar ki,dilleri bir türlü onları
açıklamaya, onların isimlerini vermeye yanaşmıyor ama ;eminim ki onlarda isim isim biliyorlardır,kim
nerede ne yapıyor?Kim hangi örgüte destek veriyor diye?
Sabancı cinayeti failleri, NATO'nun merkezi Brüksel'de koruma altındadır. THKP-C örgütü lideri
Dursun Karataş, ölünceye kadar Fransa'da himaye edildi. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği on milyonlarca
avro bile, Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen yasadışı ilan edilen örgüte, silah alması için, iade edilecek
Bize dost ve müttefik diye yıllarca yutturulan ABD'nin CNN TV kanalı, Aktütün katliamının üzerinden gün
geçmeden, burnumuzun dibinden Kandil Dağından PKK'nın propagandasını yapıyor. ABD ve müttefiki
Barzani'nin denetimindeki Kuzey Irak'tan her gün teröristler, ülkemize sızıp sızıp, cinayetler işliyor. En azılı
katillere, komşumuz Yunanistan, oturma izni ve pasaport veriyor.
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KÜLTÜR-SANAT
KABAHAT KİMDE
Dahasını saymaya gerek yok. Bunların birçoğunu hepiniz biliyorsunuz zaten.
Benim anlayamadığım bizim bunca tecrübeden sonra yaptığımız hatalar
Örneğin, terörle mücadelede başarıları kanıtlanan 'özel harekât daire başkanlığına bağlı polisler'
şimdi nerde ve ne görevdeler? Hangi amaçla ve kimlerin etkisiyle, bu mücadeleden 6-7 yıldır
uzaklaştırıldılar? Onlardan sonra teröristlerin güneydoğuda ellerini kollarını sallaya sallaya cinayetler
işlediklerini görünce vicdanları hiç sızlamıyor mu? Ya da hava üslerimizdeki savaş uçaklarının, 5-10
dakikalık zaman diliminde ulaşacakları Aktütün Karakolunda, canlarını bu vatan için siper eden
Mehmetçiklere, neden ancak bir gün sonra yardıma giderler? Dünya âlem oradaki yangını duyarken,
Antalya'da golf oynayan paşalar, nasıl duymazlar? Ya da onlara bu katliamlar, nasıl duyurulmaz? Gerekli
müdahaleler zamanında neden yapılmaz?
Yıllardır 'demokratik toplum' özlemleri, 'çağdaş demokrasi hareketleri', 'insan hak ve hürriyetleri',
'laiklik' falan deyip duruyoruz.
Yukarıdaki soruların cevaplarını birileri bu millete hala daha vermiyor ve topluma karşı
sorumluluklarının gereğini adam gibi yerine getirmiyorlarsa, bizim bu yolda yememiz gereken daha çok
fırın ekmekler var demektir. Gerisi 'laf-ı güzaf'. Hikâye yani. Daha elin adamlarında ne kabahatler arayıp
duruyoruz ki?
Haydar ÇORUHLU
Makina Mühendisi
GÖREV DAĞILIMI
Nasa uzay üssünde yeni bir deneme yapılıyormuş. Gönüllü başvuranlar arasından Temel, astronot adayı olarak seçilmiş. Ön elemede oldukça sıkı
testleri geçen Temel; 3 aylık ikinci bir eğitim ile iyi
bir astronot olabilmiş. Beklenen an gelmiş ve Temel
bir maymunla birlikte uzay mekiğine binerek havalanmış. Atmosfer aşıldıktan sonra Temel'in ilk işi;
kendisine sıkı sıkıya söylenildiği gibi zarfları açıp
maymunun ve kendisinin görev kartlarını okumak
olmuş. Maymunun görevleri: "Yerküre ile bağlantıyı sürekli kontrol altında tutmak; her 2 saatte bir yörüngedeki sapmaları ayarlamak; füze içindeki hava
basıncı, ısı, iletkenlik değerlerini aşağıya bildirmek;
yakıt harcamasını ve motorların sırasını belirlemek..." diye devam ederken; okumaktan sıkılan Temel, kendi görev kartını açmış :
“Maymunu iyi besle!”

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

başsağlığı dileriz.

başsağlığı dileriz.

başsağlığı dileriz.


24

Odamız üyesi Mehmet ÖZBAYRAK'ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine
Odamız üyesi Abdulkadir YILDIRIM'ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine
Odamız üyesi Ekrem N. VEREP’in annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine
Bülten Yayın Kurulu üyesi İbrahim Sağlam’ın babası ameliyat olmuştur. Kendisine acil şifalar dileriz.

