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Türkiye'nin aynı hataları defalarca yineleme lüksü yoktur. Siyasal iktidarlar, artık emekçilerin ve yoksulların 

seslerine kulak vermelidir. IMF ve Dünya Bankası'nın sözlerine, kendi yurttaşlarının sözünden daha fazla değer veren bir 

siyasal anlayışın demokrasi kültürüyle bağdaşması mümkün değildir. Demokrasi, yalnızca oy vermeyle sınırlı bir siyasal 

tercih değil, siyasetin ve gündelik hayatın özüne yönelik bir işleyiş tarzı ve çözüm üretme biçimidir. Ekonomik işleyişin 

tıkandığı ve çözümsüzlüğe sürüklendiği kriz anlarında verilecek kararlar demokratik bir sürecin ürünü olmalıdır. Bu ise 

ancak toplumun örgütlü kesimlerinin ekonomik ve siyasal alanlardaki çözüm önerilerinin dikkate alınmasıyla mümkündür.
Kriz dönemleri, yalnızca ekonomik süreçleri değil, toplumsal ve siyasal yapıyı da derinden etkileyen dönemlerdir. 

Krizlerin toplumsal maliyetinin en aza indirilebilmesi için, krize karşı oluşturulacak mücadele programı ekonomik alanda 

olduğu gibi, sosyal ve siyasal alanlarda alınacak tedbirlerle de desteklenmelidir. Ekonomik uygulamaların toplumsal bir 

destek ve zemin kazanabilmesi için siyasal alanın da demokratik dönüşümü gerekmektedir. Türkiye'nin yıllardır ihtiyaç 

duyduğu bu demokratik dönüşüm programı, en az ekonomik tedbirler kadar önem ve aciliyet taşımaktadır. Gerçek 

anlamda bütünlüklü bir program etrafında toplumun geniş kesimlerinin mutabakatı ve iş birliği olmaksızın ortaya atılan 

çözümlerin etkili ve kalıcı olması mümkün değildir. 
Hızla demokratikleşme yolunda adımlar atılmalıdır. 1982 Anayasası değiştirilerek, tüm toplumsal kesimlerin 

katılımıyla eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır. Başta siyasal sistem bütün olarak 

demokratikleşmelidir. Siyaset üzerindeki her türlü vesayetin etkilerine son verilmelidir. Temel insan hak ve özgürlüklerinin 

hiçbir durumda kısıtlanamayacağı anayasal güvence altına alınmalı, işkence ve kötü muamele önlenmelidir. Etnik, dinsel, 

kültürel çeşitliliği koruyucu ve destekleyici politikalar hayata geçirilmelidir. Toplumsal barış ve hoşgörü içerisinde birarada 

kardeşçe yaşamın desteklenmesi yolunda kamu otoritesi tarafından adımlar atılmalıdır. Kürt sorununa barışçıl ve 

demokratik bir çözüm bulunmalıdır. Anayasadan başlayarak tüm kanunlarda cinsiyet ayrımcılığını içeren ifadeler 

kaldırılmalıdır. Kadınların, sosyal, siyasal ve gündelik yaşamda tam bir eşitlik ilkesiyle var olabilmesi için kamu otoritesi 

tarafından pozitif politikalar hayata geçirilmelidir.
Bizler toplumsal sorumluluğu olan emek ve meslek örgütleri olarak, yaşadığımız ekonomik krizin bedelinin 

emeğiyle geçinenlere ödetilmesine izin vermeyeceğiz. Kriz, emekçilerin değil, sermayenin doymak bilmeyen kâr hırsının 

krizidir ve bunun bedeli de emekçilere ödettirilemez. AKP'nin IMF bürokratları ve sermaye çevrelerinin talepleri 

doğrultusunda uygulayacağı ekonomik programı, kriz fırsatçılığını, işten atmaları, işsizlik fonunun talan edilmesini 

kabullenmemiz mümkün değildir. Krize, işçilerin, kamu emekçilerinin, çiftçilerin, dar gelirlilerin, meslek sahiplerinin, 

küçük esnafın, emeklilerin, gençlerin, kadınların, kent yoksullarının, köylülerin; yani toplumun geniş kesimlerinin çıkarları 

doğrultusunda hazırlanmış bir "sosyal dayanışma ve demokratikleşme programı" çerçevesinde çözüm üretmek, 

Türkiye'nin geleceğinin güvencesi olacaktır. Üretimi ve istihdamı teşvik eden, iş güvencesini etkinleştiren, gelir dağılımı 

adaletsizliğini ortadan kaldıran ve emeği koruyan önlemlere öncelik verilmelidir.
Bu doğrultuda bir araya gelen biz emek ve meslek örgütleri, emekçilerin, çalışanların ve yoksul halkımızın 

yaşanılan ve yaşanacak olan krizlerden zarar görmemesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, krize karşı toplumun 

geniş kesimlerini kucaklayan acil eylem planlarını oluşturacağız.
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KAMU İHALE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA TASARISI 
YENİ YOLSUZLUKLARIN ÖNÜNÜ AÇMAKTADIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM'de görüşülmekte olan Kamu İhale Kanunu'nda 

Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı üzerine 14 Kasım 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
TBMM'de görüşülmekte olan Kamu İhale Kanunu'nda Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı, ihalelerde kamu denetimini 

ortadan kaldırmakta, Kamu İhale Kurumu'nu baypas etmekte ve mühendis-mimarlar açısından önemli hak kayıplarına 

yol açmaktadır. 
Hazırlanış sürecinden itibaren tartışmalı olan bu Tasarı, devletin kendi kurumlarından dahi görüş alınmadan 

Meclis'e sevk edilmiştir. Hükümet'in sermaye çevrelerinin hazırladığı taslak metni kabul etmesi ve tasarının yalnızca bu 

çevrelerin istekleriyle sınırlı kalması demokratik yöntem açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Sermaye 

çevrelerinin isteği ile hazırlanan Yasa Tasarısı ile bir anlaşma mı sağlanmıştır? Haklı olarak akıllara takılan sorulara siyasal 

iktidarın yanıt vermesi gerekmektedir. Bu Yasa sadece iktidar ile sermaye çevrelerini mi ilgilendirmektedir? Hizmeti sunan 



mühendis ve mimarların örgütü olan TMMOB'den niçin görüş sorulmamış, sürece dahil edilmemiştir? Kısacası, Yasa'nın 

hazırlanış süreci katılımdan ve saydamlıktan yoksundur. 

2002 yılında kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile ihale süreçlerinin saydam ve denetlenebilir hale 

getirildiği dönemin siyasal iktidarı tarafından deklare edilmişti. 1999 Marmara depreminde ihale usulü ile yapılan kamu 

yapılarının ayakta kalmaması, hatta en fazla yolsuzluğun bu alanda yaşanması bu yeni yasal düzenlemeyi güdüleyen en 

temel nedenlerden biriydi. Diğer bir neden de AB'ye entegrasyon sürecinin yarattığı baskılanmaydı.

Örneğin, müteahhitlik hizmeti sunabilmek için hiçbir kriterin aranmaması, parası olan herkesin kolayca elde ettiği 

müteahhitlik karnesi ile her işi yapabilmesi Marmara depremi sonrasında ağır eleştirilere konu olmuş, bu da mühendis ve 

mimarların yapım ihalelerine katılmalarını olanaklı kılan yeni düzenlemelerin yolunu açmıştı.

Mühendis ve mimarların sürece aktif biçimde katılmaları, yukarıda kısaca değindiğimiz kamu ihalelerinin kamuoyu 

denetimine açık olmasını kolaylaştıran yollardan biridir. Aynı zamanda kaliteli hizmetin üretimi anlamına gelmektedir. 

Ancak, Yasa'nın kabul edildiği tarihten bu yana Yasa ve yönetmeliklerde yapılan bir dizi değişiklik sonucunda hem Kanun 

kapsamına giren işler daraltılmış, hem de mimar ve mühendisler dışlanarak süreç tersine döndürülmüştür. Hatta 

TBMM'de şu anda görüşülmekte olan Yasa Tasarısı kabul edilirse 2002 şartlarından daha da geriye gidilmiş olunacaktır.

Tasarının en çarpıcı noktası, Kamu İhale Kurumu'nun görev ve yetkilerinin baypas edilmesidir. Görev ve yetkileri 

kısıtlanan Kurul üyelerine çok boş zaman kalacağı düşünülmüş olmalı ki, bilimsel yayın ve ücretli ders verebilmelerinin 

önündeki engeller kaldırılmıştır. İdareye şikayet ve Kurul'a itirazen şikayet başvuruları caydırıcı hale dönüştürülmüştür. 

Gerek şikayet hakkını kullanacak kişilerdeki daralma, gerekse şikayet başvuru harçlarının yüksekliği, şikayet ve itiraz 

yolunu kapatmaktadır.

Tasarının yasalaşması halinde Kamu İhale Kurumu ve Kurulu'nun varlığı tartışmalı hale gelecektir. Çünkü, kamu 

adına ihaleleri re'sen inceleme yetkisi ve görevi artık yoktur. Basında çıkan bir yolsuzluk haberi, iddiaların incelenmesi 

kapsamında değerlendirilemeyecektir, çünkü Kurul yetkili ve görevli değildir. Ama Kurul üyeleri ihaleye girmiş isteklilere 

Kamu İhale Hukuku konusunda ders verebilecektir. 

Tasarı tüm kamu hizmetlerinin ihaleye çıkarılmasını öngörmektedir. Bir kamu idaresinde yeterli donanımda ve 

sayıda personel olmasına karşın hizmet alımlarında ihaleye çıkılması abesle iştigaldir. O zaman sormak lazım, istihdam 

edilen personel niçin istihdam edilmektedir? Kendi personelini atıl bırakarak ve dışarıdan hizmet satın alarak kamu 

kaynaklarının heba olmasına hangi kamu yönetimi icazet vermektedir? Bugün belediyeler, bakanlıklar, İller Bankası, DSİ 

gibi kurumlarda çalışan teknik personelin atıl bırakıldığı, projelerin piyasadaki yerli, yabancı firmalara yaptırıldığı ve kendi 

personeline projeleri denetleme görevi dahi verilmeyen bir kamu yönetimi ile karşı karşıyayız. 

Tasarı, kamu kurumlarında çalışan mühendis ve mimarların teknik yeterliliklerini ve sayılarını devre dışı bıraktığı 

gibi serbest çalışan mühendis ve mimarları da dışlamaktadır. Kanun kapsamında sayılan bütün yapım işleri ve 

danışmanlık hizmetleri, mühendislik ve mimarlık hizmeti olmasına karşın, Yasa bu meslek grubunu görmezden 

gelmektedir. Bu meslek grubu ve örgütlerinin görüşü alınmaksızın, sermaye çevreleri ve Kurul üyelerinin istekleri ile sınırlı 

kalan bir tasarının kamu yararına yapıldığını söylemek mümkün değildir. 

Kamu İhale Yasası'nın çıkarılış gerekçesi, yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerine daha çok mühendis ve mimarın 

katılması amaçlanmış iken, bu değişiklik ile Yasa'nın amacı ortadan kaldırılmaktadır.

Yerel yönetim seçimlerine giderken ihalelerde Kamu İhale Kurulu'nun ve kamuoyunun denetiminin ortadan 

kaldırılması ve ihaleyi yapacak idarelere çok fazla takdir hakkı tanınması, yeni yolsuzlukların önünü açmaktan başka bir 

anlama gelmemektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye çalışmalarının 

meslek odaları tarafından engellediğine ilişkin açıklamaları üzerine 1 Aralık 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, 

belediye çalışmalarının meslek odaları tarafından engellediğini iddia etmiştir.
Bilinmelidir ki; TMMOB ve bağlı meslek odaları çalışmalarını ve değerlendirmelerini bilimin ve tekniğin ışığında 

sürdürmektedir ve bilimin ve tekniğin ışığında doğruları söylemekten, bu alanda hukuksal mücadelesini sürdürmekten 

vazgeçmeyecektir. 
Siyasi iktidar, çalışmalarını sürdürürken meslek odaların bilimsel görüşlerini almaya yatkın olsa, meslek odalarının 

uyarılarına kulak verse Sayın Başbakan'ın sözünü ettiği davalara da gerek kalmayacaktır. 
TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür ve turizm, çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemini 

düzenleyen yasaların eksiklik ve yetersizliklerinden bahsederken insan sağlığı, doğal çevre, insan hakları-kentli hakları, 

katılım, yaşanabilirlik gibi kavramları referans almaktadır. 
TMMOB, kent sorunlarına ilişkin olarak özellikle son yirmi yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, 

afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma ve kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm 

önerilerini kamuoyuna sunmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunduğumuz önerilerimiz kimi zaman gündemi oluşturmuş, 

kimi zamansa dönemin siyasetçilerince görmezlikten gelinmiştir. Siyasal alan, bu önerileri çoğunlukla özünden ve 

amacından uzaklaştırıp farklı bir kurguda değerlendirmektedir. 
TMMOB, özellikle son iki yıldır kentlerde "kent sempozyumları" düzenlemekte ve yerel yönetimlere ilişkin çözüm 

önerilerini, bilim adamları ve kentte yaşayanlarla birlikte oluşturmaktadır. Bugüne kadar, Bursa, İstanbul, Ankara, 

Kocaeli, Eskişehir, Bodrum, Denizli, Adana, Mersin ve Samsun'da düzenlenen bu sempozyumlara İzmir, Diyarbakır ve 

Kırklareli ile devam edeceğiz. Ankara'da 20 Şubat'ta düzenleyeceğimiz Yerel Yönetimler Sempozyumu ile de kentlerde 

gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız.

Sayın Başbakan'ı, bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına kulak vermeye çağırıyoruz. 

Sayın Başbakan, bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarının oluşturduğu meslek örgütleri ile uğraşmak yerine, onların 

bilim ve tekniğin ışığında geliştirdiği çalışmalara kulak verse, kentlerimiz de bu ülke de daha yaşanabilir olur.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB'DEN BAŞBAKAN'A YANIT: 

BAŞBAKAN MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE UĞRAŞMAK YERİNE 
TMMOB'NİN SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERSE KENTLERİMİZ DE 
BU ÜLKE DE DAHA YAŞANABİLİR OLUR

web adresimiz : gaziantep.mmo.org.tr

Üye Aidatlarimizi 
Ödeyelim.

Odamiza Sahip Çikalim.!
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TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu, 11 Ekim 

2008 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu'nda 

toplandı. 391 kişinin katıldığı toplantıda yapılan 

konuşmalara dünyada yaşanan krizin emekçi kesimlere 

yansıması ve Türkiye'ye etkileri ağırlığını vurdu. 

Danışma Kurulu toplantısı TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı'nın açış konuşmasıyla 

başladı. Konuşmasına, Genel Kurul sonuç bildirgesinde 

vurgu yapılan konuları hatırlatarak başlayan Soğancı, 

bu tespitlerin üzerinden geçen beş ayda neo-liberal 

değişim sürecinin dünyada ve Türkiye'de her geçen 

gün etkisini daha fazla hissettirdiğini söyledi. Küresel 

mali krizin tüm müdahalelere rağmen önü alınamaz bir şekilde derinleştiğini ifade eden Mehmet Soğancı, bu krizle birlikte 

kapitalizmin geleceğinin de tartışmalı hale geldiğini söyledi. 

Mehmet Soğancı, bu krizin faturasının yine emekçilere ve geri kalmış ülkelere çıkacağını belirterek, "Kapitalizmin 

iflasının ilan edildiği böylesine bir dönemde, tüm dünyadaki emekten ve halktan yana güçlerin 'daha demokratik, daha 

barışçı, gelirini adaletli paylaşan' bir dünya için mücadelesinin yükseltilmesi zamanıdır. Böyle bir süreçte, TMMOB'ye ve 

bağlı odalarına büyük görevler düşüyor. Ülkemizin emekten ve halktan yana güçlerini seferber edebilmek için üzerimize 

düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. TMMOB emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza böylesi bir 

hattı yürütmek zorundadır. Bizim sorumluluğumuz çok büyük. TMMOB sorumluluğunun bilincindedir ve bu sorumluluğun 

gereklerini yerine getirmek zorundadır" dedi.

Konuşmasında, Kürt sorunu ve son yaşanan gelişmelere de değinen Soğancı, "Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan 

her bomba, patlayan her mayın, yapılan her türlü saldırı, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir 

arada yaşama umuduna vurulan bir darbe oluyor. Yıllardır devam eden silahlı çatışmaların kimseye fayda getirmediği 

ortada, silahların konuştuğu yerde barışın sesi duyulamıyor ne yazık ki. Artık, savaş çığlıkları yerine demokrasiye, hukuk 

devleti düzenine ve özgürlüklere kulak vermek gerekiyor" diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'dan sonra sırasıyla; Emin Koramaz (MMO Yönetim Kurulu 

Başkanı), Ali Fahri Özten (HKMO Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Torun (MADENMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kemal 

Zeki Taydaş (GIDAMO Yönetim Kurulu Üyesi), Serdar Harp (İMO Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (JFMO 

Yönetim Kurulu Başkanı), Musa Çeçen (EMO Yönetim Kurulu Başkanı), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), Redife 

Kolçak (PEYZAJMO Yönetim Kurulu Üyesi), Hakkı Atıl (JMO Yönetim Kurulu II. Başkanı), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK 

Sekreteri), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Cemal Gökçe (İMO İstanbul Şube Başkanı), Hüseyin Atıcı (MMO Adana 

Şube Başkanı), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şube Başkanı), Yavuz Önen (TMMOB Eski Başkanı), Tevfik Özlüdemir 

(HKMO İstanbul Şube Başkanı), Tarık Şengül (ŞPO Yönetim Kurulu Başkanı), İlhan Demiröz (Bursa İKK Sekreteri), Dinçer 

Mete (MMO İstanbul Şube Başkan Vekili), Şevket Akdemir (Van İKK Sekreteri), Coşar Büyükdoğan (Gemi MO Yönetim 

Kurulu Üyesi), Onur Doruk (İMO Trabzon Şube), Mehmet Mak (EMO Adana Şube Başkanı), Yaşar Üzümcü (GIDAMO 

Yönetim Kurulu Üyesi), Hayati Şimşek (MMO Mersin Şube Başkan Vekili), Semih Oktay (MMO Diyarbakır Şube Başkan 

Vekili), Sevda Elçek (EMO Ankara Şube), Şükrü Kumbasar (Samsun İKK Sekreteri) Özgür Yayla (GIDAMO Marmara Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi), Hüseyin Kahraman (Kırklareli İKK Sekreteri), Erhan Kutlu (MMO Eskişehir Şube Başkanı), Erdal 

Taş (MMO Adana Şube), Aydın Yücel (Denizli İKK Sekreteri), Remzi Erişler (MMO Bursa Şube), Hakan Aydoğdu (Gemi 

M.O. İstanbul Şube), Hikmet Durukanoğlu (FMO İstanbul Şube Başkanı), Ali Ekber Çakar (MMO Yönetim Kurulu Sekreter 

Üyesi), Tevfik Yener (TMMOB Onur Kurulu Üyesi) konuştu.

Yapılan konuşmaların tamamına www.tmmob.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB 40. DÖNEM DANISMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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MMO VE EMO'DAN BAKAN GÜLER'E ZAM YANITI: 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa ÇEÇEN, bugün MMO 
Mühendisleri Odası (MMO) bugün (6 Kasım 2008) Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Enerji ve 
gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile doğalgaz ve elektrik Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in bugüne kadar 
fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin ayrıntılı bilgileri, kamuoyu açıklayamadığı “zam hesabı” konusunda ayrıntılı 
ile paylaştı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ve bilgilendirme yaparak doğalgaz ve elektrik zamları 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın birlikte konusunda ayrıntılı bilgi verdiler. 
gerçekleştirdiği basın toplantısında, Enerji ve Tabii Değerli Basın Mensupları:
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in “odaların yanlış hesap 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER, 3 
yaptığına” yönelik açıklamalarına tepki gösterilerek, 

Kasım günü BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk DÜZYOL ile 
ayrıntılı bir sunum ile elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar 

birlikte düzenlediği basın toplantısında, yapılan zamların 
ortaya konuldu. Basın toplantısı metnine ve toplantı 

petrol ve döviz kurundaki artışlara dayalı olarak, “Maliyet 
sırasında gerçekleştirilen sunuma yazımızın devamından 

Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” uyarınca yapıldığını 
ulaşabilirsiniz.   

söyleyerek, elektrik ve doğalgaz zamları ile ilgili açıklama 
yapan biz meslek odalarını eleştirmiştir. 

Sayın Bakan, neredeyse bütün kamuoyunu 
eleştirdiği konuşmasında, “Zaman zaman bizi üzen, 
özellikle hesap kitap bildiğine inandığımız Mühendis 
Odaları, burada rakamları maalesef yanlış veriyor. 
Mühendislerin işi hesaptır, doğru hesaptır. Fakat burada 
yanlış hesap yapıyorlar. Biraz Elektrik Mühendisleri Odası, 
son zamanlarda Makina Mühendisleri Odası'nın 
değerlendirmelerini yanlış buluyorum. Gelsinler bu 
hesapları birlikte gözden geçirelim” demiş, ancak bizlerin 
hangi hesabı nasıl yanlış yaptığımızı belirtmemiştir. Sayın 
Bakan bizimle de kalmamış, TOBB Başkanı için de “bu tür 
değerlendirmeler yapıyor” demiştir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz

Sayın Bakan, enerji zamlarına tepki gösterenleri 
hedef alarak; zamların üstünü örtmek, tartışmayı başka 
boyutlara taşımak istemektedir. Zam yağmurunun yarattığı 
dikenli ortamda, Sayın Bakan “dikensiz doğalgaz bahçesi” 
görmek istemektedir. Bakan'a göre herkes yanlış hesap 
yapmaktadır. Ancak kendileri de bugüne kadar bir kez bile 
zam hesabını açıklamamışlardır. Hesap verme koltuğunda 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler,  3 oturanların hesap sormaya kalkması hükümetin bugüne 
Kasım günü BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile birlikte kadar sürdürdüğü yönetim anlayışının bir yansımasıdır. 
düzenlediği basın toplantısında, yapılan zamların petrol ve Onu bunu suçlamaya gerek yoktur. Vatandaş faturasında 
döviz kurundaki artışlara dayalı olarak, "Maliyet Bazlı zaten neyin ne olduğunu görmektedir. Dolayısıyla Sayın 
Fiyatlandırma Mekanizması" uyarınca yapıldığını Bakan'a önerimiz kamuoyunun sesine kulak vermesidir.
söyleyerek, elektrik ve doğalgaz zamları ile ilgili açıklama Zam Yağmurunun Ardındaki Yanlış Enerji Politikaları
yapan biz meslek odalarını eleştirmiştir. 

Sayın Bakan son elektrik ve doğalgaz zamlarını 
Sayın Bakan, neredeyse bütün kamuoyunu “uluslararası piyasa kuralları, özel fiyatlandırma tekniği” ve 

eleştirdiği konuşmasında, "Zaman zaman bizi üzen, “kârsız” sattıkları iddiası eşliğinde “zarar etmemek” 
özellikle hesap kitap bildiğine inandığımız Mühendis gerekçelerine bağlamıştır. Oysa sorun daha derinlerde ve 
Odaları, burada rakamları maalesef yanlış veriyor. enerji politikalarının bütününe ilişkin yanlış ve zafiyetlerden 
Mühendislerin işi hesaptır, doğru hesaptır. Fakat burada kaynaklanmaktadır. 
yanlış hesap yapıyorlar. Biraz Elektrik Mühendisleri Odası, 

Şimdi öncelikle, rakamlardan da önce, şu temel 
son zamanlarda Makina Mühendisleri Odası'nın 

saptamalara dikkatinizi çekmek istiyoruz.
değerlendirmelerini yanlış buluyorum. Gelsinler bu 

Bugünkü uygulama, Sayın Bakanın da belirttiği “Maliyet hesapları birlikte gözden geçirelim" demiş, ancak bizlerin 
Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” yöntemiyle otomatik hangi hesabı nasıl yanlış yaptığımızı belirtmemiştir. Sayın 
zam şeklindedir. Bu uygulamaya, IMF ve AB'ye verilen Bakan bizimle de kalmamış, TOBB Başkanı için de "bu tür 
taahhütler uyarınca doğalgazda aylık, elektrikte üç aylık değerlendirmeler yapıyor" demiştir.
dönemlerle zam yapılması şeklinde yaz aylarından beri 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ve 
başlanmıştır. 
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Doğalgaz ve elektrik fiyat artışları ile Türkiye'de özelleştirmeler eşliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
enerji ile ilgili sorunların tamamı, kamusal planlama, küçültülmesi ile serbest piyasa mantığı kamuya da sirayet 
kamusal üretim ve yerli kaynak kullanımını reddeden dışa etmiş ve bu husus birazdan değineceğimiz fahiş zamlara 
bağımlı politikalardan kaynaklanmaktadır. yansımıştır. 

Sorunun bu boyutlara ulaşmasının temel nedeni, Akaryakıt, LPG ve özellikle doğalgaz, elektrik ve 
kamusal bir hizmet olan enerji üretiminin basit bir piyasa kömür fiyatlarında yaşanan ve yaşanacak olan zam 
faaliyeti olarak görülmesi, stratejik bir planlama anlayışının yağmurunun nedenleri bu gerçeklerde saklıdır.  
olmamasıdır. Son 25 yıldır uygulanan IMF ve Dünya Sayın Bakan ise bu olgu ve gerçekler arasındaki 
Bankası yanlısı özelleştirme ve serbestleştirme politikaları ilişki ve bütünlüğü gözetmemektedir.
ile enerji alanlarındaki kamu kuruluşlarının parçalanması, 

Zam oranlarını yanlış hesapladığımız 
küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesidir. İthal 

konusuna gelince. 
doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik 

Öncelikle bizzat Hükümet açıklamalarıyla elektriğe edilmesi, doğalgaz santrallerine verilen ticari taahhütler 
yapılan zamlarda, fonlu fiyat; fonsuz fiyat; dağıtım, iletim nedeniyle linyit yakıtlı santrallerimizin ve hidroelektrik 
ve perakende hizmet giderleri artışlarının yansıtılıp santrallerimizin gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, bakım 
yansıtılmaması gibi teknik ayrıntılarla yeterince karmaşa ve onarım çalışmalarının yapılmamasıdır. 
yaratılmıştır. Yılbaşında elektrik dağıtım, iletim ve 

Kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, zengin 
perakende hizmet giderlerine zam yapılmasına rağmen, bu 

linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın 
zammı dahil etmeden elektriğin çıplak fiyatına yapılan 

değerlendir i lmemesi ve bu 
zammı açıklayan Hükümet, 

alanlara yatırım yapılmamasıdır. 
Temmuz 2008 zammında bu kez 

Rüzgar, jeotermal, güneş gibi yeni 
çıplak elektrik fiyatına yapılan 

v e  y e n i l e n e b i l i r  e n e r j i  
zammı düşük göstermek için bu 

kaynak l a r ım ı z ı n  ye te r i n ce  
dönemde iletim, dağıtım ve 

değerlendirilememesidir. Enerjinin 
perakende hizmet bedellerine artış 

etkin ve verimli kul lanımı 
yapılmadığı için bu bedelleri dahil 

konusunda gerekli önlem ve 
ederek yapılan zammı açıklamayı 

teşviklerin yetersizliğidir.
tercih etmiştir. Ekim 2008 

Bu politikalarla ülkemiz t a r i h i n d e  i s e  o t o m a t i k  
yüksek düzeyde petrol ve fiyatlandırmanın ilk uygulaması 
doğalgaz ithalatına bağımlı olması nedeniyle hükümet 
kılınmıştır. Doğalgazda yapılan kanadından açık lama dahi 
uluslararası bağlantılarda da hatalı yapılmamıştır. Ekim 2008 zammı, 
tercihler yapılmış ve yüksek teknik bir hesaplamanın yansıması 
fiyatlarla ve ülkemiz çıkarları gibi Enerji Piyasası Düzenleme 
a leyh ine hükümler  i çeren Kurulu (EPDK) kararı olarak 
sözleşmeler imzalanmıştır. basında yer bulabilmiştir. 

Bu olgularla birlikte ithal Sayın Bakan daha önce 
kömür alış ve satış maliyetleri, elektrik üretiminde TBMM Genel Kurulu'nda da tarife çeşitlerinden söz ederek 
doğalgazın payının çok yüksek oluşu; elektrik üreten doğal zamma ilişkin hesapların yanlış olduğunu ileri sürmüştür. 
gaz santrallerine tanınan alım garantileri dolayısı ile daha EMO ve MMO tek tek tarifeler bazında zam hesabını 
düşük maliyetli üretim yapabilen kamu santrallerinin düşük yapabilecek kadar matematik bilen mühendislerin meslek 
kapasitede çalıştırılması; en çok doğal gaz kullanıcısının örgütleridir. 
bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmit'te kentsel gaz dağıtım 

Bu hesaplama öyle müthiş formüllerin, hesap 
şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedellerinin diğer 

sistemlerinin kullanılmasını gerektirmeyecek kadar açık 
kentlere göre yüksek tutulması da sürekli fiyat artışlarında 

orantısal bir denklem hesabıdır. Nitekim gazeteciler de bu 
bir etken olmaktadır. 

hesabı yapabilmekte, EMO veya MMO açıklama yapmadan 
Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz zam oranlarını haberleştirebilmektedirler. EMO'nun 

fiyatlarındaki artışlar da artık bir faktör olarak devreye yaptığı, asgari yaşam standardına göre 4 kişilik bir ailenin 
girmiş ve iktidar bu yakıcı gerçeklere karşı zamanında ortalama tüketimini baz alarak bir ailenin elektrik faturası 
yeterince önlemler almamıştır. hesabını; dağıtım, iletim, perakende hizmet bedeli, fon ve 

Enerji fiyatlarının bu derece yüksek olmasının bir vergiler dahil olarak ortaya koymaktır. EMO bizzat Resmi 
diğer önemli nedeni de devletin vergi gelirlerinin hemen Gazete'de yayımlanan tarife kararları üzerinden hesap 
hemen % 20'sini sadece enerjiden temin edecek bir yapmaktadır. EMO'nun hesaplarının hükümete çok 
politikanın yıllardır uygulanması sonucunda nihai dokunmasının temel nedeni, zam kararlarını bir kağıt 
tüketicinin “kümesteki kaz” yerine konulmasının bir parçası ya da farazi bir oran olmaktan çıkarıp halkın cebini 
gelenek haline gelmesidir. nasıl yaktığını ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. 

Isınma ve aydınlanmaya dair hizmetlerin bir kamu OECD enerji fiyatları endeksi de Türkiye'nin içinde 
hizmeti olması gerektiği yaklaşımından uzaklaşılarak, bulunduğu zam furyasını açıkça göstermektedir. Sanırız 
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sayın Bakan, OECD'nin de yanlış hesap yaptığını ileri gelen fiyat artışları ve doğalgaz dışında kömür fiyatlarında 
sürecektir. OECD'nin ekim ayı sonu itibarıyla enerji fiyatları yaşanan artışların da elektrik maliyetlerini artırıcı etkisi 
endeksini de sizlere ayrıca sunuyoruz. olduğu gibi, EPDK'nın iletim, dağıtım ve perakende hizmet 

bedellerinde artışa gitmesi de söz konusu olabilecektir. Bu Tek tek tarife türlerini burada anlatmak mümkün 
artışların hangi ölçüde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil. Ancak tek tek tarife türleri bazında gelen zamların 
bilinmemekle birlikte, 2009 yılı programına göre elektrik hesabını siz gazeteci arkadaşlarımıza ekte ayrı bir dosya 
fiyatlarına ocak ayında yapılacak ayarlamayı hükümetin olarak sunuyoruz. Burada yalnızca konutlara gelen elektrik 
belirleyecek olması aslında vatandaş açısından sonucu zamlarını sözlü olarak ortaya koymak isteriz. 
değiştirmeyecektir. Doğalgaz zamları elektrik fiyatlarına 

1 Ocak 2008 itibariyle 1 kilovat saat elektrik başına 
yansıtılsa da yansıtılmasa da vatandaş bu faturayı bir 

iletim bedeli 0.374 Ykr'den 0.421 Ykr'ye, dağıtım bedeli 
şekilde ödemek zorunda kalacaktır. Faturalara 

1.636 Ykr'den 2.145 Ykr'ye, perakende hizmet bedeli 0.152 
yansıtılmaması durumunda Hazine üzerinden vergi gelirleri 

Ykr'den 0.159 Ykr'ye çıkarılmıştır. Çıplak elektrik fiyatı ise 
aracılığıyla yine bu faturayı halkın ödemesi söz konusu 

10.244 Ykr'den 12.105 Ykr'ye yükseltilmiştir. 
olacaktır. 

Böylece fon ve vergiler hariç 1 kilovat saat elektriğin fiyatı 
Doğalgazda Durum 

12.406 Ykr'den 14.831 Ykr'ye ulaşırken, Enerji Fonu, TRT 
Son 11 aylık dönemde, konut/işyeri v.b. tüketicilere Payı, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV dahil fiyat ise 15.81 

uygulanmak üzere BOTAŞ'ın dağıtım şirketlerine uyguladığı Ykr'den 18.90 Ykr'ye varmıştır. Görüldüğü gibi her şey dahil 
doğalgaz satış fiyatları aşağıdadır.1 kilovatsaat elektriğin fiyatı yüzde 19.55 zamlanmıştır.

Hükümet 1 Temmuz 2008'den geçerli olmak üzere 
de çıplak elektrik fiyatını12.105 Ykr'den 15.219 Ykr'ye 
çıkararak, yüzde 25,7 zam yapmıştır. Böylece 1 kilovat saat SON 1 YILIN BOTAŞ DOĞALGAZ FİYATLARI
için ödenen her şey dahil bedel, 18.90 Ykr'den 22.87 Ykr'ye (2007 Aralık Ayına Göre Maliyet Artışları 
ulaşmıştır. Bu kez dağıtım, iletim ve perakende hizmet Karşılaştırması) 
bedelleri artırılmadığı için her şey dahil 1 Temmuz 2008 
zammı yüzde 20.99 olmuştur. 

“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” adı 
altında 1 Temmuz 2008'de yürürlüğe konulan otomatik 
zam uygulamasının ilk yansıması da 1 Ekim 2008 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Böylece 1 Ekim 2008 tarihinde çıplak 
elektrik fiyatı 15.219 Ykr'den 16.846 Ykr ile yüzde 10,7 
olmuştur. Böylece 1 kilovat saat elektrik için her şey dahil 
ödenen bedel; 22.87 Ykr'den 24.69 Ykr'ye yükselmiştir. Her 
şey dahil 1 Ekim 2008 zammı yüzde 7.94 olmuştur. Bu 
durumda dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedellerinde 
artışa gidilmemesinin yanında faturaları etkileyen yeni 
yasal düzenleme etkili olmuştur. 9 Temmuz 2008 tarihinde Doğalgazdaki gerçek fiyat artışı ve oranı, yukarıdaki 
kabul edilen 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı tabloda görülen zamlara, doğalgazın tüketicilere ulaştığı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında net  fiyat üzerinden ve  ÖTV+KDV de  eklenerek    
bazı fon ve vergi kesintilerinin bu bedellerin dahil olduğu hesaplanmalıdır. Tabloda belirtilen zam oranlarını 
fiyat üzerinden değil çıplak elektrik fiyatı üzerinden hesaplamak için ise mühendislik eğitimi almaya gerek 
kesilmeye başlaması nedeniyle, çıplak elektrik fiyatına yoktur. Dört temel aritmetik işlemi bilmek yeterlidir.
yapılan zam daha düşük bir zam olarak faturaya 

1 Kasım'da MMO'nun yaptığı açıklamada son 
yansımıştır. 

zammın % 23.85, 2008'de yapılan toplam beş ayrı zam 
Sonuç olarak; 1 Ocak 2008–1 Ekim 2008 dönemi sonucunda gerçekleşen doğalgaz fiyat artışının ise 11 ayda 

itibariyle elektrik fiyatlarına 3 kez yapılan zam sonucunda, % 82.15 oranına ulaştığı kesinlikle doğrudur. 
1 kilovat saat elektriğin çıplak bedeli yüzde 65, her şey 

Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmit gibi gaz dağıtımında 
dahil bedeli ise yüzde 56.13 artmıştır. 

özelleştirme yapılacak olan kentlerde gaz dağıtım 
Otomatik fiyatlandırma mekanizmasına göre 1 şirketlerinin uyguladığı 5,5 cente kadar varan “Birim 

Ocak 2009–31 Mart 2009 tarihleri arasında geçerli olacak Hizmet ve Amortisman Bedelleri” de eklendiğinde, doğal 
elektrik fiyatlarını bizzat hükümet belirleyecektir. 1 Ekim satış fiyatı metreküpte 1.07 YTL/m³'e ulaşmaktadır. 
2008 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyatlarına; 

Bu hesap üzerinden kombi ile ısınan bir ailenin aylık 
TETAŞ'ın 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yaptığı yüzde 

doğalgaz gideri ayda en az 133,3 YTL, yıllık gideri ise 1.500 
34'lük zam ile BOTAŞ'ın elektrik üreticilerine yönelik 

m³ üzerinden 1.600 YTL olacaktır. 
tarifesinde yaptığı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli 

Bu rakam asgari ücretle yaşamaya çalışan bir olan yüzde 4,9 ve 1 Kasım 2008 tarihinde yaptığı yüzde 
ailenin yıllık gelirinin % 22'sine tekabül etmektedir.  23'lük zam henüz yansıtılmamıştır. Ayrıca elektrik 

Bu rakamlar en az/en alt seviye kullanım itibarıyla üretiminde dengeleme ve uzlaştırma adlı karaborsadan 

2007
Aralık

2008 
Ocak

2008 
Temmuz

2008 
Ağustos

2008
Ekim

2008 
Kasım

ÖTV Dahil 
KDV Hariç 
(YTL/m3)

0.458862 0.498090 0.540848  0.644418  0.674867 0.835814

ÖTV-KDV 
Dahil 
(YTL/m3)

0.541457 0.587746

 
0.638201

 
0.760413

 
0.796343 0.986261

Toplam Artış 
%

8.55 17.87 40.44 47.07 82.15



mmo gaziantep şubesi

verilmiştir. Yoksa yalnızca burada bulunan sizler ve bizler, bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan 
yani doğalgaz tüketicileri olarak, bırakalım bu yıla ilişkin yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle 
verdiğimiz rakamı, geçen yılki doğalgaz giderlerinin bile jeotermal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları 
çok daha fazla olduğunu biliyoruz. esastır” şeklinde düzenleme yer almasına karşın, köylere 

kadar uzanan doğalgaza bağımlılık ülke politikaları ile Sayın Bakanın ailelere aylık ne kadar doğal gaz kullanımını 
açıklanamaz. Güneşlenme zengini ülkemizde İmar hangi mühendislik hesabıyla uygun gördüğünü ise merak 
Yasası'nda yapılacak düzenlemelerle yeni yapılarda yalıtımı ediyoruz. 
zorunlu kılacak uygulamaların yanı sıra ülkenin dört bir 

Fiyatlar Düşecek mi?
yanında altımızda kaynayan jeotermal kaynakları 

Diğer yandan doğalgaz fiyatlarının muhtemelen kullanarak dışa bağımlılığı azaltmak yerine, ülkemizi ve 
önümüzdeki 6 ay içinde düşeceği ima edilmektedir. Bu insanımızı doğalgaza mahkûm etmeye kimsenin hakkı 
durum kış aylarında, yani tüketimin yüksek olduğu yoktur. 
dönemde yurttaşımıza zamlı tarifeden ödeme yapma 

Son Sözümüz
zorunluluğu anlamı taşımaktadır. Yaz aylarında doğalgaz 

Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak bir an fiyatlarındaki düşüşün ise tüketimin tamamen azaldığı bir 
evvel enerji alanının masaya yatırılıp, zaten krizde olan döneme denk getirilmesi suretiyle aslında vatandaşa bir 
enerji sektörünün küresel kriz ortamında daha da batağa katkı sağlamayacağı bilinmektedir. 
saplanmaması iç in ivedi çözümler üreti lmesi 

Tüm uyarılarımıza karşın iktidarın doğalgaza dayalı 
gerekmektedir.

politikalardan şikâyet etmeye hakkı yoktur. Doğalgaz 
Demokratik bir planlama eşliğinde, “Yerli, Yeni ve alanında şişirilmiş tahmin ve projeksiyonlara dayalı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ulusal ve Kamusal anlaşmalardan yakınan iktidar şimdi doğalgaz santral 
Bir Enerji Politikası” uygulanması ve enerjinin verimli açılışları yapmaktadır. 
kullanımının teşvik edilmesi durumunda enerjideki dışa 

TEİAŞ verilerine göre 2006 yılında elektrik 
bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltılabilecek ve giderek 

üretiminin yüzde 45.8'i doğalgazdan sağlanırken, 2007 
ortadan kaldırılabilecektir.

yılında bu oran yüzde 49.6'ya yükselmiştir. Bu yılın ilk 9 ayı 
Hükümete ve Sayın Enerji Bakanı'na zam hesabı itibarıyla da elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 47.3 

konusunda bizlerle polemiğe girmek yerine enerji alanında olmuştur. Yani 152 milyar 227 milyon kilovat saatlik brüt 
ciddi bir hesap kitap yapmalarını öneririz. Anlaşılan o ki elektrik üretiminin 72 milyar 45 milyon kilovat saatlik 
Sayın Bakan, kadrolaşma ortamı içerisinde yetkin bölümü doğalgazdan sağlanmıştır. 
kadrolardan da yoksun kalmıştır. Mühendis örgütleri olarak 

Gelinen noktada ise doğalgaz bağımlılığının 
yalnızca zam hesabı yapmadığımızı, bu zammın 

azalması bir yana elektrik sıkıntısı karşısındaki acil 
gerekçelerini de irdeleyerek çözüm yollarını araştırdığımızı, 

çözümün yine doğalgazla sağlanacağı ve elektrik 
bu konuda Sayın Bakan'a da yardımcı olabileceğimizi 

üretimindeki doğalgaz bağımlı l ığının artacağı 
burada belirtmek isteriz. 

görülmektedir. Doğalgaz santrallerinin kısa sürede devreye 
alınması görünen gerekçe olmakla birlikte, temel neden 
elektrik alanının plansızlığa ve özel sektörün inisiyatifine 06/11/2008               
terk edilmiş olmasıdır. Musa ÇEÇEN       Emin KORAMAZ

Öte yandan 10.05.2005 gün ve 5346 sayılı TMMOB EMO                   TMMOB MMO                                  
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı 

Yönetim Kurulu Başkanı             Yönetim Kurulu Başkanı
Kullanımına İlişkin Kanun'un 7. maddesinin son 
paragrafında; “Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu 

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip tersine gerçekte dev metro sistemlerinin bir 
Erdoğan, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının startını parçasıdır”
verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
yaptığı konuşmada, meslek odalarının belediye Erdoğan, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının startını 
çalışmalarını açtıkları davalarla engellediği gerekçesiyle verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 
odaları suçlamıştır. yaptığı konuşmada, meslek odalarının belediye 
- “Başbakan meslek odalarını eleştiriyor, ancak çalışmalarını açtıkları davalarla engellediğinden yakınıp, 
bilinmeli ki meslek odaları kentlere dair yanlış rahatsızlığını dile getirmiştir. 
planların onay makamı değil, çağdaş yaşamın Başbakan, basında çıkan haberlere şöyle 
güvencesi olan kamusal kurumlardır” konuşmuştur: “'Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak 
- “Başbakan'ın örnek verdiği Moskova ve Tokyo olmaz' diyorlar. Hâlâ bu sol zihniyet katlı köprülü kavşak 
katlı kavşak çalışmaları, AKP belediyeciliğinin fikrine karşı. (…) Yani bu işin içinden gelmesem ben de 

MMO'DAN BAŞBAKAN'A YANIT:
“İKTİDARIN NOTERİ DEĞİLİZ!”
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hakikaten yani doğru söylüyorlar diyeceğim. 'Dünyada tercih edilmesini savunmaktadır. Bu kapsamda elbette ki 
böyle şey yok' diyorlar. Demek ki bunlar herhalde Rusya'ya katlı kavşak, köprüler, alt-üst geçitler yapılabilir. Ancak AKP 
gidip dolaşmamışlar. Moskova'ya bile gitseler orada var. belediyeciliği yanlış uygulamaları ifrada vardırmıştır. Kent 
ABD'ye git var. Tokyo'da bırak tek katlıyı, beş katlı yollar var. merkezlerine otomobillerin girişini kolaylaştıran katlı 
Niye? Ulaşım sıkıntısı var da onun için. Onu aşmak için bunu kavşak, alt-üst geçit ve köprülerin inşası yoluyla motorlu 
yapmış. Artık bunlar mimarinin literatürü içerisinde yerini taşıtların birkaç noktadan durmadan geçmelerini 
aldı. Ama bunlar tabii inat olsun, 'AK Parti belediyeciliği sağlayarak trafik sorununun çözüleceğini sanmak, 
böyle bir şey mi yaptı, öyleyse bizim buna karşı olmamız gerçekte ulaşım ve trafik gerekliliklerini anlamaktan 
lazım'. (…) 'Efendim, ama işte Mimarlar Odası ne der? uzaktır. AKP belediyeleri bu politikaları ile petrole bağımlılığı 
Mimarlar Odası'nın böyle bir derdi yok ki! Varsa başımız, ve otomotiv endüstrisinin çıkarlarını geliştirmiştir. 
gözümüz üstünde. Ama bir deseler bize 'Ya şöyle, şöyle Kentin tüm sokaklarını birbiriyle kesişmeyecek 
yapsanız çok güzel olacak.' Aslında sivil toplum örgütlerinin şekilde katlı kavşaklarla donatmak ve yayaların tüm 
yapması gereken bu değil mi? Bu. Ama bunu yapmazlar. yaşantılarını alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek 
Tam aksine hemen Danıştay'a dava açarlar, bilmem nereye kadar büyük yanlışların yapılmadığı bir çağda yaşıyoruz. 
dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de Yayalara ve çevrede yaşayanlara olumsuz etkiler yaratacak 
belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi katlı kavşakların çokluğu, kamu kaynaklarını ve kentsel 
şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle mekânları savurganca tüketmekten başka bir anlamı 
yapamıyoruz. Bunu da burada halkımın özellikle duymasını yoktur. 
istiyorum. Yapamıyoruz. İstemiyorlar. Çünkü halka çok 

Kentlerde ortaya çıkan ulaşım sorunlarını sadece 
uzaklar ve her şeye yaklaşımları ideolojik. 

trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu sorunu birkaç katlı 
'Ülkem bir şey kazansın'. Yok böyle bir dertleri.” kavşak yapımı ile çözmeye çalışmak konuyla ilgili 

Her şeyden önce, herkesin uzmanların ve bilim insanlarının yıllar 
b i l m e s i  g e r e k e n  b i r  n o k t a  önce terk ettiği bir çözümdür. Bugün 
bulunmaktadır: TMMOB ve bağlı Odaları Avrupa'nın birçok kentinde ve özellikle 
keyfi yorumlara tabi ideolojik, siyasal metropol kentlerde merkeze yönelen 
organizasyonlar değildir. Odalarımız, yollardaki taşıt trafiği yoğunluğunu 
tüm çalışmalarında meslek ve uzmanlık kontrol edebilmek için var olan otopark 
alanlarından hareketle bilim ve tekniği a lan lar ı  aza l t ı lmakta ve kent  
referans alan, yasa ve yönetmelikleri merkezlerine artık katlı otopark ve katlı 
bulunan birer kamu kurumu niteliğinde kavşak gibi sorunu göreceli olarak 
meslek kuruluşlarıdır. Odalarımız, yanlış çözmeye yönel ik yat ır ımlardan 
kentsel uygulamaları eleştirirken vazgeç i lmekte ,  araç lar ın  kent  
gerçekler ve doğruların dayanağını bilim merkezine yığılması önlenmektedir. 
ve tekniğin öğretilerinden almaktadır. Mühendis, mimar ve Gerçek şu ki, AKP'nin ve Başbakan'ın kendisine 
şehir plancılarının örgütleri olan Odalar, toplumsal yaşamın onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin 
biçimlenişine dair görüş, öneri ve çözümlerini tamamen bu belirleyiciliğine, hukukun güvenilirliğine, gıda, ulaşım, 
temelde ve siyasal kaygı gözetmeksizin belirlerler. ısınma, kent planlaması gibi konularda bilimsel tespit ve 
Başbakan'ın gerçekte bizlerle birlikte eleştirdiği Danıştay önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz meslek odaları, 
da esasen bu nedenle Odalarımızın yanlış uygulamalara ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklarının özelleştirilmesine, 
karşı başvurularını dikkate almaktadır. kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant 

Diğer yandan Başbakan, Moskova, Tokyo, ABD katlı alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkmaya; gıda, su, 
kavşak çalışmalarını örnek vermektedir. Oysa Paris katlı elektrik, akaryakıt, doğal gaz, ulaşım ve kentsel 
kavşak sistemi, Moskova katlı kavşak ve yol genişletme uygulamaların soygun kapısı olmamasına, belediyeler 
çalışmaları sistemi, Tokyo'da beş yıl içinde yapılacak kazılar, eliyle ruhsatsız inşaatlar yapılmasını durdurmaya devam 
katlı kavşak ve yol genişletme çalışmaları sistemi, bu edeceğiz. 
ülkelerdeki dev metro sistemlerinin bir parçasıdır.  Odamız ve Birliğimiz TMMOB, bu Hükümetten önce 

Biz Meslek Odaları, Başbakan'ın iddia ettiği gibi, olduğu gibi, toplumsal yaşamın olması gereken normları 
“Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak olmaz” demiyoruz. içermesine dönük kalıcı çözümleri savunmada halkın 
Önermelerimiz Başbakan'ın dediği gibi sığ değil, çok yanında taraf olmaya bu Hükümet dönemi ve ondan sonra 
kapsamlıdır. Örneğin Odamız, “Ulaşım ve Trafik da devam edecek, tüm yanlış uygulamalar ve kentlerin 
Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı Oda tüketilmesinin karşısında olacak, ülkenin geleceğine sahip 
Raporunda, tüm ulaşım modlarının tek bir taşıma zinciri çıkacaktır. 
oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik kombine Emin KORAMAZ
(seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı) taşımacılığın esas 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
alınmasını ve bütün ulaşım politikalarının ülke geneli ve 

Yönetim Kurulu Başkanıyerel düzeyde birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak 
(2 Aralık 2008)planlanmasını, tarihsel, kültürel doku, çevre ve ekonomik 

boyutların dikkate alınmasını; kentsel ulaşım açısından ise 
kent merkezlerine trafik akışının caydırıcı hale getirilmesi 
ve kent içi ulaşımda toplu taşımacılık ve raylı sistemlerin 
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V. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Borulama” konusunda delegelerin aktif katılımıyla yuvarlak 
gelenekselleşen özelliği ile 23-26 Ekim 2008 tarihleri masa toplantısı düzenlenmiş, teknik bir konu tüm yönleri ile 
arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir'de ortaya konularak, deneyimler ve çözüm önerileri 
düzenlenmiştir. Kongre ve Sergi Makina Mühendisleri Odası katılımcılarla paylaşılmıştır. 
adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde Kongre kapsamında yine ilk kez “Üniversite 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencileri için Hidrolik- Pnömatik Proje Yarışması” 

Kongre, 30 kurum, kuruluş ve sektörel basın düzenlenmiş, dereceye giren öğrencilerin ödül töreni ve 
kuruluşu tarafından desteklenmiş, kongre süresince 12 proje sunumları kongre sırasında gerçekleştirilmiştir.
oturumda 32 adet bildiri sunulmuş, bir konferans, bir Kongrede 10 farklı konuda atölye çalışması 
panel, bir yuvarlak masa toplantısı, bir proje yarışması ödül gerçekleştirilmiştir. “Yük Tutma Valflerinin Seçim Kriterleri; 
töreni, 10 atölye çalışması, 4 kurs ve bir forum Hidrolik Bağlantılarda Sızdırmazlık Uygulamaları ve 
gerçekleştirilmiştir. 425 sayfalık bildiriler kitabı ve 46 Karşılaşılan Problemlerin Çözümü; Elektronik Ölçüm 
sayfalık Mevcut Durum Analiz Kitabı yayın dünyasına Tekniklerinin Hidrolikte Kullanılması; Sauer-Danfoss PVG 
kazandırılmıştır. Oransal Valfler ve Yük Duyarlı Pompa Kombinasyonları; 

Kongre süresince düzenlenen sergiye sektörde Eksenel Pistonlu Ünitelerin Esasları; Hidrolik Sistemlerde 
ürün ve hizmet üreten, temsilcilikleri ile birlikte 47 kuruluş Çevrimiçi (On-line) Kirlilik Ölçümü ve Faydaları; Hidrolik 
katılmıştır. Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarında Dünya'daki 

Gelişmeler ve Bunların Uygulama Alanlarına Etkileri; Kongre, 498 kayıtlı delege olmak üzere, toplam 
Parker'ın Yeni Pilot Kumandalı Servo Oransal Valfleri 1500'e yakın mühendis, teknik eleman, üniversite ve 

ve Compax 3F Eksen Kontrol Cihazı Kapalı Devre meslek lisesi öğrencisi tarafından izlenmiş, sergi 
Uygulamaları İçin Kusursuz Bir Takımdır; Dört 3000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 

Kadranlı (Quadranlı) Pompa; Hareketli Uluslararası katılımın daha da 
Sistemlerde Hortum Deformasyonunun geliştirildiği kongrenin açılış konferansı, 

Gider i lmesi  iç in Kablo Kanal lar ın ın Avrupa Akışkan Gücü Dernekleri Federasyonu 
Kullanılması” konuları yurt içi ve yurt dışından (CETOP) eski Başkanı Amadio Bolzani tarafından 

gelen uzmanlar tarafından uygulamalı olarak “Avrupa Akışkan Gücü Piyasası, Yeni Gelişmeler ve 
atölye çalışmalarında sunulmuş ve anılan etkinlikler Trendler” teması ile gerçekleştirilmiştir. 

toplamda 400'ün üzerinde mühendis ve teknik eleman 
Oturumlarda hidrolik pnömatik alanında bilimsel, katılımıyla yoğun ilgi görmüştür. 

teknik ve AR-GE kapsamında sektörde yapılan 
Yine kongre kapsamında ilk kez 4 farklı konuda kurs uygulamaların aktarıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve 

düzenlenmiştir. “Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.
Kullanılan Sızdırmazlık Elemanları, Seçimi, Kullanım ve 

Kongre kapsamında düzenlenen panelde “Kontrol Montaj Teknikleri ve Sık Karşılaşılan Problemler; Hidrolik 
ve Otomasyon Teknolojisinde Hidrolik Pnömatik Eğitiminin Devre Elemanları Uygulama ve Arıza Arama Teknikleri Arıza 
Önemi” konusu Akışkan Gücü Derneği (AKDER), İstanbul Nedenleri ve Çözümleri; Pnömatik Sistemlerde Arıza Arama 
Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İzmir Hidropar Teknikleri ve Çözümleri; Hidrolik Sistemlerde Bağlantı 
Ltd. Şti., Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Tekniği” konuları uzmanlar tarafından sunulmuş ve bu 
Teknoloji Üniversitesini temsil eden konuşmacıların kurslara toplamda 350 mühendis ve teknik eleman 
katılımıyla ayrıntılı olarak  tartışılmış, görüş ve öneriler katımlımı sağlanmıştır. 
üretilmiş ve paylaşılmıştır. Tartışmanın tüm delegelerin 

Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma aktif katılımı ile gerçekleştirilmesi amacıyla panelistlerin 
zeminlerinin  geliştirildiği, sosyal, kültürel etkinliklerle de görüşleri Mevcut Durum Analiz Raporu olarak panel öncesi 
renklendirilen kongre sonucunda aşağıdaki konuların katılımcılara sunulmuştur. 
kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır. 

Bu yıl kongrede ilk kez “Bağlantı Tekniği ve 

V. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuarı İzmir'de düzenlendi...

TÜRKİYE'DE ÖLÇÜ ALETLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ 500 KİŞİYE EMANET!

VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuarı'nda ulusal kalite politikasının geliştirilmemiş olmasının ve buna 
yapılan konuşmalara nitelikli personel yetersizliği ve uygun yasal düzenlemelerin henüz tam olarak yaşama 
eğitimdeki eksiklikler damgasını vurdu. MMO Eskişehir geçirilememesinin; personel, laboratuvar ve eğitim 
Şube Başkanı R. Erhan Kutlu, yasal düzenlemelerin henüz eksikliğinin, laboratuvar ve akreditasyon konularındaki 
yaşama geçirilememesinin, personel ve eğitim eksikliğinin, boşlukların, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
kalibrasyon, akreditasyon ve izlenebilirlik konularındaki için kuruluşların nitel ve nicel yetersizliğinin, bu 
yetersizliklerin bu alandaki üretimleri kısıtlı kıldığına vurgu parametrelerin sanayide ve yaşamın her alanında 
yaptı. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı S. Melih Şahin, uygulanabilirliğini zorlaştırdığını işaret etti. Türkiye'de ölçü 

2008
HİDROLİK

PNÖMATİK



mmo gaziantep şubesi

aletlerinin denkliğini ve güvenilirliğini sağlayacak nitelikli Soğancı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler Standartlar 
kadro eksikliğinin çok ciddi düzeyde olduğunu savunan Genel Müdürü Mustafa Kasal, Makina Mühendisleri Odası 
MMO Başkanı Emin Koramaz ise ülke genelindeki 3 bin 225 (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, MMO İzmir 
belediyeden yalnızca 167'sinde ölçü ve ayar memuru Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, MMO Eskişehir Şube 
bulunduğuna dikkat çekerek, “Sanayi ve Ticaret Başkanı R. Erhan Kutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Bakanlığımızın Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü'ne Sekreteri Ersu Hızır ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı S. 
bağlı il müdürlüklerimizdeki çalışanlarla birlikte bu Melih Şahin katıldı. Kongreyi, 246'sı kayıtlı delege olmak 
konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 üzere; toplam 500'ü aşkın mühendis, teknik eleman ve 
civarındaki personelce yürütülmektedir” dedi. üniversite öğrencisi izledi. Kongreye paralel olarak 

düzenlenen fuara 21 kuruluş katıldı. Kalibrasyon, eğitim ve Ölçümbilim Kongresi ve Kalite Fuarı; Makina  
diğer hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen fuar, Mühendisleri Odası (MMO) adına İzmir ve Eskişehir 
katılımcılardan büyük ilgi gördü ve kuruluşlar arasındaki Şubelerinin sekreteryasında 30 Ekim-1 Kasım 2008 
iletişimin gelişmesinde önemli bir rol oynadı.    tarihlerinde İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 

gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmaları ise MMO İzmir Şube 
Başkanı Mehmet Özsakarya, MMO Eskişehir Şube Başkanı Ana teması “Ülkemizde Yasal Metroloji Alanındaki 
R. Erhan Kutlu, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı S. Melih Uygulamalar” olarak belirlenen kongre; 30 kurum ve 
Şahin, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve kuruluş tarafından desteklendi. Kongre boyunca toplam 13 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı paralel oturumda 40 adet bildiri ve poster bildiri olarak 
tarafından yapıldı. kabul gören 18 çalışma yer aldı. Kongre süresince bir panel 

ve bir seminer gerçekleştirildi. 

Kongrenin açılışına Türk Mühendis ve Mimar A ç ı l ı ş  k o n u ş m a l a r ı n ı n  t a m a m ı n a  
Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet “www.mmo.org.tr ” adresinden ulaşabilirsiniz.

“SAYAÇLARDA TÜKETİCİ HAKLARI GÖZETİLMİYOR”

Makina Mühendisleri Odası söyleyerek, mekanik su sayaçlarının toplatıldığını, yerine 
adına İzmir ve Eskişehir Şubeleri dijital sayaçlar kullanma zorunluluğunun getirildiğini, bu 
tarafından düzenlenen VII. Ulusal sayaçların da tüketiciye fahiş fiyatlarla satılmak istendiğini 
Ölçümbilim Kongresi'nin ikinci belirtti. Toplanan çalışır durumdaki yüzbinlerce sayacın 
gününde, “Yasal Ölçümbilim ve depolarda yattığını açıklayan Turhan Çakar, konuşmasını 
Uygulamaları” konu başlığı altında şöyle sürdürdü: “Yasada sayaçların her 10 yılda bir kontrol 
bir panel düzenlendi. Ölçümbilimin edilerek ayarlarının yapılıp, onarılması veya değiştirilmesi 
Türkiye'deki yasal durumunun gerekenlerin değiştirilerek tüketiciye verilmesi gerektiği 
tartışıldığı panelde panelistler, ölçü yazmasına karşın, Ankara ASKİ'de ve birçok başka ilde 
ve tartı aletlerinin denetimsizliğine uygulama böyle olmamıştır. Sayaçlar muayene bile 
dikkat çekerek, elektrik, su ve edilmeden toplatılmış ve tüketiciler ön ödemeli olarak yeni 
d o ğ a l  g a z  s a y a ç l a r ı n ı n  sayaçlar almak zorunda bırakılmıştır. Şimdi aynı uygulama 
değiştirilmesinde tüketicilerin doğal gaz sayaçlarında yaşanmaktadır. Bilindiği gibi EGO 

büyük haksızlığa uğradığını dile getirdiler. özelleştirildi, Başkent Doğalgaz oldu. Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumu'nun o güzelim mekanik sayaç Sanayi Bakanlığı Ölçüler Standartlar Genel 
fabrikasını kapatan siyasi irade, şimdi 1990'lı yıllarda Müdürlüğü'nden Osman Demirkaya, Ulusal Metroloji 
üretilmiş ikinci el sayaçları ithal ederek tüketiciye Enstitüsü'nden (UME) Şakir Baytaroğlu, Elektrik Sayaçları 
satmaktadır. Ülkemizde yaklaşık beş milyon sayaç var ve İmalatçıları Derneği'nden (ESİDER) Denizhan Özer, 
hiçbirinde denetim yok! İradesi dışında sayaçları Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ve Makina 
mühürlenen ve yeni dijital su sayaçlarını fahiş fiyattan satın Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Sekreteri Ali 
almak zorunda bırakılan tüketicilerin Derneğimize Ekber Çakar'ın konuşmacı olarak katıldığı paneli Kongre 
yaptıkları başvurular, Tüketici Hakemleri tarafından haklı Yürütme Kurulu Başkanı S. Melih Şahin yönetti. 
bulunarak işlemin durdurulması ve ödeme yapılmaması, 

“Ülkemizde Beş Milyon Sayacın Hiçbirinde 
tahsil edilen paraların da geri verilmesi kararı çıkmıştır. 

Denetim Yok”
Ancak bu karara uyulmamaktadır. Tüketiciye dava açması 

Ölçümbilim alanının tüketiciyi ekonomik, sağlık ve yolu önerilmektedir. Tüketicilerin sayaçlar konusunda 
güvenlik yönünden doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini ve tüketici hakları 
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Türkiye'de gözetilerek yeni yasal düzenleme yapılmasını talep 
1990'lardan itibaren hız kazanan özelleştirme süreçlerinde ediyoruz.”
özellikle elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında yaşananların 

Panelde konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ne tüketici haklarıyla, ne hukukla ne de sosyal devletle 

temsilcisi Osman Demirkaya ise Türkiye'de ölçümbilim 
bağdaşmayacak uygulamalar ortaya çıkardığını savundu. 

alanında merkezi yönetimin yapılanmasının ve yasal 
Çakar, bu konuda kendilerine binlerce şikayet geldiğini 



mmo gaziantep şubesi


