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BASINA ve KAMUOYUNA 
 Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan ve Karadeniz insanının hayatını idamesinde  en önemli kay-
naklardan birisi olan fındık,  hükümet ile fiskobirliğin kısır çekişmeleri neticesinde üreticisinin mağduriyetini 
ızdıraba dönüştürmüştür. Başbakan’ın son Karadeniz ziyaretindeki açıklamalarından sonra fındık fiyatları 3-3,5 
YTL seviyesine kadar düşmüş bulunmaktadır. 
 Ülkemiz fındıkta dünya üretiminin %70-80’ini gerçekleştirmekte ve bununla birlikte fındık üreticileri de 
Türkiye’nin yaklaşık 6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının yaklaşık 2 milyar dolarlık kısmını, yani üçte birini tek 
başlarına gerçekleştirmektedirler. Üstelik ihracatın bölgemize tek bir dolar dahi girdisi bulunmamaktadır. Başka 
Ülkelerde böyle bir üretim olsa bunu gerçekleştiren üreticilerin baş tacı edileceği şüphesizdir. 
 Ülkesine bağlılığı, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme hassasiyeti had safhada olan, seçim döne-
minde mevcut iktidara en büyük desteği veren Karadeniz insanı yegane geçim kaynağı olan fındık fiyatları 
konusunda mağdur edilerek adeta bir haksız cezalandırılmaya tabi tutulmuştur. Uygulanan fındık politikaları 
neticesinde mağdur olan  yaklaşık 8,5 milyon  üreticidir. O üretici ki; Milli gelire sağladığı katkıda sürekli azalma 
olan ve sürekli göç veren bir coğrafyada yaşayan Karadeniz insanıdır. 
 2004 yılında başına gelen “don felaketi"'nden sonra toplam üründe %70  oranında ve 296 milyon YTL 
zararla boynu bükülen, düğününü, gıda, giyim, yakacak alışverişini, eksiğini, temel ihtiyacını gidermek için bü-
yük ölçüde bu paraya bel bağlayan Karadeniz insanının mağduriyeti, 2005 yılındaki hayal kırıklığı 
ile dayanılmaz noktaya ulaşmıştır. 
 Fındık fiyatlarının düşmesiyle yurtdışı alıcıları ve Türkiye’deki komisyoncuların yüzü gülmüş, milyonlarca 
fındık üreticisi ve ülke ekonomisi zarar etmiştir. Hükümet , Fiskobirlik ile kavga etmeyi bir kenara bırakıp fındık 
üreticisi alacaklarının ödenmesini sağlamalı ve fındık fiyatlarının hak ettiği yere gelmesini, üreticinin mağdur 
edilmemesini temin etmelidir. 
 Bölgemizin yegane geçim kaynağı olan fındığın hak ettiği değere kavuşması ve üretici halkımızın daha 
fazla mağdur olmaması için ilimizde ve bölgemizde başlatılan ortak tavır ve hareket belirleme çalışmalarının 
tümüne TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak katılıp, üzerimize düşeni gerçekleştireceğimizi tüm kamuoyuna 
duyururuz. Tüm STÖ’lerin ve Siyasi partilerin ayırım gözetmeksizin bir araya gelerek bu soruna çare bulacakları-
na inancımız sonsuzdur. Artık üretici daha fazla mağdur edilmemeli , fındık alacakları bir an önce ödenmeli ve 
fındık fiyatları hak ettiği yere gelmelidir. Bölgenin en önemli can damarı olan fındığın değer düşüklüğünün bin-
lerce fındık üreticisini hayal kırıklığına uğrattığı  bilinmelidir. 
 Tüm Kamuoyuna saygılarımızla.         

27.06.2006 
  TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı 
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TEMİZ ENERJİ PLATFORMU 
 
Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi,Jeoloji Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, 1 Nolu 
Yol İş Sendikası, Belediye İş, KESK, Eğitim Sen, ESM,Tüm Bel-Sen, Haber Sen, BES, Tarım Orkam Sen, SES, Yapı 
Yol Sen., Doğu Karadeniz Çevre Platformu, TEMA İl Temsilciliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tüketici-
yi Koruma Derneği, TÜR-ME-PA, Kanser Derneği, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Emekli Sen, Çevre Kültür 
Girişimcileri Derneği, Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Jeodezi Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 
  
BASINA ve KAMUOYUNA 
 
1917-18 yıllarında  Osmanlı Devleti tarihi süreç içerisinde Orta-Doğu ve Filistin topraklarından ayrılmıştır. Bu ayrıl-
madan sonra imzalanan  Pyces-Scot Anlaşması’nın ardından  İsrail kökenli yerleşimciler   Filistin Bölgesinde  
kanlı katliamlara girişmiş ve  1948 de İsrail devletini kurmuşlardır. İsrail devletinin kurulmasından sonra da  katli-
amlar durmamış ve  İsrail devleti "vaat edilmiş topraklar" sloganı ile binlerce masum insanı katlederek  toprak 
işgaline devam etmiştir. Bu katliamlar 1967 ve 73 savaşları dinmemiş ve günümüzde de devam etmiştir. Özellik-
le günümüzde Irak, Filistin ve Lübnan’da uygulanan katliam ve yıkımlar bu bölgedeki şiddettin İsrail’in istekleri 
ve emellileri doğrultusunda gerçekleştiğini göstermektedir. 
 
İki bin yıldır başka milletler tarafından zaman zaman dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine sürgün edilen 
Yahudi milleti ikinci Cihan savaşında Nazi katliamına maruz kalarak mağdur olduklarını her fırsatta ifade etmiş-
lerdir. Bugün güç sahibi olduktan sonra hakim oldukları bölgelerde bunun aksini iddia edenleri kanunen ceza-
landırmak suretiyle güç göstererek kendilerinin dışındaki mazlum ve mağdur Müslüman halkları Birleşmiş Millet-
ler, ABD ve AB'nin desteğini de alarak dünyanın gözü önünde katletmeye devam etmektedir. Ne yazıktır ki 
diğer Müslüman Arap Ülkeleri de koltuk sevdası yüzünden bu katliamlara seyirci kalmaktadır. Oysaki bir sonraki 
adımın kendilerinin yok edilmesi olduğunu anlayamayacak kadar gözlerini olaylara kapamışlardır. 
 
Meclisinin kapısında "Nil’den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar" yazan bugünkü  İsrail Devletinin bir sonraki 
hedefinin  Türkiye Cumhuriyeti olmayacağını kim söyleyebilir. PKK'nın son iki günde 15 askerimizi şehit ederek 
bütün milletimizi acıya boğması İsrail'in Orta-Doğuda uyguladığı vahşet saldırılarından cesaret aldığının en 
basit bir göstergesidir. İsrail iki askerinin kaçırıldığını iddia ederek Filistin ve Lübnan gibi iki bağımsız ülkeyi dünya 
kamuoyunu hiçe sayarak işgal edebiliyor ve bütün dünya buna seyirci kalıyor; Biz ise bugüne kadar 30.000 nin 
üzerinde sivil, asker ve polisimizi şehit vermiş olduğumuz PKK terörüne karşı adeta son zamanlarda kulağımız 
tıkalı bekliyoruz. Yüreği yanan ana babalar, sevdiğinden ayrılan gençlerimiz, belki baba bile söyleyemeden  
babasından ayrılan çocukların hakkını biz aramayacaksak kim arayacak bunu  mevcut hükümete sormak 
isteri. 
 
ABD'nin Türkiye Büyük Elçisinin "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" derken PKK terör eylemleri karşısında ga-
zetecilerin bu durumda Türkiye'nin sınır ötesi bir harekata girişmesine ne dersiniz sorusuna verdiği "Türkiye'nin 
tek başına hareket etmesi uygun olmaz, bunun değişik yolları vardır" demesi çifte standardın bariz bir örneği 
değil midir?  Akli selim her dünya insanı tarafsız bir düşünce ile dünyada meydana gelen son olayları izler ve 
yorumlarsa bu çifte standardı anlaması zor olmayacaktır. 
 
Tarihin her döneminde haktan ve mazlumlardan yana olan Büyük Türk Milleti bugünkü Orta-Doğuyu, Filistini, 
Kudüs'ü ve Mescit-i Aksayı eski bir İsrail dışişleri bakanının ifade ettiği gibi 400 sene huzur ve barış ortamı içerisin-
de nasıl idare etti ise, bugünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ABD'nin zorla Orta-Doğuya hakim kılmak 
istediği Büyük Orta-Doğu Projesinin karşısında olması gerektiğine inanıyoruz. Tarih boyunca varlığını koruyan 
ender uluslardan biri olan ve bu varlığını tüm cihan insanına barış, adalet, ve huzur sağlamak temeline dayan-
dıran Türk Ulusu bugünlerde meydana gelen katliamlar karşısında üzerine düşeni yaparak bu mazlum insanla-
rın sesi olmalıdır. 
  
ABD ve AB desteğindeki İsrail'in  yaptıkları bu zülüm ve katliamların bir an evvel durdurulması ve bölgede kan 
dökülmesine son verilmesi ve ateşkesin acil olarak sağlanması ve kalıcı bir huzurun tesis edilmesi için devletimi-
zi, bütün İslam alemini ve hür dünyayı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. 
 
Aziz Milletimize saygıyla duyururuz.      

          19.07.2006 
 

M. Yılmaz ODABAŞ 
EMO Trabzon Şubesi Yön. Kur. Başkanı 

Yön. Kurulu Adına 
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BASIN AÇIKLAMASI 
 

AFETLER VE DEPREMLER ÜLKEMİZİN VE HALKIMIZIN YAZGISI OLAMAZ! OLMAMALIDIR! 
 
TMMOB, 17 Ağustos 2006 da, 17 Ağustos 1999’un yedinci yılında DEPREM ile ilgili değerlendirmelerini bir kez 
daha ilgilenenleriyle paylaşmaktadır: 
  
TMMOB'nin "Doğu Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçeği" raporu Haziran 2000'de yayınlandı. 17 Ağustos'tan 
itibaren çalışmalarını deprem bölgesinde yoğunlaştıran TMMOB'nin, yaşanan insanlık dramına tanıklığını, acıla-
rın ve yaraların sarılmasına katkılarını, gözlem ve incelemelerini anlatan, görüşlerini dile getiren ve dokuz bö-
lümden oluşan raporun,  
 
"17 Ağustos'u unutmamalı, Türkiye'yi yeniden kurmalıyız" istemiyle başlayan "öneriler" bölümünde";  
 
Deprem bölgesinin her yönü ile (insanların ruhsal ve bedensel sağlıklarına kavuşturulması ile barınma, ekono-
mik, eğitim, kültürel gereksinimlerinin karşılanması, sanayi, tarım ve hizmet kesimlerindeki üretim koşullarının) 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların etkinleştirilmesi ve bu amaçla kamu yönetim biçimlerinin geliştirilmesi ve 
işletilmesi'nin zorunlu olduğu belirtildi.  
- toprak ve konut politikalarının, toplum yararına düzenlenmesi, 
- ulusal ve bölgesel planlamanın yapılması, 
- bilimsel çalışmalara kaynak ayrılması ve bilimsel verilerin esas alınması, 
- toplu ulaşım ve taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesi, 
- depremi felakete dönüştüren sorumlular hakkında kamu davası açılması, 
- işlevsel deprem bütçe yönetiminin oluşturulması, savunuldu. 

 
Bugüne İlişkin Değerlendirmeler: 
  
Akıl ve bilim depremin doğasını çözmüştür. Depremler yerkabuğunu oluşturan levhaların sınırlarındaki devin-
genlik ve değişim nedeniyle, bu ortamdaki deformasyonlar ve gerilme birikimlerinin kırılma sınırına ulaştığında 
oluşan ve saniyeler süren Yerküre’nin doğal süreçleridir. Bu doğal sürecin oluşumu önlenemez ve engellene-
mez. Ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal kayıplarını azaltılabilir.  
 
Depremler, heyelanlar, su baskınları, salgın hastalıklar, vb. doğal ve yapay kökenli afetler bir oranda insan 
denetimi dışında geliştiği için, neden oldukları kayıplar, genellikle yazgı olarak yansıtılarak geçiştirilmek isten-
miştir. Aslında, depreme neden olan iktidarlar değilse de, depremlerin insanı vurmasına neden olan (önlem 
almayan) iktidarlardır. Bunun kanıtlarından biri, aynı büyüklük özelliklere sahip depremin farklı coğrafyalarda 
çok farklı hasar ve zarara yol açması, bazen de hiç açmamasıdır. 
 
Bilindiği gibi ülkemiz Yerküre’nin en etkin ve yıkıcı deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geç-
mişte birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybı-
na uğrayacağımız bir gerçektir.  
 
Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %
95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün 
deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, sayısı altmışbine ulaşan va-
tandaşımız hayatını kaybetmiş, yüzyirmibini aşkın kişi yaralanmıştır. Yaklaşık olarak 420.000 bina yıkılmış veya 
ağır hasar görmüştür.  
 
Sonuç: Türkiye, depremle bir arada yaşamak zorunda olan  bir ülkedir. 
 
Türkiye’nin deprem sorunu, her oluşan yıkıcı depremden sonra, ülke gündemine İstanbul bağlamında “fay” ve 
“depremin büyüklüğü” tartışmaları gibi depremin gerçek boyutunu “maskeleyerek” gelmekte, bir süre sonra 
unutulmaktadır. Yeni bir deprem olduğunda bu senaryo kendini tekrarlamaktadır.  
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17 Ağustos depreminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin 
deprem tehlikesi ve riski konusundaki sürekli yinelediği uyarıları siyasal iktidarlarca gereği kadar dikkate alın-
mamıştır.  
 
Depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek olmasında imar aflarının birincil derecede önemli oldu-
ğu artık biliniyor olması gerekir. 
 
Bilime ve mühendisliğe, akla ve uygarlığa aykırı olarak siyasal iktidarlarca uygulanan rant politikaları nedeniy-
le, ülkemiz sadece bir deprem ülkesi değil bir afet ülkesi olmuştur. Bunun ekonomik sonucu her yıl GSMH’mizin 
ortalama %3-%7’si afet zararlarına karşılanmasıdır. Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ 
ve kaya düşmesi, su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden yoksun 
imar planları, düşük standartlarda ve mühendislik hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta dayalı hızlı, dü-
şük nitelikli, tasarımsız ve plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik politikalar sonucu afete, yani insani ve ekono-
mik yıkıma dönüşmektedir. 
 
Sosyal devletten ve toplum yararı ilkesinden siyasal iktidarlarca vazgeçilmesinin sonuçlarının her alanda oldu-
ğu gibi her depremde karşımıza çıktığını ve gelecekte de çıkacağını söylüyoruz. 
Ülkemizde dereler, vadiler, ormanlar, su havzalar, deprem tehlikesi içeren kısaca yapılaşmaya uygun olma-
yan alanları, rant ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açılmıştır, gelecekte açılmaması yönünde ciddi bir 
irade de yoktur. 
 
Siyasal İktidarı, deprem konusunda sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz. 
Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden korunmak yönünde istemler en temel insan hakkı-
dır. Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede yaşamak her yurttaş için temel bir insan hakkı olduğu 
ana ilke kabul edilmelidir.  
 
Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamak ve üretmektir. Bunun için, 
deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir 
deprem politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturulmalı ve daha da önemlisi bunlar yaşama geçirilmeli-
dir. 
 
Yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, yasaların uygulanması sağlanmalı, 
sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve denetimi sürecini, sermayeye ticari bir alan olarak teslim eden anlayış bırakıl-
malı kamusal denetim etkinleştirilmelidir. 
 
Japonya örneği incelendiğinde  depremle iç içe yaşayan Japon halkı depremin aslında yıkıcı etkisinin insan 
hatasından kaynaklandığını yıllar öncesinden belirlemiş ve gerekli tedbirleri alarak depremle yaşamayı öğren-
miştir. Aynı şiddetli depremlerin bizdeki yıkıcı etkisi ile Japonya’daki etkisi karşılaştırıldığında sonuç bizim açımız-
dan vahimdir. O halde yapılması gereken insanımızı depremin yıkıcı etkileri konusunda eğitmek, ucuza konut 
üretmenin aslında ucuza kefen almak olduğunu aşılamaktır. Yöneticilerimizin koltuk ve makam sevdasından 
vazgeçip  kanun ve nizamları herkese eşit uygulayan, seçimin sonucunu değil insanlığın ve ülkenin geleceğini 
düşünen, imar affı gibi oy kaygısı taşıyan konularda daha duyarlı olan yöneticilerden seçmeliyiz. Doğru kişilri 
yönetici olarak seçmenin   aslında kendi geleceğimize bizim değilse bile torunumuzun geleceğine bir sigorta 
olduğunu unutmamalıyız. Mühendis, mimar ve şehir plancılarımızın  daima bilinçli ve kalıcı projeler üretmesi 
dayanıklılığı yetersiz olan  ve ülke çıkarı gözetmeyen projelere  imza atmamalarının aslında kendi menfaatleri 
için bir gereksinim olduğunun bilincinde olmaları gerekir. 
 
Deprem insan öldürmez, bina yıkmaz, aileleri ve çocukları üzmez; insanı öldüren, binaları yıkan, aileleri  ve ço-
cukları üzen yine insandır, eğitimsizliktir, açgözlü yöneticiler  ve iş yapan kimselerdir. 
 
Depremler ülkemizin ve halkımızın yazgısı olamaz! Olmamalıdır! 

 
  TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı 

M.Yılmaz ODABAŞ 
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BASIN BİLDİRİSİ 

EMPERYALİST İŞGAL VE SAVAŞLARA KARŞI 

DEMEK İÇİN 

14 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ 
 

Küreselleşmenin ideologları, seksenli yıllarda dünyanın yeni bir döneme girdiğini söylüyorlardı. Artık dünyayı 

barış bekliyordu! Demokrasi bekliyordu! Hoşgörü bekliyordu! Üretim ve tüketim artacaktı! Refah gelecekti! 

Farklı ideolojiler ortadan kalkacak, farklı sınıf çıkarları bulunmayacaktı!. Yeni bir dünya düzeni kuruluyordu! 

Ancak bu süreçte görüldü ki, söylenenlerin aksine güçlü kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünya-

nın hemen her tarafında süre giden savaşlar, katliamlar, işsizlik, açlık, saldırı ve savaş, toplumsal yozlaşma ve 

daha yoğun bir sömürü ve işsizlik yaşandı. Ne yazıktır ki tüm bu olumsuzlukları dünya insanına yaşatanlar dün-

yaya refah dağıtacağını söyleyen sözde büyük devletlerdir.   Oysa Büyük devlet olarak bilinen bu güçlerin  

büyüklüğü, vampir misali öldürdükleri insan kanıyla beslenerek  büyüyen, dünyada var olan tüm  petrol ve 

enerji kaynaklarının sahipleri olarak kendilerini ve kendilerine uydu olacak kukla devletlerini gösteren bugünün 

emperyalist ülkeleri değil midir? Bu emellerine ulaşmak için Birleşmiş Milletleri mazluma karşı her zaman silah 

olarak da kullanan da yine aynı ülkelerdir. 

Bir yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans ve ticaret örgütlerine bağımlılığı pekiştiri-

lerek bu ülkelerin sanayileri zayıflatılmakta, tarım sektörleri çökertilmekte, öte yandan Afganistan ve Irak işgal-

lerini Filistin’deki İsrail işgalinin genişletilmesi ve Lübnan’ı işgale dek varan emperyalist politikalar bugünkü ulus-

lararası ilişkileri belirlemektedir. Ne yazıktır ki tüm dünya ulusları buna seyirci kalmakta ve hatta mazlumu suçlu 

olarak görmektedir. Bugün bize demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa ülkeleri ve başta Fransa ve Hollanda  

“sözde ermeni soykırımı” konusunda adeta tarih yazmaya çalışmakta, bununla da yetinmeyip düşünce özgür-

lüğünü yok etmektedir. Aynı ülkeler bizim demokrasi ve insan hakları konusunda yetersiz olduğumuzu her sefe-

rinde dile getirmektedirler.  

Dünyanın efendisi ABD ve müttefikleri, hegemonyasını kabul etmeyen ve stratejik çıkarlarına uygun davran-

mayan ülkeleri “terörist” ilan edebilmekte, tüm uluslararası anlaşmaları ve temel insan haklarını çiğneyerek 

ülkeleri işgal etmekte, ülkeleri parçalamakta, on binlerce insanı katletmektedir. Bu çerçevede gündeme ge-

len Yugoslavya’nın savaşlarla parçalanmasını Afganistan’ın işgali, onu da Irak işgali izlemiştir. 

Bu müdahalelerin Afganistan ve Irak ile sınırlı kalmayacağı, Ortadoğu’dan hareketle Kafkasya ve Afganistan 

üzerinden Orta Asya’ya ulaşan geniş bir coğrafyada enerji koridorunun denetim altında tutulmasının hedef-

lendiği açıktır. Aynı şekilde bölgemizde İsrail ile birlikte İran ve Suriye üzerinde oyunlar oynanmakta, Türkiye de 

bu oyunlara dahil edilmeye çalışılmaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), Genişletilmiş Ortadoğu Projesi 

(GOP), Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOKAP) ve en sonunda ABD Dışişleri Bakanının İsrail’e 

dayanarak dile getirdiği “yeni bir Ortadoğu” çabaları, ABD ve müttefikleri ile İsrail’in bütün hukuk normlarını 

çiğneyerek cendereye almak istedikleri halklar için bir acı ve kan coğrafyasına işaret etmektedir. 

Nükleer silahların kalesi olan ABD, İngiltere, AB ülkeleri ve İsrail’in kendileriyle yarışamayacak İran’ın nükleer 

programına karşı çıkmaları, Lübnan, İran ve Suriye üzerinde savaş tamtamlarını çalmaları ve öbür taraftan 

başını ABD’nin çektiği “medeniyetler çatışması” gibi yanıltıcı tezler, yakın dönemde ülkemiz ve Ortadoğu’yu 

belirleyecek siyasal, askeri, kültürel ve ideolojik koşullara dair ciddi işaretler sunmaktadır. 

Tarihsel olarak demokrasileri faşizan uygulamalar ile malul emperyalist ülkeler ile İsrail, Ortadoğu’da 

“demokrasi”nin yayıcısı olamazlar. Bu yöndeki demagojiler ekonomik ve politik gerçekleri gizlemenin birer un-

surudur. Kendi devlet terörlerine karşı halkların meşru ulusal direnme hakkını “terör” olarak niteleyen emperya-

lizmin, orta ve uzun vadede dünyanın yeniden paylaşımına güçlü kozlarla girme arzusu ve bu arada enerji 

kaynaklarını kontrol ederek sömürü alanlarını genişletmesi, gerçeğin ta kendisidir. 
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Bu noktada Türkiye dış politikası, halkımızı ve Ortadoğu halklarını tatmin edememektedir. On yılların emperya-
list merkezlere bağımlılık çizgisinin, yalnızca “insani” ya da iç politikada aldatıcı bir şekilde kullanılan “dini” ne-
denlerle değişeceğini beklemek saf dillik olacaktır. Zira Türkiye, on yıllardan bu yana tarihsel olarak bir taraf 
olmuş, uluslararası sermaye çevrelerine muhtaç ve bağımlı kılınmıştır.  

Ülkemizin emek, demokrasi ve bağımsızlık güçleri, Türkiye’nin uygulaması gereken kişilikli ve bağımsız dış politi-
kayı, ekonomik bağımsızlık ile siyasal bağımsızlık arasındaki kopmaz bağları, bağımsızlıkçı bir temelde işleyerek, 
sürekli gündemde tutmak durumundadır. 

Biz biliyoruz: Dünya halklarının önüne konulan “kırk katır, kırk satır” ikileminin dışında başka bir seçenek daha 
var. Halkların kardeşlik içinde yan yana ve özgürce yaşayacağı bir başka dünya mümkündür. Bir başka Orta-
doğu mümkündür. Bir başka yaşam mümkündür.  
 
Evet: Biz yapabiliriz. Biz ABD emperyalizmini ve onun yerli işbirlikçilerini durdurabiliriz. Biz “dünyanın efendisi” 
ABD ve müttefiklerinin Genişletilmiş Ortadoğu Projelerini geri püskürtebiliriz. Biz Ortadoğu’nun mazlum halkları-
nın kaderini değiştirebiliriz.  
Daha Özgür Bir  Dünya, Kardeşliğin ve Hukukun Hakim Olduğu Bir Ortadoğu, Tarihindeki Önemi Kazanmış Bir  
Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün Olamaz mı? Elbetteki olabilir Osmanlı 600 yıl dünyaya bu mutluluğu yaşat-
madı mı? 

 Hepsinden önemlisi dünyanın her köşesinde çocukların gözyaşı yerine  “kuş sesini” andırır bir çocuk cıvıltısı da-
ha güzel değil mi?      10.10.2006 
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BASIN BİLDİRİSİ 

ÇAMUR AT İZİ KALSIN 
 

Bazı ülkelerde tarihçilere bırakılması gereken geçmiş olaylar siyasî alana taşınmakta ve maalesef bili-

min objektif sınırları içinde değerlendirilmesi gereken tarihî olaylar, siyasî çıkarların ve ideolojik tutumların katı 

önyargılarına kurban edilmektedir. Ne yazıktır ki bu ülkelerin başını sözde özgürlükler ülkesi Fransa çekmektedir. 

Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri de özellikle sözde ermeni soykırım iddialarını tarihe ve tarihçilere danışmadan 

meclislerinde gerçekmiş gibi kabul etmekte bununla da yetinmeyip farklı düşünen insanları hapis ve para ce-

zası ile korkutmaktadır.  

 Fransa’nın Cezayir’de yaptıklarını normalmiş gibi kamuoyuna açıklaması gerekirken Türkiye aleyhine 

takınmış olduğu  tavır  üzücü ve esef vericidir. Ermeni sorunu hakkında yorum yapmadan önce başta Türk ar-

şivleri olmak üzere diğer ülke arşivlerinde mutlaka araştırma yapılarak gerçekçi  bir yaklaşım sergilenmelidir. 

Aksi hâlde gerçekçi kaynaklara dayanmayan kanaatler ile hayali yaklaşımlar uluslar arasında küllenmiş düş-

manlıkları yeniden canlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.  

Tarihin yanlış yorumlanmasına ve siyasal amaçla kullanılmasına karşı objektif belgelerle konuşmak ge-

rekirken yalanla ve meclis kararlarıyla tarih yazmak ne geçmişin tarih anlayışına ne de  bugünün toplum ve 

evren değerlerine uymaktadır. Bütün dünya bilmektedir ki  Ermeni soykırım iddiaları bugüne kadar doğruluğu 

ispatlanmamış olan hatırat türü sübjektif bazı yayınlara dayanmaktadır. Asıl üzücü olan tarihinde hiçbir zaman 

toplum olma bilincine sahip olamamış küçük bir topluluğun etkin bir propaganda ve düzmece yalanlarla  

dünya insanı üzerinde yarattığı etkidir. Onlar haksız oldukları halde bu çalışmaları yaparken tüm dünyaya ya-

yılmış özelliklede Avrupa’da  yoğunlaşmış Türk’lerin sesinin hiç çıkmaması bizim bu alanda yetersiz bir politik 

anlayışa ve devlet görüşüne sahip olduğumuzu göstermektedir. Gönül ister ki   devletimizle halkımızla tek yum-

ruk olalım ve Fransız mallarına ve medya ürünlerine karşı ambargo uygulayalım. Bizim bunu yapmamız gerekir-

ken bayram tatilini Fransa’da geçirmek isteyen kişiler hava yolu şirketlerinin rezervasyonlarını  doldurmuştur. 

Kısacası sorun ne Fransa’da ne de Ermeni’lerin yaptığı gerçek dışı suçlamalarda sorun bizim kendimizde. Biz 

öncelikle milli şuurumuzu canlandırıp gelecek nesillere örnek olmalıyız. 

Ermeni tarihi incelendiğinde; Ermeni tarihçileri bile kökenleri konusunda fikir birliği içinde değildir. O 

halde tarih boyunca bir millet ve bağımsız devlet olma vasfını taşımayan Ermenilerin, herhangi bir bölgeye 

"vatanımızdır" demeleri mümkün görülmemektedir. "Büyük Ermenistan" hayalinin de, tamamen yayılmacı bir 

düşüncenin ürünü olduğu bir gerçektir. Tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde Türk’lerle  bir arada 

barış  içinde yaşamış ve “Milleti Sadıka” unvanını almış Ermeniler, 18. yüzyılın sonlarında batının  ve özellikle 

Fransa’nın emperyalist kışkırtmaları sonucunda sürekli isyan eden, baş kaldıran bir topluluk halini almışlardır.  

Batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenilerle Türk toplumu-

nun arasını açmayı hedeflemişlerdir. Özellikle Avrupa'nın bazı büyük devletleri “ıslahat" adı altında bir yandan 

Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri, Osmanlı Yönetimi'ne karşı teşkilatlandırmışlar-

dır. Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni kiliselerinin kışkırtıcı 

faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya başlamıştır. 

Osmanlı Hükümeti’nin bütün iyi niyetine rağmen, ülkede Ermeni olaylarının giderek yoğunlaşması, er-

kek nüfusun askere alınmasından dolayı savunmasız kalan Türk kadın ve çocuklarına Ermeni saldırılarının art-

ması ve ordunun birçok cephede savaş halinde bulunması nedeniyle mahalli isyanların topyekün bir ihanete 

dönüşmemesi için, cephe gerisinin emniyete alınması ihtiyacını doğurmuştur. 

24 Nisan 1915'de Ermeni Komiteleri kapatılmış ve yöneticilerinden 235 kişi, "devlet aleyhine faaliyette 

bulunmak" suçundan tutuklanmıştır. Ermenilerin her yıl "sözde soykırım anma günü" olarak andıkları 24 Nisan, 

bu tarih olup tehcirle alakalı değildir. Komitelerin kapatılması, elebaşlarının ve bazı teröristlerin tutuklanması, 

olayları yatıştıracağına daha da şiddetlendirmiştir. Osmanlı Hükümeti son insani çare olarak; savaş bölgelerin-

deki halk ile Osmanlı Devleti'ne karşı casusluk ve hıyanetleri görülenlerin, savaş alanlarından uzak yerlere "sevk 

ve iskanı" için 27 Mayıs 1915'de "Tehcir Kanunu"nu çıkarmıştır.Sözde Ermeni soykırımı iddiası tamamen uydurma 

olup, geçerli hiçbir belge ve kanıta dayanmayan, hukuki zeminden yoksun olan ve Türk düşmanlığı üzerine 

bina edilen, gerçek dışı bir hayal ürünüdür. 
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Tarihin her döneminde mazlumun yanında olan bizler belki de dünya tarihinin en sakin ve huzurlu ortamını 

farklı din, ırk ve kültüre sahip insanlara aynı bayrak altında yaşatmış yegane milletiz. Biz, devletinin  şemsiyesi 

altında  bulunan dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm halklara eşit davranan bir milletin soyundan geliyoruz. Bizim 

devlet ve ulus anlayışımızda değil soykırım başkalarına karşı en küçük saygısızlık yoktur. Bu sayededir ki tarih 

boyunca hep vardık dünya varolduğu sürece de varlığını sürdürebilecek değerlere sahip ender milletlerden 

biriyiz.   Bugün bizi arkamızdan sözde ermeni soykırımı  ile vurmaya çalışan Fransa aslında beklide varlığını bize 

borçludur.  

 Unutmayalım ki biz öncelikle kendimize güvenmeli, değerlerimize sahip çıkmalı, tek yumruk halinde ha-

rekete eden,  vatanına ve  bayrağına bağlı içerde ve dışarıda ülke menfaatlerini kendi menfaatinden önce 

benimseyen bir nesil yetiştirdiğimiz sürece değil Fransa, Hollanda veya tüm Avrupa bizi dünya yıkamaz parça-

layamaz.  

 Fransa öncelikle Sevr  sürecinde Fransız üniforması giydirerek Ermenileri Türklere karşı savaştırdığının he-

sabını vermelidir... 

 Bize çamur atanlar çamurlarını temizlemediği sürece  halkımızla elele Fransız  mallarını sonsuza kadar  

boykot etmek ve devletimizden de devlet olma ülküsüyle beraber çamur atanların gerçek yüzlerini ortaya 

çıkarmasını Türk Milleti olarak beklemekteyiz.26.10.2006 
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MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ NEDEN KAPATILIYOR? 
  Plansızlığın her alanda egemen olmaya başladığı ülkemizde, bunun en yaralayıcı sonuçlarından birisi 

eğitimde ortaya çıkmaktadır. Yıllardır eğitim veren bölümler "kriterlere uymuyor" gerekçesiyle kapatılırken, han-

gi kriterlere uygun olduğu belli olmayan üniversiteler, fakülteler ve bölümler açılabilmektedir. Üniversitelerde 

yeni eğitim döneminin başladığı bugünlerde Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'ne, Si-

vas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne, Konya Selçuk Üni-

versitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne bu yıl hiç öğrenci alınmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

     Günümüzün en temel ve en çok aranan meslek dallarında eğitim-öğretim veren, eksikleri olmakla birlik-

te belli bir altyapının sağlanmış olduğu bu bölümlerin kapatılması girişimi kabul edilemez. Öğrenci alınmaması, 

halen bu bölümlerde eğitim gören öğrencilerin yetiştirilmesini de sekteye uğratacak bir girişimdir. Bölümün 

yeni öğrenci almaması nedeniyle var olan olanaklarının daha da daralacağı ve eğitim kalitesinin düşeceği 

açıktır. Halen bu bölümde eğitimlerini sürdüren öğrenciler de, kapatılmış bir bölümden mezun öğrenciler ola-

rak bir adım geriden iş hayatına başlayacaklardır.  

Bir taraftan “Vizyon 2023” belgelerinin hazırlandığı diğer taraftan stratejik kalkınma eylem planlarının 

yapıldığı ülkemizde, günümüzün ve geleceğin stratejik mesleği olan Elektrik Elektronik ve Bilgisayar mühendisli-

ği bölümlerine öğrenci alınmaması ve bu bölümlerin gereksinimlerini karşılamak için hiçbir adım atılmaması 

büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Bu bölümlerin öğrenci alamayacak duruma getirilmesinde payı olan her dü-

zeyde sorumluyu kınıyor, yetkilileri göreve çağırıyoruz.  

Siyasi iktidarlarla YÖK arasında sürekli çatışmaların yaşandığı ülkemizde  bu çatışmalardan yalnızca 

üniversite öğretim elemanları değil öğrenciler de olumsuz yönde etkilenmektedir. YÖK’ün almış olduğu son 

karar bunun açık bir örneğidir. Üniversitede çalışan  Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Uzman bugün 

1.000 YTL‘nin altında maaş almakta, bir Yardımcı Doçentlerin maaşı ise 1.300 YTL civarındadır.  Özellikle Elekt-

rik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği  gibi öğrenci eğitimi süresince büyük emek ve çaba  

gerektiren bölümlerde ödenen bu maaşlar maalesef bugün çoğu kurumlarda vasıfsız elemanlara ödenen 

maaşların çok altında kalmaktadır. Bu koşullarda üniversitelere yeterli sayıda öğretim elemanı bulmak olduk-

ça güçtür.  

Siyasi iktidarlar hemen hemen tüm kamu kesimlerinde ücret  iyileştirmesi yapmış fakat iş üniversitelere 

gelince YÖK’le çatışmayı tercih ederek üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarını elinin tersiyle bir kenara 

itmiştir. Ne acıdır ki bilimin en yoğun olarak tartışılması ve üretilmesi gereken kurumlar olan üniversitelerde bö-

lümler bugün eleman yokluğu bahanesiyle kapatılmaktadır. Bir önceki siyasi iktidar ise sözde üniversite öğre-

tim üyelerinin maaşlarında iyileştirmeler yapmış ancak Onlar da bu iyileştirmeyi  yalnızca yüksek dereceli öğre-

tim elemanları ile sınırlı tutmuşlardır. Bu iyileştirmeye rağmen bu elemanların da hakkettikleri maaşları aldıklarını 

söylemek yanlış olur.  Çözüm ortadır “hak edene hakkını vermek” gerekir.    Dünyanın  bilişim çağını yaşadığı 

şu günlerde ülkemizin de gerekli adımları atabilmesi için bilime ve bilim adamına gerekli değeri vermek kısaca 

hakkını vermek  ne siyasi bir karardır ne de birilerine verilen ulufedir. Endüstri devrimini kaçırmış olan ülkemiz ne 

yazıktır ki YÖK’le siyasi iktidarlar arasında süre gelen  bu kısır çekişmeler sonunda bilişim teknolojilerinde de aynı 

hüsrana uğramaya mecbur bırakılacaktır. Zira bugün bilişimi en çok etkileyen Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve olacak olan öğrencilerimizdir.  

Çözüm bellidir “Üniversiteler olarak kısır çekişmeleri bırakalım ülkesini ve milletini seven bilgili, kültür sa-

hibi insanlar yetiştirelim”.  Siyasi iktidarlar olarak da hak edene hakkını verelim “Ekmek yoksa pasta yesinler” 

dönemini geride bırakalım zira artık üniversitelerde görev yapan Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, 

Yardımcı Doçent düzeyindeki elemanların ne ekmek ne de pasta alacak gücü kalmıştır. Bu elemanlar mev-

cut durumda bile almış oldukları maaşlarının büyük bir bölümünü araştırmaya ayırmak zorundadırlar.  

Unutmayalım ki İyi anne baba “bütün çocuklarına eşit davranan” anne babadır. 14.11.2006 

         

         

            M.Yılmaz ODABAŞ 

           EMO Trabzon Şube Başkanı 



54 

TMMOB  ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  TRABZON ŞUBESİ 

1954 

9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

BASIN BİLDİRİSİ 
 

KENTSEL YENİLEME/YENİLENME 
 

 Yayılarak ergonomik, demografik olarak büyüyen gelişen kentlerin en önemli sorunlarından birinin bu 
büyümeye paralel olarak kent merkezinde kalan arazi kullanım türlerinin (sanayi alanları, stadyum) kentin dışı-
na taşınmasıdır. Trabzon gibi büyüme eşikleri sınırlı (topogrofya, coğrafi yapı, deniz vb. doğal eşikler) bir kentte 
sağlıklı kentleşmenin ve sağlıklı kentsel yaşamın sağlanabilmesi için kent merkezlerinde kalan çimento fabrikası 
ve stadyum gibi alanların kent dışına çıkarılması gerekmektedir. Kentin en önemli gündem maddelerinden biri 
bu olmalıdır. Çimento fabrikasının kent içinde kalması görsel, işlevsel, hava ve su kirliliğine neden olmaktadır. 
Benzer şekilde stadyum trafik, gürültü kirliliği oluşması nedeniyle bulunduğu konut kullanımlı yoğun yapılaşma 
alanlarından kentin dışına aktarılması gerekmektedir. Bu aktarım rasgele olmamalı, rasyonel/en en uygun yer 
seçimi kararlarının kentin büyüme noktaları, büyüme ekseni ve kentsel fonksiyonların dağılımı göz önünde bu-
lundurularak planlı ve programlı olarak yapılmalıdır. 
 
 Bu zorunluluk ve gerekliliğe rağmen yukarıda bahsedilen her iki alan içinde fonksiyonların artarak de-
vam ettiği, tesislerin yerinde yenilendiği, yerinde yenilenmesi düşünüldüğü (Avni Aker Stadyumu gibi) gözlen-
mektedir. Ayrıca Çimento Fabrikası TMSF tarafından satılırken sözleşme dosyasında 10 yıl işletildikten sonra, 
söküleceği ve şehrin dışına taşınacağı şartı olmasına rağmen, ihale şartnamesinde bu hükmün olmadığı dola-
yısıyla kaldırılmayacağı anlaşılmaktadır. 
 
 Kent bütünü ele alınarak bu tür kentsel yenileme ve yenilenmeler gündeme alınmalı ve ivedilikle uygu-
lamaya geçirilmesi, kentsel alanla sağlıklı kentsel yaşam ve kentsel büyüme için zorunludur.    
      

28.11.2006      
 

 TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
M.Yılmaz ODABAŞ 

 
 
ŞEHİR PLANCILARI OD.  İNŞAAT MÜH. ODASI  ELEKTRİK MÜH.ODASI    
TRABZON İL TEMS.    TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Ayhan TURAN   İbrahim USTA    M.Yılmaz ODABAŞ  
 
MAKİNA MÜH.ODASI  JEOLOJİ MÜH. ODASI    HARİTA MÜH.ODASI    
TRABZON ŞUBESİ BŞK.  TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Osman Gökhan BALİ  Tuncay ÖZARMAN    Tahsin YOMRALIOĞLU 
 
 
JEOFİZİK MÜH.ODASI  ORMAN MÜH. ODASI           MİMARLAR ODASI    
TRABZON ŞUBESİ BŞK.  TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Rıdvan YANIK   Hasret ATASOY   M. Salih AKYÜZ      
 
ÇEVRE MÜH.ODASI   ZİRAAT MÜH. ODASI   PEYZAJ MİMAR.ODASI 
TRABZON  ŞUBESİ BŞK.  TRABZON  ŞUBESİ BŞK.  TRABZON İL TEM. 
Yasin TAFLAN   Mehmet TAÇOĞLU   Hamza ERTUNGA 
 
KİMYA MÜH.ODASI   MADEN MÜH.ODASI 
BÖLGE TEMS.    TRABZON İL TEMS. 
Şadan DEMİR   Cengiz DEMİR 
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2007’DE ELEKTRİK KESİNTİSİZ BİR YIL DİLEĞİYLE 

 

 Havaların soğuması ve kar yağışının yoğun bir şekilde gerçekleşmesinden sonra şehrimizde elektrik da-

ğıtım sistemindeki altyapı eksiklikleri maalesef kendini açıkça hissettirmeye başlamıştır. Özelikle kar yağışından 

sonra şehir merkezinde bazı mahalle ve beldelerde oluşan elektrik kesintileri, elektrik dağıtımında giderileme-

yen altyapı sorununu  gözler önüne sermiştir. Ödeneklerin yetersizliği neticesinde  Trabzon Şehri Elektrik Dağıtım 

Şebekesinde gerekli yenilemeler ve yatırımlar yapılamamıştır. Yetersiz Trafoların ve enerji dağıtım hatlarının 

yenilenmemesi, gerekli yeni Trafo, Dağıtım Hattı ve Yer altı Kablo Şebekelerinin tesis edilememesi neticesinde 

maalesef kışın iletimde sorun olmamasına rağmen Şehrimizde elektrik dağıtımında bazı mahalle, semt ve köy-

lerde elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalınmıştır. 

 Elektrik enerjisinin ısınma amaçlı da hava şartlarından dolayı yoğun olarak kullanılması neticesinde za-

ten yetersiz olan mevcut tesislerin daha da yüklenmesini beraberinde getirmiştir. 

 Şehrimizde elektrik şebeke altyapısında mevcut eksiklerin giderilerek enerji kesintilerine sebep olmaya-

cak dağıtımın sağlanması için gerekli ödeneğin çıkarılması, gerekli şebeke ve tesislerin biran önce yenilemesi-

nin yaptırılması, ayrıca şehrimize  doğalgazın ulaştırılıp şehir içi dağıtımının sağlanarak ihalenin yaptırılması hu-

susunda tüm yetkilileri elini taşın altına sokarak üzerine düşeni yapmaya çağırıyoruz. 

 Her şeyin en iyisine layık olan Trabzonlular için Trabzon’un seçtiği ve bu şehre hizmet veren tüm yetkilileri 

göreve çağırıyoruz. Gerekli ödenekleri çıkartıp projeleri hazırlatarak biran önce Şehrimizde elektrik dağıtım 

sisteminin iyileştirilmesini ve en ucuz en çevreci ısınma kaynağı olan doğalgazın Şehrimize getirilerek dağıtımı-

nın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını beklemekteyiz.   

 Unutmayınız ki; Trabzon insanı sahipsiz olmadığını ilgililere yeri geldiğinde hatırlatmasını bilir. 

 

Tüm Kamuoyuna Saygılarımızla,      

29.12.2006 

 

M.Yılmaz ODABAŞ 

EMO Trabzon Şubesi 

Yönetim Kurulu a. 
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ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
 

 Doğu Karadeniz Bölgesi illeri olan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane İllerine ait Çevre 

ve Orman Bakanlığınca düzenlenen, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planını; yetki boyutu, tanımı ve plan yap-

ma tekniği açısından bölgemizin kalkınmasına ve cevre politikalarının oluşmasına sekte vuran bir belge olarak 

tanımaktayız. 

 

 Çevre düzeni adı verilen bu planlar tepeden inme, hangi problemleri çözmeye dönük olduğu belirsiz, 

bu işin gerçek sahipleri olan yerel yönetimlerle yeterince işbirliği olmaksızın hazırlanan bilimsel ölçütleri ve ifade 

tekniği son derece tartışmalı ve kendine özgü bir plan türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşin garibi müteahhit 

firma Bakanlık yetkilileri huzurunda bu planın politik baskılarla delinebileceğinden bahsetmektedir.   

 

 Öncelikle  Çevre Bakanlığı yaptırdığı çalışma ile İl Özel İdareleri ve Devlet Planlama Teşkilatının yetkili 

olduğu planlama alanına müdahale etmektedir. İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Çevre Düzeni Planı yapma ve 

onama yetkisi İl Özel İdaresinde iken bakanlık, illeri teker teker planlamakta, bunu da bölgesel çalışma kisvesi 

altında yürütmektedir. Böylece yerel idareler olan belediyeler ve valilikler imar konusunda Çevre ve Orman 

Bakanlığının vesayetine girmekte, yapacakları çalışmalarda bakanlıktan ve müelliften görüş alma zorunluluğu 

ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu durum yerelleşmeyi ve demokrasiye aykırılık taşımakta, kent konseylerini 

dışlamaktadır. 

 

 Bakanlık yine bölge bazında yaptığı çalışmada, piyasa sistemi içerisinde coğrafyada yer seçen serma-

ye yatırımlarını bölge içerisinde yönlendirmeye çalışmaktadır. Daha açık bir anlatımla bakanlık, ulaşım yada 

alt yapı gibi dışsal etkisi büyük kamu yatırımlarıyla sanayi gibi özel sermaye yatırımlarını aralarında ilişkilendire-

rek eşgüdümü sağlama yoluyla yerel kamu ve sivil toplum inisiyatife imkan vermemektedir.   

 

 Yukarıda anılan ilişki ve eşgüdüm bölge planlamanın öncelikli hedefidir. Bölge planlarını yapma ve 

onama yetkisi ise Devlet Planlama Teşkilatınındır.TMMOB Trabzon İl bileşenleri olarak Çevre ve Orman Bakanlı-

ğını aslında cevre politikalarında eşgüdümü sağlayan bir bakanlık olarak görmekte, Çevre Düzeni Planı yap-

ma yerine cevre duyarlılığı ekolojiyi temel alan Çevre Koruma Planlarını yapmakla yükümlü olduğunu düşün-

mekteyiz. Bölgesel ekonomik gelişimi doğal ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden yaşama geçirmeyi hedef 

seçen cevre düzeni ( altbölge ) planları, kır ve kent arasında bütünleşmeyi sağlamaktadır. Çevre ve Orman 

Bakanlığı ise bu planlara göre ekolojik bütünlük arz eden eylem alanı olarak tanımlamalı, havza planı ile fizik-

sel planlamada biyolojik bölge tanımı getirmelidir. Böylece toprak, su kaynakları, orman alanları, ve doğal kıyı 

alanlarının oluşturduğu ekosistemin yeniden üretimine olanak sağlarken, koruma ve gelişme arasında denge 

sağlanacaktır. Daha açık bir ifade ile yer seçimi kararlarının çevresel etkileri bölge planı bazında verilemez. 

Çünkü farklı kullanımların farklı türdeki çevrelerdeki taşıma kapasiteleri de farklılık gösterecektir.  

 

Çevre Düzeni Planları,sadece mevcut arazi kullanışlarını içeren rantların dağıtıldığı, içi boş ve yetersiz  

bir plan anlayışıyla yapılmamalıdır. Planın müteahhitlere ihale edilerek yapılması doğru değildir. Plan, sonuç 

durumlar, kesin kararlar belirleyen bir doküman olmamalı; yerleşmeleri, ili biçimlendirme sürecinin nasıl olaca-

ğını ve bu işin hep beraber nasıl yapılacağını ortaya koymalıdır. Plan bir kişinin, bir büronun, bir yönetimin planı 

değildir. Gerçek anlamda İl Özel İdaresinin, belediyelerin ve yerel grupların katılımı ile herkesin sahip çıktığı bir 

plan, Trabzon İlinde yaşayan tüm insanların tüm boyutlarıyla bir araya gelerek, tartışarak oluşturdukları bir stra-

teji olmalıdır.  
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Yaşadıkları yerler ve insanlar için müteahhitler marifeti ile yapılan, sahibi olmadıkları mekanları katılım-
cı bir süreç izlemeden tepeden inme bilimsel olduğu iddiasıyla görünmeyen mesafeler için yıllara sarih kararlar 
alarak plan üretmek, plan yapmak anlamına gelmemektedir. Bu tür tepeden inme dayatmacı, yasaklayıcı, 
evet/hayırcı, ben bilirimci yaklaşımlar bağlamında yerleşilebilir alanların kıtlığı nedeniyle zaten gelmeyen yatı-
rımcıları soğutarak, ilimize, bölgemize topraklarımıza kötülük edildiği düşünülmektedir.Bilimsel temelleri olama-
yan böyle bir planlama yaklaşımının kabul edilemez buluyor, Bakanlığı fiziksel planlama ile cevre yönetimi bir-
leştirerek çevre duyarlı planlama yapmaya ve plan yapma hakkını yerel idarelere teslim etmeye çağırıyoruz.
    

              20.12.2006 
 

TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
M.Yılmaz ODABAŞ 

 
 
 
ŞEHİR PLANCILARI OD.  İNŞAAT MÜH. ODASI  ELEKTRİK MÜH.ODASI    
TRABZON İL TEMS.   TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Ayhan TURAN   İbrahim USTA    M.Yılmaz ODABAŞ  
 
MAKİNA MÜH.ODASI  JEOLOJİ MÜH. ODASI    HARİTA MÜH.ODASI    
TRABZON ŞUBESİ BŞK.  TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Osman Gökhan BALİ  Tuncay ÖZARMAN    Tahsin YOMRALIOĞLU 
 
 
JEOFİZİK MÜH.ODASI  ORMAN MÜH. ODASI           MİMARLAR ODASI    
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KİMYA MÜH.ODASI   MADEN MÜH.ODASI  İÇ MİMARLAR ODASI 
BÖLGE TEMS.    TRABZON İL TEMS.   TRABZON İL TEM. 
Şadan DEMİR   Cengiz DEMİR   Yasin SAYİTOĞLU 
 
METEOROLOJİ MÜH. ODASI 
TRABZON İL TEMS. 
RACİ ÇORUHLU 
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ÇİMENTO KENTİN GELİŞMESİNİ ENGELLEMEKTE KARARLI  
 

Ulaşım,Eğitim,Sağlık,Ticaret alanlarında bölgemizin en önemli merkezi olan ;  

Kendine has değerleri, birikimleriyle hak ettiği Kültür-Turizm vizyonu öncülüğünde gelişmesini ve kalkınmasını 

sürdürebileceğine inandığımız Trabzonumuz,bu değerlerini ve önemini yok sayan, sağlığımızı ve kentimizin ge-

leceğini tehlikeye sokan önemli bir sorunla karşı karşıyadır. 

 

  İnsanlarımızın sağlığını,tozuyla ve yakıt gazı atıklarıyla yıllardır tehdit eden, kamuoyumuzda kent dışına 

uygun bir yere taşınacağı bilinen,eski adıyla Trabzon Çimento fabrikası ( Yeni adı Aşkale Çimento A.Ş) kapasi-

tesini 400.000 tondan 1.000.000 tona çıkararak kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Çevre İl Müdürlüğünün çağrısıyla yapılan toplantı sonucunda, kurumların olumsuz ÇED raporlarına 

rağmen kapasite artırımına yönelik ilave inşaat çalışması, İmar Planına aykırı,ruhsatsız,izinsiz,Belediyece mühür-

lenmiş olmasına karşı, yasadışı olarak devam etmektedir. 

 

 Bu üretim fazlalığının çevreye vereceği olumsuzlukların yalnızca baca filitresi ile giderilmesi mümkün 

değildir. Kente girecek ham madde yüklü ağır taşıt sayısı günlük 60 iken, bu sayı 2,5 kat artırılarak 150 ola-

cak,ayrıca üretilen çimentonun kent dışına çıkması için yine ağır tonajlı 150 araç daha bu bölgeden hareket 

edecektir. 

 

 Günlük ağır tonajlı 300 kamyonun yaratacağı trafik kargaşası kent yaşayanlarını,kent  ziyaretçilerini teh-

likeli ve olumsuz şekilde etkileyecektir. 

 

 Kaldı ki fabrika bacasının filitre yenilemesi, atık gazları ancak belli oranlarda azaltabilir.2,5 katı arttırılan 

kapasitede ne kadar filitre edilirse edilsin eskisinden daha çok atık gaz ve toz üretilecektir.Çimento fabrikasın-

dan dolayı bölgeye girip çıkacak 300 civarında ağır taşıtın egsoz ve gürültüsünün yaratacağı çevre kirliliği 

fabrikanın yaratacağından daha az değildir.  

 

 Bu konuyla ilgili Çevre İl Müdürlüğünün ÇED raporu kamuoyuna açıklanmamıştır ve bilinmemektedir.  

 

 Fabrikanın bulunduğu Değirmendere bölgesi küçük sanayi ve ticaretin yoğun olduğu  önemli bir yer-

dir.Çimento fabrikası doğu-batı yönünde, kenti farklı iki parçaymış gibi bölmektedir. 

Bölgenin tek havaalanından ve en büyük limanından kente ilk yaklaşımların, Doğu-Batı,Kuzey-Güney 

bağlantı yollarının başlangıç ve bitiş noktası Değirmendere bölgesidir.  

 

En yoğun karşılama trafiğinin yaşandığı bu bölgede Çimento fabrikasının ağır sanayi görünümü, ken-

tin gerçek imajını ve farklı dallarda yatırımlarla görülen (Eğitim-Turizm-Sağlık-Ticaret) olası büyümesini ekono-

mik gelişmesini olumsuz etkilemektedir.  

 

Bu duruma kentin yaşayanları olarak karşı çıkıyor,izinsiz ruhsatsız yasa dışı olarak devam eden inşaatın 

bir an önce durdurulması için devletimizin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz. 
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 TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

  M.Yılmaz ODABAŞ 
 
 

ŞEHİR PLANCILARI OD.  İNŞAAT MÜH. ODASI  ELEKTRİK MÜH.ODASI    
TRABZON İL TEMS.   TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Ayhan TURAN   İbrahim USTA    M.Yılmaz ODABAŞ  
 
MAKİNA MÜH.ODASI  JEOLOJİ MÜH. ODASI    HARİTA MÜH.ODASI    
TRABZON ŞUBESİ BŞK.  TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Osman Gökhan BALİ  Tuncay ÖZARMAN    Tahsin YOMRALIOĞLU 
 
JEOFİZİK MÜH.ODASI  ORMAN MÜH. ODASI           MİMARLAR ODASI    
TRABZON ŞUBESİ BŞK.  TRABZON ŞUBESİ BŞK.   TRABZON ŞUBESİ BŞK. 
Rıdvan YANIK   Hasret ATASOY   M. Salih AKYÜZ      
 
ÇEVRE MÜH.ODASI   ZİRAAT MÜH. ODASI   PEYZAJ MİMAR.ODASI 
TRABZON  ŞUBESİ BŞK.  TRABZON  ŞUBESİ BŞK.  TRABZON İL TEM. 
Yasin TAFLAN   Mehmet TAÇOĞLU   Hamza ERTUNGA 
 
KİMYA MÜH.ODASI   MADEN MÜH.ODASI  İÇ MİMARLAR ODASI 
BÖLGE TEMS.    TRABZON İL TEMS.   TRABZON İL TEM. 
Şadan DEMİR   Cengiz DEMİR   Yasin SAYİTOĞLU 
METEOROLOJİ MÜH. ODASI 
TRABZON İL TEMS. 
RACİ ÇORUHLU 
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9.DÖNEM 

EMO TRABZON ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMALARI 
 

   

 Ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi ve kalkınmak için şüphesiz üretmek ve sanayileşmek gerekmek-

tedir. Sanayileşmek içinse Elektrik enerjisi en temel ihtiyaç maddelerinden birisidir. Kalkınma ve sanayileşme 

hamlesini yapacak ülkelerin şüphesiz çok sağlam enerji politikaları olmalıdır. 

 Ülkemiz uzun yıllara dayanan enerji politikalarındaki yanlışlar nedeniyle sürekli enerji darboğazları ve 

krizleriyle karşı karşıya bıraktırılmıştır. Yıllardır vurguladığımız gibi elektrik enerjisi üretim kaynakları açısından ülke-

miz bulunmaz bir cennettir. Termik  kaynak olan kömür ülkemizde Ankara Çayırhan’dan - Muğla Yatağan ve 

Afşin - Elbistan’a kadar uzanan bir coğrafyada bolca mevcuttur. Hidrolik kaynak olan su ise ülkemizde değer-

lendirilmeden denizlere dökülmekte ve yabancıya “su akar Türk bakar” dedirtmektedir. Ayrıca yenilenebilir 

kaynaklarımızda ( Rüzgar, Jeotermal, Güneş v.b.) küçük görülemeyecek seviyededir.Uygulanan kötü enerji 

politikaları neticesinde ülkemiz Termik potansiyelinin %35’ini, hidrolik potansiyelinin ise ancak %30’unu değer-

lendirebilmektedir. Yıllık tüketimi yaklaşık 135 milyar kWh/yıl olan ülkemizde tahminen yaklaşık 245 milyar kWh/

yıl üretim potansiyeli mevcuttur ve üretime kazandırılmak için yatırımları beklemektedir. 

 Elektrik enerjisi üretimini kendi kaynakları ile üretecek politikaları geliştirip hayata geçiremeyen yönetici-

ler uyguladıkları yanlış politikalarla ülkemizi üretimde %65  dışa bağımlı hale getirmişlerdir. Dışa bağımlılıkta Do-

ğalgazla üretim %45 ile en önemli kalemi teşkil etmekte ve ülkemiz için her açıdan büyük bir tehlike oluştur-

maktadır. Doğalgaz ise sadece İran ve Rusya’dan alınmaktadır.  

 Kısa vadede Doğalgaz aldığımız ülkeler çeşitlendirilmeli, uzun vadede ise yerli üretim kaynaklarını enerji 

üretimine koşacak projeler geliştirilmeli, projelendirilmiş çalışmalar gerekli yatırımlarla bir an önce hayata geçi-

rilmelidir. 

 Enerji politikalarındaki yanlışlar ve hatalar sadece üretimde değil, iletimde ve dağıtımda da alabildiği-

ne devam etmektedir.Ülkemizde elektrik üretmek, iletmek ve dağıtmakla yükümlü kuruluş olan TEK ( Türkiye 

Elektrik Kurumu ) 1994 yılında özelleştirme kapsamında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından sonra TEAŞ 

Elektrik Üretim-İletim ve TEDAŞ Elektrik Dağıtımından sorumlu olarak faaliyetlerine devam ettiler. Daha sonra 

TEAŞ’da  EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ olmak üzere üç Genel Müdürlüğe ayrıldı. 

 Elektrik Enerjisinin Orta Gerilim ve Alçak Gerilim seviyesinde dağıtılmasından sorumlu  ve yıllardır özelleş-

tirilmesi gündemde olan TEDAŞ özelleştirilmesi bir türlü gerçekleştirilmemiş, sürekli sürüncemede bıraktırılarak 

gündem olmuştur. Özelleştirme sürecinde TEDAŞ’ın etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması, rekabete açılması bir 

türlü sağlanamamış, dağıtımda kayıp kaçak kullanım düşürülememiş ve şebeke yenileyip güncel teknolojiyi 

yakalama bir türlü gerçekleştirilememiştir. Neticede ne pahasına olursa olsun özelleştirelim  mantığı yerleştiril-

miştir ki bu çok yanlış ve karşı olduğumuz bir düşüncedir. 

 Yüksek Planlama Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Elektrik Enerjisi 

Sektörü Reform ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi”nde yer alan eylem planı doğrultusunda bölgemizde, Trabzon 

şirket merkezi olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize İllerini kapsayan Çoruh Elektrik Dağıtım 

A.Ş. kurulmuştur. Bağlı İl Müdürlükleri olarak görevlerini yapmaya devam etmektedirler. 

 Tüm bu sürecin işlemesinde yapılan atamalarda Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Üyelerimizin 

adeta kıyımı şeklinde bir dizi yanlışlıklar yapılmaktadır. Geçmiş dönemlerde de kamuoyuna  duyurduğumuz 

gibi meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluğunda olması gereken kadrolara farklı branşlardan atamalar yapıla-

rak meslektaşlarımız mağdur edilmektedir.  

 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Elektrik Kuvvetli Akım Tesis-

leri Yönetmeliği” 60. Maddesinde kuvvetli akım tesislerinde çalışabilecekler açıkça belirtilmiştir.Yönetmeliğe 

rağmen asıl işi elektrik enerjisinin dağıtılması olan bir kuruluşa kuvvetli akım tesisinde çalışmaya yetkisi dahi ol-

mayan kişiler müdür ve teknik müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı olarak atanmaktadırlar. Burada 

ÖNEMLE VURGULANMALIDIR Kİ bu uygulama bir hastaneye başhekim veya hekim olarak hekimlik diploması 

ve yetkisi olmayan birisini atamaktan farklı bir şey değildir. 
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2000 yılında yürürlüğe giren TEDAŞ’ı kapsayan devlet memurlarının görevde yükselme esasları yönetmeliğinin 

geçici 1. maddesi gereği “2-3 yıllık Yükseköğretim görmüş olanlar, 4 yıllık Yükseköğretim görmüş kabul edile-

cektir” maddesi yönetmelik 2002 ve 2004 yıllarında revize edildiği halde aynen korunmuştur. Yani asıl vazifesi 

elektrik dağıtımı olan bir kurumda odamız üyesi Elektrik Mühendisleri ile mühendis olmayan 2- 3 yıllık Yükseköğ-

retim görmüş olan kişiler yönetici seçiminde hiçbir fark gözetilmeden aynı kefeye konulmuştur. 

 Daha önce Gümüşhane ve Bayburt’ta müdür, teknik müdür yardımcısı, teknik birim amirleri kadroların-

da bulunan meslektaşlarımızın yerine İktisat - İşletme Tekniker- Teknisyen  kökenli yöneticiler atanırken son ola-

rak da Çoruh EDAŞ’a bağlı Trabzon İl Müdürlüğü’nde aynı kadrolara yapılan yeni atamaların, Elektrik Mühen-

disleri harici meslek mensuplarından seçilerek yapılmasını anlamak mümkün değildir. Bu durum tüm meslek-

taşlarımızı rencide ettiği gibi TEDAŞ’ı da bilinmezliğe sürüklemektedir. 

  ARTIK YETER! Elektrik Mühendisinin olması gereken yerde öğretmen,   makineci, İktisatçı, İşletmeci, Tekni-

ker, Teknisyen olmamalıdır. 

 Bu kurumlarda bir başka yanlış uygulama da son dönemde Elektrik Mühendisleri “Daimi İşçi” kadrosu ile  

göreve başlatılmakta, özverili şekilde  çalıştırılmakta olan Elektrik Mühendislerinin gelecekte statülerinin ne ola-

cağı,  belirsizliğini koruduğundan rahat görev yapamamaktadırlar.  

 Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak,  TEDAŞ’ın asli vazifesinin Elektrik dağıtımı işi olduğu 

gözardı edilerek, TEDAŞ bünyesindeki üyelerimizin hak ve yetkileri ayaklar altına alınmakta, kamuoyu önünde 

TEDAŞ’ın özelleştirme sürecinde zarar eden, kötü yönetilen bir kuruluş izlenimine doğru götürüldüğünü esefle 

izlemekteyiz. Ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan TEDAŞ’daki yanlış uygulamalardan biran önce dö-

nülerek bu keyfi anlamsız ve siyasi uygulamalara son verilmesi hususunda yetkilileri ikaz etmeyi vazife sayarız. 

Yoksa yapılan yanlış uygulamalardan biran önce dönülmez, adeta Elektrik Mühendisi kıyımına ve meslek onu-

runu ayaklar altına almaya devam edilirse Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerini düşeceği vahim halden kurtara-

cak Elektrik Mühendisleri ithal ederek çözüm arama durumunda kalınabilecektir.  

 Tüm yetkilileri ve kamuoyunu bu konuda duyarlı davranmaya çağırır, saygılar sunarız. 

25.02.2007 

EMO Trabzon  Şubesi   

Yön. Kurulu Adına   

Başkan M. Yılmaz ODABAŞ 

 

 

İlimizde son günlerde artış gösteren gasp, soygun, şiddet olaylarının bir türlü önünün alınamaması ve yaşanıyor 

olması halkımızla birlikte bizleri de son derece tedirgin etmektedir. 

 

Kuzey TV Program yapımcılarından Sabahattin HACIOSMANOĞLU’nun darp edilerek gasp edilmesi olayı 

üzüntü verici bir olay olarak tezahür etmiştir ve şehrimizde faili meçhul olaylara bir yenisi daha eklenmiş-

tir.Şehrimizde artan faili meçhul olayların önüne geçici tedbirlerin bir an önce artırılması gerektiğini bu çirkin 

saldırı bir kez daha ortaya koymuştur.Sabahattin HACIOSMANOĞLU’na gerçekleştirilen saldırı olayını kınıyor ve 

faillerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını bekliyoruz. 

 

Ulusal ve Uluslararası  sahada sosyal ve kültürel altyapısının zenginliği ile ün yapmış şehrimizin hak etmediği bu 

tip olaylarla karşılaşması halkımızı ve bizleri derinden üzmektedir.Şehrimizde huzur ve güvenin sağlanması için 

gerekli önlemlerin alınması ve toplumsal dayanışmanın temini hususunda herkesi göreve çağırıp şehrimizde 

huzur ortamının yeniden teminini bekliyoruz. 

 

M. Yılmaz ODABAŞ 

EMO Trabzon  Şubesi  Yön. Kur. Başkanı 

Yön. Kurulu Adına   
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EPDK’NIN DENETİMİ ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMİ ACABA DEVLETİN KÜÇÜLMESİ Mİ YOKSA KÜÇÜK 

GÖRÜLMESİ Mİ? 
 

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yasayla kendisine verilmiş 

olan “yatırımları denetleme” görevini özelleştirme girişimini yargıya taşıdı. EMO açtığı davada, dağıtım siste-

mi yatırımlarının denetlenmesine ilişkin olarak “bağımsız yatırım denetim şirketleri” adı altında özel şirketlere 

görev verilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin iptalini istedi.  

Dava dilekçesinde, 4628 sayılı Yasa’da “4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası 

elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti ka-

muya aittir” hükmüne ve Kurulun görevlerinin düzenlendiği maddeye de atıfta bulunularak, şöyle denildi:  

“Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, dağıtım şirketleri tarafından yapılan tüm iyileştirme, güçlendir-

me ve genişletme yatırımlarının mülkiyeti kamudadır. Mevcut mevzuata göre, bu mülkiyet bir kamu kurumu 

olan TEDAŞ’a aittir. Dolayısıyla yapılacak yatırım kamu adına yapılmaktadır ve bu yatırımların denetimi de 

kamu adına gerçekleştirilecektir. EPDK’ya verilmiş olan denetim bir kamusal denetim yetkisidir.” 

Anayasa’ya göre söz konusu denetim görevinin, “bir kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesine yöne-

lik zorunlu bir denetim” ve “kamu hizmeti” olduğu vurgulanarak, memurlar ve kamu görevlileri eliyle görülmesi-

nin zorunluluğuna dikkat çekildi. Kamu mülkiyeti nedeniyle kamusal denetim zorunluluğunun yanı sıra 4628 

sayılı Yasa’nın amaçlarına ulaşılabilmesi için de yatırım gerçekleşmelerinin denetlenmesi zorunluluğunun altı 

çizildi. Dilekçede, şu hukuka aykırılık gerekçelerine de yer verildi:  

 “Kurul kendisinin ve kurumda çalışan kamu görevlileri eliyle yürütmesi gereken bir denetim hizmetini, 

özel şirketlere ve çalışanlarına devretmektedir. Mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan bu yatırımların denetlenmesinde 

mutlaka TEDAŞ’ın da görev alması gerekmektedir. Gerek EPDK’nın, gerekse TEDAŞ’ın bünyesinde bu yatırımları 

denetleyebilecek nitelikte kamu görevlisi bulunduğu halde, özel şirketler eliyle yürütülmesi kamu yararına da 

aykırılık teşkil edecektir. Bugün için kamuya ait olan ve özelleştirilmesi halinde özel şirket statüsü kazanacak 

dağıtım şirketlerinin bir özel şirket eliyle denetlenmesi, denetimle amaçlanan yararın da gerçekleşmesine en-

gel olacaktır.” 

Türkiye’de kamu özelleştirmelerinin ne kadar şeffaf olduğunun tartışıldığı göz önünde bulunduruldu-

ğunda denetlemenin özel şirketlere verilmesinin ne kadar doğru olacağı tartışma götürmeyecek derecede 

yanlıştır. Kamuda denetimi yapabilecek bilgi, tecrübe ve haysiyete sahip insan sayısının bu kadar fazla olduğu 

ülkemizde niçin böyle bir yola ihtiyaç duyulduğu asıl düşünülmesi gereken konudur. Ülkemizde özel sektör an-

layışı malisef genel kanı itibarıyla “Devletle çalışmayan zengin olamaz” sloganını haklı çıkarmaktadır.   Kanun 

ve kararnamelerin işlerin yürümediği veya daha iyi yürümesi ya da düzenlenmesi için çıkarılması gerekir. Oysa 

ki  özel sektörü özel sektörle denetlemenin bunun aksine işlerin verimsizleşmesi ve devletin zarara uğratılması 

anlamına geldiği ortak kanıdır. Bu durum ileride yaşanacak olumsuzlukların habercisidir ve işlerin sağlıklı yürü-

yebilmesi için özel denetim firmalarının  devlet tarafından denetlenmesini gerektirecek ki bu da gereksiz ve 

devlete fazladan yük anlamına gelmektedir. Denetimin devletten alınıp  özel sektöre verilmesi, devletin ve 

halkın zararına olacağı kesindir. Bu kararı verenlerin bir gün bunun hesabının altından kalacağı kaçılmaz bir 

gerçektir. Fakat o hesap gününe kadar devletin uğrayacağı zarar bekli de kilometrelerce otoyol, sayılarca 

köprü veya parajın maliyeti demektir.  Bu ve benzeri yanlış  kararların faturası ne yazık ki yine Türk Halk’ının  

sırtına yüklenecek, ve bu kararları alanlar yüce divanlarda aklanıp alnı pak şekilde halkın arasında gururla 

yürüyecektir.  

Eğer Yüce Türk Milleti ve Türk Adaleti gerekli duruşu gösterirse, benzeri kararların “ben çıkartım oldu” 

deyiminden uzak devletin ve halkın yararını gözetecek nitelikte olacağı muhakkaktır.  16.03.2007 

     

 

EMO Trabzon Şubesi  

Yönetim Kurulu a. 

M. Yılmaz ODABAŞ 
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  SEÇİM ÖNCESİNDE ÇAĞRI : TELEKOM’U GERİ ALIN! 
 

Türk Telekom’un özelleştirmesinin üzerinden 2 yıl geçmeden hileli zam gibi kamu zararına uygulamalar 

ortaya saçılmıştır. Kamu hizmetini yok sayan özel bir tekel yaratılmıştır. Ne kablolu TV ne de Telekom’un altyapı-

sını kullanan diğer işletmecilerin Türk Telekom karşısında seçenek oluşturmadığı bugün açıkça ortadadır.  

 

Yargı çeşitli hukuka aykırılık noktalarında kararlar vermesine rağmen, kılıfına uydurulmuş işlemler yapıl-

makta, yargının yetkisi daraltılmakta, kimi zaman yargı hedef tahtası haline getirilmektedir. Hukuk devleti yal-

nızca yasaların uygulanmasıyla sağlanamaz. Hukuk devletinin gereği yürütmenin icraatında meşruiyetin sağ-

lanmasından geçmektedir. Bu gerçekler karşısında kamu yararından yana tavır alacak güçlü bir siyasal irade-

ye ihtiyaç bulunduğu açıktır. Seçimler öncesinde iktidar arayışında olan partilere ve oy kullanacak vatandaş-

ların Türk Telekom’un geri alınması gerektiği çağrısını yapıyoruz.   

 

Bizler, özelleştirmenin, kamusal kaynakların sermayeye peşkeş çekilmesi olduğunu ve asli amacı kamu 

yararını gözeterek topluma hizmet vermek olan kurumları kar peşinde koşan şirketlere dönüştüreceğini defa-

larca söyledik. Bu doğrultuda her türlü eylem, etkinlik ve hukuk mücadelemize rağmen Türk Telekom, devletin 

kendi koyduğu yasalar bile göz ardı edilerek AKP Hükümeti döneminde “babalar gibi” satıldı. Ancak müca-

delemizi sürdürdük ve özelleştirme kararına karşı dava açtık. Bu davalardan biri de, Türk Telekom’un yüzde 55 

oranındaki hissesinin blok satışına ilişkin 1 Temmuz 2005 tarihli kararın iptali istemiyle Danıştay’da açılan dava-

dır. Ancak 9 Temmuz 2007 tarihinde davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, başka davaları hafta-

larca sürüncemede bıraktığı halde Türk Telekom’un özelleştirilmesi kararını jet hızıyla görüşerek oybirliğiyle red-

detmiştir. Danıştay’ın verdiği bu yanlı kararı hukuki sürecin sonlandığını göstermemektedir. Bu kararın temyiz 

aşaması bulunmaktadır.  

 

Türk Telekom’un Oger firmasına devrinin üzerinden geçen 1.5 yıllık süre kamunun zararına uygulama-

ları belgelemiştir: 

 

Özelleştirme her vatandaşın ulaşabilmesi gereken ve kamusal bir hak olan haberleşme hakkına indiril-

miş bir darbe olmuştur. Nitekim Türk Telekom, ev abonelerinin yoğun kullandığı hatlarda ve şehir içi görüşme-

lerde yüksek oranda zam yapmış, yargıya yapılan başvuru sonucunda bu zam şimdilik engellenmiştir.  

Kamu elindeyken özelleştirilen cep telefonu işletmecisi Avea’nın bir kısım hisseleri, özel tekelin çıkarları 

gereği kamu kaynağı kullanılarak yeniden devralınmıştır.  

Tüm vatandaşlarımızın haberleşmesinin gizliliği Anayasal güvence altında ve devletin sorumluluğunda 

olması gerekirken, özelleştirme bu gizliliği ihlal etmiş ve devlet güvencesini ortadan kaldırmıştır. Telekom’da 

yabancı ajanların telefon kayıtlarını yasadışı biçimde aldığı ve sınır dışı edildikleri medyaya yansımıştır. 

Türk Telekom’un özel tekele devredilmesiyle Türkiye telekomünikasyon alanındaki tüm iddiasını kay-

betmiştir. Kurumu işleten firma, kuruma tek kuruşluk yatırım yapmamıştır. 

Özelleştirme ile sabit telefon ve internet hizmetlerinde özel bir tekel yaratılmıştır.  

Devlet milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakılmıştır. Bu kaynak Oger firmasına aktarılmıştır. 

 

 

Kamu çalışanları adeta özel tekele kiraya verilmiştir. Nitelikli birçok eleman kurumdan ayrılmak zorun-

da bırakılmış, birçok insanın işine son verilmiştir. Bu vasıflı teknik elemanlar (mühendis, tekniker, teknisyen) baş-

ka kurumlarda atıl bir vaziyette bankamatik memurları durumuna düşürülmüştür. Bu personellerin maaşları da-

ha önce Türk Telekom bütçesinden karşılandığı halde kamuya giden binlerce personelin maaşı devlete ek yük 

olarak yüklenmiştir.  



64 

TMMOB  ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  TRABZON ŞUBESİ 

1954 

9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 

Türk Telekom’un devrinden ülkenin stratejik çıkarları, halkımız ve çalışanlar hiçbir şekilde kazanmamış-

tır. Bu devirden tek kazanan Oger firması olmuştur. Türk Telekom’un özelleştirilmesi usule uygun olabilir, ancak 

açıkça kamu yararına aykırıdır. Özelleştirme uygulamaları; IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans çevreleri 

ile yerli çıkar çevrelerine peşkeş çekilmektedir. 

 

Türk Telekom gibi dünyanın 13. büyük şebekesine sahip Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisinin 

halkın malı olduğu yönündeki mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz. Türk Telekom’ da yaşanan her türlü gelişmeyi 

halkımızla paylaşmaya ve doğru biçimde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Biz,  meslek örgütü olarak kamu 

kurumlarının, ülkenin zenginliklerinin özelleştirilerek yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine karşı verdiğimiz mü-

cadeleyi her türlü platformda sürdüreceğimizi belirterek, Türk Telekom’u geri alın çağrısı yapıyoruz. 

 

Yeni Telekom ve Petkim gibi peşkeşler yaratılmaması için, Türk Telekom’un özelleştirmesini savunan ve 

geri alınması konusunda adım atmayacak olan partilere oy verilmemesi çağrısında bulunuyoruz.  

   

      19.07.2007 

 

 

EMO Trabzon Şubesi  

Yönetim Kurulu a. 

M. Yılmaz ODABAŞ 
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ELEKTRİK PİYASASI DARBOĞAZDA, KAMU İŞ BAŞINA 
 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması bugün ülkeyi elektrik kesinti-

leriyle karşı karşıya bırakmış, ülkenin özellikle turizm bölgelerinde elektrik kesintileri dolaştırılmaya başlanmıştır. 

Yeni Meclis acilen bir kriz yönetimi oluşturarak, inisiyatifi ele alması, acil yatırım programı oluşturması gerekmek-

tedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın “Elektrik kesintileri olmayacak” yönündeki açıklamalarına rağmen 

Yurdun çeşitli bölgelerinde, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde plansız ve programsız bir şekilde kesintiler 

yapılmaktadır. Klimaların kullanımı puant talepte yükselmelere yol açmakta, puant yük saatlerini de kaydır-

maktadır. Dengeleme ve uzlaştırma sistemi çerçevesinde Milli Yük Tevzi Merkezi’nin son günlerde öngördüğü 

en yüksek elektrik çekişini gösteren puant yük 28 bin 600 megavattır. Ancak öngörüler puant talebin daha da 

yükseleceği yolundadır. Bu yıl puant yük çekişinin 30 bin megavatlara ulaşması beklenmektedir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun çıkarılmasının ardından kamuda yeni yatırımlar dururken, özel 

sektör aradan geçen 5 yıllık sürede gerekli yatırımları yapmamıştır. Bakanlığın yüzde 6.3’lük düşük senaryodaki 

talep artışı tahminine göre her yıl en az 2000-2500 megavatlık yeni yatırım yapılması gerekirken, özel sektörün 

yaptığı yatırımlar yıllık 700 megavat düzeyinde kalmıştır. Bu durum ülkenin enerjide yedek kapasitesinin giderek 

kaybolmasına ve enerjide bıçak sırtı bir dengenin gözetilir hale gelmesine yol açmıştır.  

Tüm bu gerçekler ortada dururken, özel sektör temsilcilerinin hala sorunun üretim ve dağıtım özelleştir-

melerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklandığına yönelik açıklamaları en hafif deyimiyle çarpıtmadır. Üreti-

min yetersiz olduğu noktada yapılacak özelleştirmeler üretimi artırıcı yönde bir yarar sağlamayacaktır. Bugüne 

kadar yapılan özelleştirmeler ne yatırımları artırmış ne de ucuz elektrik sağlamıştır. Tam tersine özelleştirme ve 

serbest piyasa mantığının vardığı açmaz nokta bugün geldiğimiz karanlık tehdididir. 

Geçen yıl 1 Temmuz sonrasında yürürlüğe sokulan serbest piyasa uygulaması Dengeleme ve Uzlaştır-

ma Sistemi’nin çözüm olmadığı da bugün ortaya çıkmıştır. Temel sorun yatırım olmamasıdır. Özel sektör temsil-

cilerinin yapacağı yatırımın yanında kamu yatırımlarının da acilen başlatılması gerekmektedir. Bu siyasi irade-

nin gösterilememesi durumunda ne yazık ki önümüzdeki birkaç yıl içinde daha uzun süreli ve yaygın elektrik 

kesintileri olacaktır. Hızla elektrik alanında kriz yönetimi oluşturulmalı ve kamu inisiyatifi eline almalıdır. Kısa dö-

nemde hızla alınabilecek önlemler de bulunmaktadır:  

Yıllar önce temeli atılan fakat bir türlü bitirilmeyen barajların ödenekleri hızlandırılarak biran önce  ya-

pımı bitirilmelidir. 

Yöremizdeki kanal tipi HES’lerin gerekli mevzuat düzenlemesinin ivedilikle yapılarak gerek yapımcı fir-

maların gerekse yöre halkının bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Kriz yönetimi, kamu-özel ayrımı olmaksızın, ülkenin tüm üretim kapasitesini en verimli şekilde kullanıla-

cak bir planlama yapmalıdır.  

Kamu santrallerinin acil bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Sistemden yüksek enerji çeken, sağlıksız, standart dışı klimaların yurda girişi yasaklanmalıdır.  

Elektrik kullanımında ciddi tasarruf önlemleri alınmalıdır. 

Tüm önlemlere karşın elektrik talebi karşılanamıyorsa en azından elektrik kesintileri programlanarak,   

sanayicilerin ve küçük tüketicilerin zarar görmesi engellenmelidir.        

  

07.08.2007 

 

 

Kamuoyuna Saygılarımızla, 

M. Yılmaz ODABAŞ 

Yönetim Kurulu a. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
Alınan Son Ekonomik Kararlar ve Memurlara Yapılması Düşünülen Zamlar, Teslimiyetin Belgesidir. 

  
Hükümet’in uyguladığı sıcak para politikasıyla soğutulan ekonomide, yabancı yatırımcıya stopajın sıfırlanma-
sıyla birlikte deniz de bitmiştir. 
 
Uzun bir süreden beri TMMOB, ekonomi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve ekonomik gidişatla ilgili 
çekincelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. İşlerin iyi gittiği iddia edildiği dönemde bile taşıma su ile değirmenin 
dönmeyeceğini, yurt dışından gelen sıcak para, istihdama ve üretime yönlendirilmediği sürece ekonomide 
yalancı bir baharın ardından çok çetin şartların ortaya çıkacağını belirtmiştir. 
 
Nitekim geçtiğimiz ay yaşadığımız döviz kuru ve faiz hareketleri bunun en açık örneği olmuş ve ekonomik den-
gelerin sıcak para ile pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Sıcak para yeniden dövize dönmeye başla-
dığı anda kurlar yüzde 30 yükselmiş, bu durum faizlerin de beş altı puan birden artmasına neden olmuştur. 
 
Bu durum karşısında Hükümet, küresel sermaye karşısında tam anlamıyla teslim bayrağını çekmiş ve ne anaya-
saya ne de liberal ekonomilerde fırsat eşitliği ilkesine uymayan bir kararla yabancı yatırımcıya ödenen faizden 
kesilen stopajı sıfırlamıştır. Bu yolla da ekonomide imtiyazlı bir sınıf yaratmış ve yabancıları Türk yatırımcıdan ayrı 
tutmuştur. Buna göre John, devlete borç para verdiğinde hiç stopaj ödemeyecek, milletimizin kaynaklarını 
sömürecek, en ufak bir hoşnutsuzluk hissettiğinde ise elini kolunu sallayarak milyarlarca dolar faiz geliriyle ülke-
sine dönecektir. Oysa Can, aldığı hazine bonosunun faiz üzerinden stopaj ve vergi ödeyecek, her türlü olum-
suzluktan da doğrudan etkilenecektir. Elbette ki TMMOB olarak faiz getirisi elde edenlerin vergi ve stopaj öde-
memesini değil, herkesin kanunlardan eşit miktarda etkilenmesini talep etmekteyiz. Bu nedenle de ülkemizde 
hiçbir kanunun imtiyazlı sınıflar yaratmamasını, herkese eşit yaklaşmasını istemekteyiz. Ancak alınan son kararla 
birlikte yabancılara imtiyaz tanınması hükümetin artık kapitülasyonları da kabul edecek duruma geldiğinin ve 
uyguladığının göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. 
 
TMMOB olarak bir kez daha uyarıyoruz: sıcak para ile oluşturulan deniz artık bitmiştir. Sıcak parayı çekmek için 
stopajlar dahi sıfırlanmış ve ekonomide de tam teslimiyet gerçekleşmiştir. Bu kararın ekonomi kurmaylarının 
kendi kararı olmadığı, küresel sermayenin telkinleri ile hayata geçirildiği açıktır. Her fırsatta vatandaştan alınan 
dolaylı vergilerin artırılmasını isteyen IMF yetkililerinin, ekonomiye milyarlarca dolar yeni yük getireceği açık 
olan bu kararı alkışlarla desteklemesi manidardır. 
 
Şu anda faizlerin yükselmesi, stopajların yabancı yatırımcılar için sıfırlanması ve turizm gelirlerinin yaz aylarında 
artması nedeniyle kur hareketleri durulmuş gibi görünmektedir. Ama kış yaklaştığında muhtemel kur ve faiz 
hareketleri karşısında dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcak para sahipleri ipleri eline almış durumdadır ve faizle-
rin daha da yükselmesi için bastıracaklardır. Hükümet, artık ekonomide de tüm inisiyatifini kaybetmiş durum-
dadır. Bu politika iflas etmiştir ancak ölüm haberini geciktirmek için her şeye “evet” denmektedir. Ne yazık ki 
olası bir kötü durumda IMF faturayı yine Türk Milletine kesecek, bu durum vatandaştan alınacak yeni vergilerle 
finanse edilecektir.  
 
Bunun yanında Türkiye genelinde TMMOB tarafından yapılan araştırmalarda, ekonomide son günlerde yaşa-
nan gelişmelerin memurları olumsuz etkilediği, araştırmada memur maaşlarına 2006 yılının ilk altı ayı için yapı-
lan artışların, ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında yetersiz kaldığı ve reel ücretlerin azaldığı görüldü. 
Buna göre 1 Ocak 2006 itibarı ile 595 YTL olan en düşük memur maaşı 441 Amerikan dolarına denk geliyordu. 
Haziran sonu itibarı ile en düşük dereceli memur maaşı, döviz kurunda yaşanan gelişmelere bağlı olarak 377 
dolar seviyesine geriledi.  
Yine 1 Ocak 2006 tarihinde yapılan artışlarla 803,58 YTL olarak belirlenen ortalama memur maaşı da aynı tarih-
te 595 dolara denk gelirken; haziran sonunda 510 dolara düştü. Döviz kurlarında yaşanan değişim en düşük 
memur maaşının 64; ortalama memur maaşının da 85 dolar azalmasına neden oldu. Başka bir ifadeyle me-
mur maaşları altı ayda dolar karşısında yüzde 14,5 oranında değer kaybetti. 
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Bütün bunlara ek olarak; petrol fiyatlarının uluslar arası piyasalarda 70 dolar seviyelerde dengelenmesine rağ-
men son altı ayda ülkemizde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların yüzde 18,3’e ulaşması, bütün ürünlerin fi-
yatlarında artışı da beraberinde getirdi. 
1 Ocak  2006’da en düşük ücretli memur maaşıyla 229 litre, ortalama ücret alan bir memur da 309 litre benzin 
alabiliyordu. Benzine yapılan zamlardan sonra haziran sonunda en düşük ücretli memurun maaşıyla alabildiği 
benzin miktarı 192 litreye, ortalama ücret alan memurun maaşıyla alabildiği benzin miktarı da 259 litreye geri-
ledi. Benzine yapılan zamlar altı ayda en düşük ücretle çalışan memur maaşından ayda 37 litre, ortalama 
ücretle çalışan memurun maaşından ise ayda 50 litre benzini götürmüş oldu. Böylece memur maaşları, akar-
yakıt fiyatları karşısında reel olarak yüzde 16,2 geriledi. 
Yılın ilk altı ayı için memurlara yapılan maaş artışının yüzde 2,5 ve ilk altı aylık enflasyonun tüketici fiyatlarında 
yüzde 4,88 olduğu hesaba katıldığında, memurlarımız daha şimdiden 2006 yılı için hükümetten alacaklı konu-
ma gelmiştir. Hükümetin 2007 yılında memurlara sunduğu teklif olan birinci ve ikinci 6 aylık dönemlerinde % 2,5 
olmak üzere kümülatif % 5,1, en düşük maaş alan memurların maaşlarında da aynı dönemler için % 4 olmak 
üzere kümülatif % 8.2'lik artış durumu daha vahim hale getirmektedir.  
Memurlarımızın maaşları reel olarak azalırken, vatandaşlarımız alım gücü günden güne düşerken, yabancı 
yatırımcıya stopaj kıyağı yapılarak bütçeye milyarlarca dolarlık ek yük getirilmesi, hükümetin uyguladığı politi-
kanın vatandaşa değil sermayeye yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu itibarla memura verilecek zam-
mın bu hususların dikkate alınmadan karara bağlanması halinde  tüm hukuki tepkilerini destekliyoruz. 
 
MEMURUN KARA TABLOSU 
 Kamuoyuna Saygılarımızla. 
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MMOB TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
İL  KOORDİNASYON  KURULU SEKRETERYASI 
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  Ocak 2006 Haziran 2006 Yüzde Değişim 
En Düşük Memur Maaşı (Dolar) 441 377 - % 14,5 

Ortalama Memur Maaşı (Dolar) 595 510 - % 14,3 

En Düşük Memur Maaşı İle Alınan Benzin (Litre) 229 192 - % 16,2 

Ortalama Memur Maaşı İle Alınan Benzin (Litre) 309 259 - % 16,2 
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BASIN BİLDİRİSİ 
ÇİMENTO FABRİKASI TRABZON KAMUOYUNUN KANDIRILDIĞININ AÇIK BİR RESMİDİR 

 Çimento fabrikası TMSF tarafından satılırken, sözleşme dosyasına 10 yıl işletildikten sonra söküleceği ve 
şehrin dışına taşınacağı şartı konmasına  rağmen; ihale şartnamesinde bu hükmün olmadığı, dolayısı ile taşın-
mayacağı anlaşılmaktadır. Bu yargımızı destekler nitelikte tesisin yapı kısmında fabrikanın daha estetik bir gö-
rünüme kavuşması adına  tadilatlar yapılmaktadır. Son zamanlarda ise fabrika alanına ek tesisler yapıldığı ve 
bunların yasallaştırılması için Çevre ve Orman Müdürlüğünce, Çevresel Etki Değerlendirme toplantıları yapıla-
cağı resmi yazılardan anlaşılmaktadır. 
 Bu gelişmelerden fabrika alanının bırakın taşınmasını kalıcı olarak yıllarca bu alanda faaliyet gösterece-
ği anlaşılmaktadır. Bu fotoğraf Trabzon kamuoyunun kandırıldığının resmidir. İhale sürecinden itibaren halkımız 
uyutulmuştur. “Çevre kirliliği yapmıyor” ifadesi fabrikanın bu alanda faaliyet göstermesi gerektiğini destekle-
mez.  
 Trabzon kenti batıya doğru büyümesini tamamlamış ve doğuya doğru gelişmesine devam eden bir 
süreçtedir. Dünya ticaret merkezi, kamu binaları gibi yatırımlar doğuya doğru gelişmeyi destekler niteliktedir. 
Çimento fabrikası bu anlamda kentsel gelişmenin önünü bölen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çömlek-
çi mahallesi ile beraber bu alanda bütünleşik bir kentsel yenileme yapılmalıdır. Çimento fabrikası ve diğer ti-
caret ve sanayi binalarının bulunduğu alan kentsel yenileme/dönüşüm bölgesi  ilan edilmeli ve yenileme süre-
ci başlatılmalıdır. Kendisine bir ticaret ve turizm kenti olma hedefi koyan Trabzon Şehri bunu başarmak zorun-
dadır. 
 Trabzon Şehri “2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları”na  şehir girişinde ölü, hantal bir kent   izlenimi ile mi 
çıkacak? Kültür ve tarih kenti olan Trabzon’umuzun fotoğrafları bu görüntüsüyle mi çekilecek? Kent vitrini dı-
şardan bakıldığında Trabzon için ilk izlenimdir. Bu kötü manzara davetkar değil itici bir unsurdur ve bir turizm 
kentine yakışmamaktadır. 
 Trabzon Belediyesi bu duruma müdahale etmeli ve şehircilik biliminin gereğini yerine getirmelidir. Fabri-
kaya destek  veren Trabzon Belediyesi tarihi bir hataya imza atacaktır. Belediyeyi  bu konuda daha aktif bir rol 
üstlenmeye çağırıyoruz. 
 Çevre ve Orman Bakanlığından ise olumlu ÇED raporu vererek tesisi kalıcı kılmak yerine Çevre Düzeni 
Planında bu alanın taşınması yönünde hükümler almasını beklemekteyiz. 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
Çevre ve Orman Bakanlığınca bölgeyi bir bütün olarak ele alarak planlı gelişme ve iller arasındaki 

planlama kararlarında eşgüdümü sağlama çabası TMMOB Trabzon il bileşenlerini oluşturan odalarca olumlu 
karşılanmaktadır. Bakanlıkça başlatılan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlama çalışmaları gibi makro plan-
lama çalışmaları ekolojik değerlerin korunması, ekonomik kararların bu değerleri koruyarak verilerek bölgenin 
gelişimi, kalkınmasının sağlanması bölge için gerekli bir çalışma olduğu düşünülmektedir.  

Çevre Düzeni Planları, kalkınma ve çevre arasındaki ilişkileri düzenleyici, ekonomik kalkınmanın çevre-
sel etkilerini belirleyerek çevresel sorunları saptanması ve bunların önlenmesini içeren bir “Çevre Duyarlı Fiziksel 
Plan” niteliği taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde gelecek kuşaklara kendi gereksinimlerini 
karşılama olanaklarını verecek bir planlama yaklaşımında “koruma-kullanma” dengesi içerisinde çevresel 
eşiklerin saptanması ve ekonomik yatırımların  taşıma kapasitelerinin belirlenmesi zorunludur.Bakanlığın kuru-
luş yasası, çevre kanunu ve ilgili mevzuatlar incelendiğinde, çevre düzen planlarının bu içerikte düzenlenmesi 
zorunluluk arzetmektedir. 

Ancak onama aşamasına gelmiş olan bu plana ilişkin önemli bazı noktaların göz ardı edilmemesi ve 
henüz bitmemiş olan süreçte müdahale edilmesi gereken bazı konuların üzerinde durulması gerekmektedir. 
Öncelikle belirtilmesi gereken  yukarıda da belirtilen çevre düzeni plan tanımına uygun bir kapsamın üretilmiş 
planlarda yeterince işlenmemiş olmasıdır.  

Ekonomik ve ekolojik dengenin kurulması amaçlanan bir planda çevre taşıma kapasiteleri ve bu ka-
pasitelere uygun ekonomik yatırımların yer seçim kararlarına uygunluğu, 
Yatırımların oluşturacağı çevresel etkilerin analizleri ve bu analizlerin sonunda “çevre duyarlı” yakla-
şımla nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin makro kararlar ile mekansal çözüm önerileri, (ki bu kararlar 
bölge içinde var olan havzaların korunması, denizin ve kıyıların korunması, kentleşmenin ve yatırımların 
artışıyla oluşacak çevre kirliliğinin önlenme politikalarının belirlenmesi anlamını taşımaktadır) 
Yapılacak yatırımların ilgili kurumlarca nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin koordinasyonun nasıl sağlana-
cağı, bir başka deyişle çevre koruma stratejilerinin nasıl gerçekleştirileceği, 

gibi konular üretilen ve onanma aşamasına gelmiş olan planda açık ve net değildir. Bu yönüyle plan “Çevre 
Düzeni Planı” tanımı ve bakanlığın amaçları ile planlamanın amaçlarını tartışmalı bir konuma getirmektedir.  

Önemli bir diğer nokta ise kalkınma ve çevre arasındaki ilişkilerin doğru saptanabilmesinde bölge kal-
kınma stratejilerinin bilinmesi ile ilgilidir. Bu stratejilerin bilinmesi plan yapım sürecini de tanımlayan yasal çerçe-
velerde makro kararlara, kalkınma planları ve bölge planlarına uyum sağlanacağı belirtilerek zorunlu kılınmış-
tır. Bu nedenle öncelikle bölgenin kalkınma stratejilerinin  bilinmesi zorunludur. Bunu belirleyen planlar ise Dev-
let Planlama Teşkilatı tarafından onanan bölge planlarıdır. Bölge planları ile piyasa sistemi içerisinde mekanda 
yer seçen sermaye yatırımları toplum yararı ölçütüne göre bölge içinde yönlendirilerek kontrol altına alınmak-
tadır. Bu anlamda ulaşım yada alt yapı gibi dışsal etkisi büyük kamu yatırımları ile sanayi gibi özel büyük ser-
maye yatırımları aralarında ilişkilendirilerek eşgüdüm sağlanması bölgesel planlamanın önceliklerindendir. Böl-
ge ve Alt bölge planlaması kaynak planlaması yaparak yeryüzündeki doğal kıt kaynakları sürdürülebilirlik tanı-
mı içerisinde etkin bir kullanımını hedeflemektedir. Bölgesel ekonomik gelişimi doğal ve biyolojik çeşitliliğe zarar 
vermeden yaşama geçirmeyi hedefleyen Alt bölge planları kır ve kent bütünleşmesini sağlamaktadır. Bu pla-
na göre ekolojik bütünlük arz eden havzaları eylem alanı olarak tanımlayan “havza planları” ise fiziksel planla-
maya biyolojik bölge tanımı getirmektedir. Böylece toprak, su yatakları, orman alanları ve doğal kıyı alanları-
nın oluşturduğu  ekosistemin yeniden üretimine olanak sağlanırken koruma ve gelişme arasında denge sağ-
lanmaktadır. Anlaşılacağı üzere ekonomik kalkınma ve çevre arasındaki ilişkileri dengeleyici planlama türü Alt 
bölge planlarıdır.  

Tasarı halindeki Çevre Düzeni Planı yine bakanlığın ilgili mevzuatına göre kalkınma kararlarının bölge 
planından alınmasını gerekli kılmaktadır. Onanlı bir bölge planı olmadığına göre çevre düzeni planındaki eko-
nomik kararların nasıl alındığı ve bu kararların nasıl üretildiği son derece tartışmalıdır. Bölge planı olmadığına 
göre bakanlığın Alt bölge planı diye nitelendireceğimiz il çevre düzeni planındaki alınacak olan ekonomik 
kararları beklemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere İl özel idaresi kanunu ilin imarı, ulaşımı, eğitim ve sağlık hiz-
metlerinin yapımını dolayısıyla ekonomik kararların saptanmasını  ve çevre düzeni planının onayını  il özel ida-
relerine bir görev olarak vermiştir. Bakanlık bu bağlamda Bölge Planı yapmakla yükümlü DPT ve İl Özel İdarele-
rinin görevleri ile çatışma halindedir.  
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Bakanlığın bölgeye bir bütün olarak bakma yaklaşımında izlemesi gereken bölge  bazında temel çev-
resel eşikleri belirlemesidir. Daha açık bir ifade ile nerelerde ne yapılacağının değil nerelerde ne yapılamaya-
cağının karar altına alması gerekmektedir. Temel çevresel eşikler mutlak koruma alanları olarak tanımlanmalı 
ve bu tanım Alt bölge planı olan çevre düzeni planlarında temel olarak kullanılmalıdır.  

 
 Planlama sürecinde kapsam açısından incelendiğinde;  
 

Plan raporunun da belirttiği gibi; “toplam olarak 35.729 km2’lik bir alanı kapsayan Planlama Bölgesi içersinde 
79 adet ilçe belediyesi, 154 belde belediyesi ve köy yerleşmeleri bulunmaktadır.” Böylesine geniş bir bölge 
içinde planlama sürecinin ilk aşamasını oluşturan “bilgi toplama” aşamasının bir yıl gibi kısa bir sürede sağlıklı 
bir şekilde tamamlanabilmesi olanaksızdır. Benzer şekilde bu bilgilere dayalı olarak üretilmesi gereken, plan 
çalışmalarının amaçlarında da yer alan  “bölgesel, ulusal ve uluslararası önemini arttıracak, çevre korumayı 
ve bölge insanının gereksinimlerini öncelik belirleyen, bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik toplumsal 
meşruiyeti olan bir iktisadi kalkınma modeli çerçevesinde yerel kaynakların optimum ve sürdürülebilir kullanımı-
nı sağlayacak, bir yandan da bilgi toplumunun gereksinimlerini karşılayacak geleceğe yönelik arazi kullanım 
kararlarını, uygulama politikaları ile birlikte geliştirmesi” nin gerçekleştirilmesi ne derece başarılabilecektir 
 
Kaldı ki günümüz planlama çalışmalarının ve Bakanlığın Planlama anlayışının temelinde “Katılımcı” bir yönte-
min kullanılacağı vurgusu ön plana çıkmaktadır. Böyle bir sürecin yaşatılabilmesi tüm tarafların plan yapım 
aşamalarının tümünden haberdar olması, sürekli görüş alışverişinin yapılması ve tartışma ortamlarının yaratıl-
ması ile olanaklıdır. Ancak bu plan çalışmasının “NE DERECEDE, NASIL BİR KATILIMCI BİR SÜRECİ BAŞARDIĞI TAR-
TIŞMA KONUSUDUR”   
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BAKANLIĞIN PLAN YAPMA YETKİSİ TARTIŞMAYA AÇILMALIDIR…… 
SUYA YAZI YAZILIYOR…….. 
TEPEDEN İNME PLANLAMAYA KARŞIYIZ…… 

Çevre Düzeni Planı esas itibariyle kalkınma ile çevre arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Burada asıl öğe 
doğal çevredir. Çevre iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi etraf, çeper anlamındaki çevre diğeri ise biyolojik, 
ekolojik çevre. Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş yasasına ve görevlerine baktığımızda biyolojik, ekolojik 
yani doğal çevreyle , çevre kirliliği ve korumayla ilgili olduğunu; kentlerin çevresiyle kırla dolayısıyla imarıyla 
ilgisinin planlama anlamında var olmadığı görülmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma Politikala-
rını oluşturmak, kalkınmanın çevreye karşı  tehditlerini tahmin ederek, çevreden ne kadar ödün verileceğini 
belirlemekle yükümlüdür. Kentlere kadar inerek imar karalarını vermek Bakanlığın yetki alanında değildir. Ba-
kanlık çevreyi, çevre koruma politikalarını unutmuş, kalkınma kararlarını vermekle uğraşmaktadır. Halbuki kal-
kınma kararlarını verecek olan kuruluş Devlet Planlama Teşkilatı’dır ve taslak plan üzerindeki yatırım kararları, 
DPT tarafından kamu yatırımı olarak belirlenmiş değildir. Bu durumda Bakanlık suya yazı yazmaktadır.   Kamu 
Planını ilk uygulamayacak olanlar Kamu Kuruluşları olacaktır. Zira yatırım programlarında olmayan pek çok 
karar verilmeye çalışılmaktadır. Bu olgu planın değişerek, delinerek uygulanamaz hale gelineceğinin işaretidir. 
 İçeriği son derece boş, hedef, amaç ve strateji içermeyen, politika sunmayan bu çalışmanın bölgemize 
yarar yerine sıkıntı getireceği açıktır. Bakanlık AB direktifleri çerçevesinde bir planımız olsunda ne olursa olsun 
mantığıyla hareket etmektedir. Yerelleşmeye ve demokrasiye aykırı bir tutum içersinde, tepeden inme planla-
ma kararlarıyla yerel insiyatif bastırılmaya çalışılmakta, kirletici unsurlara ve küresel sermayeye kapılar sonsuza 
dek  açılmaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Trabzon Bileşenleri olarak plan üzerinde özellikle Şehir Plan-
cıları Odası’nın yoğun çabalarıyla gerekli incelemeleri yaparak konuyu takip etmekteyiz. Ancak bu takipte 
tüm Trabzon’un birlikte hareket etmesinin önemi açıktır. Ne yazık ki uygulamanın asıl sahipleri olan Belediyeleri-
miz ve İl Özel İdaresi konu hakkında pasif bir tutum içersinde, vurdumduymaz bir tavır sergilemektedir. İl Çevre 
Düzeni Planı   Yapma ve Onama yetkisi İl Özel İdareleri ve Belediyeler iken, Bakanlığın yetkilerini adeta gasp 
etmesine müsaade etmektedirler. 
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BASIN BİLDİRİSİ 
Değerli Trabzon Kamuoyu  
Kentimizin yaşanabilir bir kent olması için,  
İlimizin tarihi misyonu gereği ipek yolunun işlevliğini biran önce hayata geçirmek, liman kenti olgusunu yeniden 
canlandırmak ve ticaret kenti özelliği ile ülkemizin Kafkaslara ve dünyaya  açılan penceresi olma özelliğini 
hayata geçirmek, kentimizin sürdürülebilir endüstriyel kalkınmışlığımızda aktif olarak yerini alması için büyük 
önem arz etmektedir. Bir ticaret ve turizm kenti  olan Trabzon’un trafik, ulaşım ağı ve alt yapı sorunlarının da 
biran önce çözüme kavuşturularak tarihteki misyonuna layık bir kent olması sağlanmalıdır. Bunlar Trabzon’un 
yaşanabilir bir kent olması için yapılması gereken elzem koşullardan bazılarıdır.  
 Eğer Bizler Trabzon halkı olarak Trabzon’un Olmazsa Olmazları; 

• 2007 Karadeniz oyunlarına ve 2011 gençlik olimpik festival oyunlarına aday bir kent olarak gerekli kültür 
duruşu ve kentleşme vitrinini ön plana çıkarmak istiyorsak, 

• İstihdam sorunu çözmek; sanayimizi güçlendirmek ve ticaretimizi eski aktivitesine getirmek istiyorsak, 

• Turizm, kongre, sağlık, ve eğitim kenti olmak istiyorsak, 
Çevre bağlantılarıyla, güneye açılan metropol bir büyük şehir özlemi duyuyorsak; 
Sanayimizi, ticaretimizi ve ekonomimizi güçlendirmek için Trabzon-Batum, Trabzon-Erzincan demiryolunun yatı-
rım programına acilen konulması sağlamamız gerekmektedir. 
Kuşaklama yolu olarak tabir edilen 2. tanjant yolunun karayolu yol ağına alınarak biran önce  yapımına baş-
lanması;  Ayrıca şehrin gelişmesini, büyümesini sağlayacak güney çevre yolunun yatırım programına alınarak 
hayata geçirilmesi, Modern bir kent anlayışı ile;  şehir içi trafiği rahatlama adına hafif raylı sistem ve tramvay 
sistemlerinin en kısa sürede ilimize kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmak zorundayız. 
Değerli Trabzon Kamuoyu, bizler TMMOB olarak taşıdığımız kent hassasiyetimizle sorumlu, duyarlı kent yaşayan-
ları olarak burada merkezi ve yerel yöneticilere sesleniyoruz. 
Türkiye’nin Kafkaslara ve Dünyaya açılan tarih, ticaret ve sanat kenti olan ilimizi tarihi misyonuna taşımak, tarih 
bizleri sorgulamadan gelecek nesillerimize; yaşanabilir bir kent,  sürdürülebilir bir çevre ve ekonomik yönden 
kalkınmış bir kent bırakmak istiyorsak hep birlikte el ele verelim Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
muhasır medeniyete hep birlikte koşalım. Saygılarımızla, 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
 

    Bölge Trafiğin yanında, Akyazı koyunda dolgu alanı yaratılarak Trabzonspor’un Yeni Tesisleri başlı-
ğında kamuoyuna sunulan projenin birçok açıdan tutarlılığının olmadığını kamuoyuyla paylaşmak 
istiyoruz. 
Bilindiği gibi kıyı alanları anayasada belirtildiği şekli ile kamuya ait alanlardır. 

Bu alanlarda herkes gezebilir, dinlenebilir ve denize girebilir, dolayısıyla herkese ait ortak kulla-
nım alanlarıdır. 

Buralarda yapılacak stadyum ve iş merkezleri kamu alanlarını kısıtlama, işgal etme anlamına 
gelir ki bu da anayasa gereği suçtur. 

Kıyı kenar çizgilerinin sahil yolu nedeni ile ihlal edildiğini biliyoruz. Hiç olmazsa dolgu alanlarının 
kamuya ait ve toplumun hizmetinde kalması gerekmektedir. 

Futbol ve Trabzonspor bu kentin önemli bir kültür öğesidir. Bu kültürü yaşatmak sürdürülebilir 
kılmak kentimiz insanlarının görevidir . 

Bu kültürün yaşamasında geçmiş değerlerin büyük etkisi vardır. Trabzonspor’u yaratan geçmişi-
ni, değerleri  ve mekanları ile yok sayarak, yok ederek geleceği kuramayız. Bu hem ekonomik hem de 
sosyolojik olarak mümkün değildir. 

20 yıl önceki şampiyonlukları getiren Şenollar, Ali Kemaller, Dozer Cemiller, Hamiler ve bir çok 
futbolcumuz, Ziya bey-Yavuz Selim - Avni Aker gibi şehir içinde kent sosyolojisini ve kent kültürünü içiçe 
soluyan bu sahalarda yetişmişlerdir . 

Kent içinde, sokakta yürüyen, okuldan evlerine giden gençler tel örgüler ardından bu sahalar-
da  antrenman yapan, futbol oynayan bu isimleri özgürce izlemişler, gıpta etmişler, heveslenmişler, fut-
bolu sevmişler, kimileri de futbolcu olmuşlardır. 

Bugün Türkiye liglerinde oynayan futbolcuların %25 i Trabzonludur ve bu şehir kültüründe yetiş-
mişlerdir. 
Avni Aker’siz Trabzonspor’u düşünemeyiz . 

Ancak Avni Aker Stadyumunu rehabilite edebiliriz . 
Yeni sahil bandında otoparklar oluşturulabilir, gerekirse özel bir tünelle sahilden stada yaya yak-

laşımları sağlanabilir, Yavuz Selim sahasının altında 2 kat otopark yapılabilir stada ulaşım çevreyi rahatsız 
etmeden rahatlıkla  çözülebilir, yeter ki sorunlara gerçekçi yaklaşalım. 

 Tarif edilen dolgu alanında 25 ile 30 metre deniz suyu derinliği vardır. Beşirli Deresi deltası üze-
rinde olan bu alan  25-30 metreden sonra alüvyonlu gevşek su altı zemine sahiptir. Bu durumda burada 
fore kazık sistemi ile inşaat yapmak bile çok zordur. 

Planlanan bu alanda kamu hakları düşünülmediği gibi ağır inşaat kütlelerinin yerleşim maliyet-
lerinin de gerçekçi bir şekilde hesap edilip edilmediği  anlaşılamamaktadır.  

Yaklaşık  250 milyon euro gibi büyük bir maliyet öngörülmektedir ve bu yatırımın kente hiç bir 
ekonomik katkısı olmadığı ortadadır. 

Trabzon da böyle büyük bir yatırım düşünülüyorsa; gerileyen ticaretini, ekonomisini yükseltecek 
tarihi ipekyolu misyonunu yeniden geriye kazandıracak girişimler yapılmalıdır. (Demiryolları ve Çevre 
Yolları gibi) 

Kentin dünyaya açılan limanı, hava meydanıyla sahil yolunun ve güneyden gelen kara yolu-
nun kesiştiği ve karşılama noktası özelliği olan Değirmendere ve Çömlekçi bölgesinin, tarihsel kimliği 
korunarak ticaret-turizm-eğitim-sağlık alanları şeklinde yeniden planlanması şehrimizin ve bölgemizin 
kaderini değiştirebilecektir. 

Ekonomisiyle, ticaretiyle yükselen bir Trabzon, Trabzonspor’unu hak ettiği yere taşıyabilecek  
başarılarının sürekli olmasının teminatı olabilecektir . 

 Kamuoyuna sunulan bu hayali proje Trabzon’a ve Trabzonspor’a ekonomik anlamda hiç 
birşey katamayacağı gibi ,kaybedilen kamu alanları ve kentin spor kültüründen uzaklaştırılan ve bize ait 
olmayan bir Trabzonspor yaratacaktır. 
Ziya bey sahası buna örnektir. Kat karşılığı verilen bu kent sahası elden gittiği gibi Trabzonspora da hiçbir 
katkı verememiştir. 

Siyasi ve ekonomik gücü olanların hayali projeleri bırakıp, Trabzon’u ileriye taşıyacak yatırımlara 
ve planlamalara öncülük etmelerini talep ediyor, ancak böylelikle Trabzonspor’un Trabzon kültürüne ait 
olarak kalabileceğine inancımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
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