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Mühendisler 1 May›s'ta sömürüye, iflsizli¤e,yoksullu¤a, özellefltirmelere, her türlü gericilik ileemperyalist savafl ve iflgallere karfl› “Ba¤›ms›z veDemokratik Türkiye” özlemiyle birlik, mücadeleve dayan›flma için alanlarda olacak. Eme¤inBayram› 1 May›s ile ilgili olarak Oda YönetimKurulu Baflkan› Emin KORAMAZ'›n yapt›¤› bas›naç›klamas› yaz›n›n devam›ndad›r.
Hiçbir fiey 1 May›s'a Gölge Düflüremez!

Türkiye'de 1 Mayıs dendiğinde, onu kutlamak
isteyenlerin de karşı olanların da akıllarına Taksim
Meydanı gelir. Zira Taksim Meydanı 1976, 77 ve 78
yıllarının yoğun kitlesel katılımı ile emeğin bayramı
kutlamalarına sahne olmuştu. 1977, 1 Mayıs katliamı
bile bu gerçeği örtememiş, 1 Mayıs'ların kitleselliği,
emek düşmanları açısından korkulur olmuştur.
1979'dan beri Taksim Meydanı üzerinde emekçiler
açısından adeta bir sıkıyönetim vardır. Bu açıdan
Türkiye'de 28 yıldır süren “Taksim yasağı” özel bir
anlam taşımaktadır.
Bizce Türkiye'de “demokrasi kesintisi” ve “demokrasi
ayıpları” yalnızca parlamenter süreçlere ilişkin
sorunlarla değil, aynı zamanda işçi ve bütün
çalışanların hakları ve özgürlükleriyle de ölçülür
durumdadır. Çünkü emekçiler için ücretlerden
sendikalaşma ve sendikal haklara, esnek istihdam,
taşeron işçilik ve enformel istihdam biçimlerine kadar
yaşamları zehirlenmiştir. Bu açıdan emekçiler için
“demokrasi”den söz etmek mümkün değildir.
12 Eylül'den bu yana izlenen neo liberal politikalarla
bütün emekçilerin yaşam ve çalışma koşulları hep
kötüleşmiştir. 12 Eylül'ü, “bundan sonra biz güleceğiz”
diye karşılayan büyük sermaye çevreleri varlıklarına

varlık katmışlardır. Sermayenin azami kâr güdüsüne
hizmet için kamusal mülkiyet ve kamusal hizmet
alanlarının yeni birer kâr alanı olarak sermayeye
açılması ile ücretlerden emekliliğe ve temel sosyal
haklara dek bütün çalışanların yaşamları ve geleceği
karartılmıştır.
IMF, DB, DTÖ, AB yasaları ile eğitimden sağlığa,
sosyal güvenlikten altyapıya, tarımdan yerel
hizmetlere, sağlıktan eğitime, haberleşmeden
ulaştırmaya, enerjiden madenlere ve mühendislik
hizmetlerine kadar her şey uluslararası sermayenin
egemenliğindeki piyasa işleyişine sunulmuş; ülkemiz
emperyalist güçlerin açık sömürü alanı haline
getirilmiştir.
Son verilere göre, çalışabilir nüfusun ancak % 43'ü
istihdam edilmektedir. Türkiye'de istihdam edilen 22
milyon 805 kişinin % 48,6 oranındaki 11 milyon 79
bini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı
değildir. Kayıt dışı oranı tarımda % 88, diğer
sektörlerde % 34,2 düzeyindedir. Diğer yandan 11
milyon 269 bin ücretliden % 22,8 oranındaki 2 milyon
570 bini kayıt dışı çalıştırılmaktadır.
Mühendislik, sanayileşmenin temel unsurlarından
biri olduğu halde bugün sanayide mühendis istihdamı
% 22,3 gibi çok düşük bir orandadır ve bu durum
sanayinin durumuna ilişkin ciddi bir veri sunmaktadır.
Ancak bütün bu olumsuzluklara karşın bağımsızlık
yanlısı emek ve demokrasi güçlerinin ağırlık oluş-
turmasıyla bu süreci tersine çevirmek olanaklıdır.
Sanayileşmiş, kalkınmış, demokratik ve barış içinde
yaşanabilir başka bir Türkiye özlem ve iradesi, emek
ve demokrasi güçleri tarafından 1 Mayıs'ta alanlarda
dile getirilecektir.
Emeğin Bayramı kutlu olsun diyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin KORAMAZ

EME⁄‹N BAYRAMI KUTLU OLSUN!
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Taksim'de düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine saldıran
çevik kuvvet polisleri İstanbul Şubemize gaz bombası
attı, biber gazı sıktı. Çok sayıda yönetici ve üyemizin
bulunduğu binada birçok kişi nefes almada zorluklar
yaşadı.
İlk saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra gaz maskeli
polisler Şubemize tekrar saldırdılar. Oda Yönetim
Kurulu Başkanımız Emin Koramaz ve Şube Başka-
nımız Tevfik Peker'in "MMO bir kamu kurumudur,
izinsiz girilemez!" uyarısına rağmen Odaya girmeye
çalışan polisler bir süre kapıyı zorladıktan sonra geri
çekildiler.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesine gaz bombası atıldı, İktidar ve polis şaşırdı!
Polis terörünü şiddetle kınıyoruz! İçişleri Bakanı,
İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü derhal istifa
etmelidir! Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz,  İstanbul Şubeye
yapılan saldırıların ardından Oda Yönetim Kurulu
Sekreteri Ali Ekber Çakar ve Şube Başkanı Tevfik
Peker ile birlikte İstanbul Şube Toplantı Salonunda
saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Polislere ve dinci eylemlere gösteri yapmak için izin
verilen Taksim Meydanı, bu ülkenin emekçilerine,
aydınlarına, demokratlarına kapatılmış ve dünyada
barış içinde kutlanan 1 Mayıs'ın kutlanması siyasi
iktidar ve polis tarafından engellenmiştir.

İşçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin uluslararası birlik,
mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı kutlama
etkinlikleri 1 Mayıs 1977 katliamının 30. yıldönü-
münde İstanbul Valiliğinin anti demokratik yaklaşı-
mıyla sabote edilmektedir.
Ankara'dan gelen otobüsler gişelerde polis tarafından
durdurularak gaz bombaları ile saldırıya uğramış,
otobüslerin camları kırılmış ve araçların içerisine gaz
bombaları atılmıştır. Otobüsler Ankara'ya geri gönde-
rilmeye zorlanmıştır. Sayısız polis saldırısı sonucu
1000'in üstünde kişi gözaltında bulunmaktadır.
Sabahın erken saatlerinden bu yana emeğin bayramını
kutlamak isteyenlere karşı gaz bombalarıyla saldıran
polis bu kez de TMMOB Makina Mühendisleri
Odası'na gaz bombasıyla saldırmıştır. Hiçbir şey
mühendislerin emeğin bayramını kutlamasına ve anti
demokratik baskıları protesto etmesine engel olamaz!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul'daki
bu olayların müsebbibi olan İçişleri Bakanı, İstanbul
Valisi ve Emniyet Müdürünü istifaya çağırmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin KORAMAZ

‹STANBUL fiUBEM‹ZE ÜST ÜSTE
SALDIRILAR...

POL‹S TERÖRÜNÜ fi‹DDETLE
KINIYORUZ!

Komisyonlar›m›z›n fiube
Çal›flmalar›na Daha Aktif
Kat›lmalar›n› Bekliyoruz.
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Enerji Verimliliğinde yeni bir sayfa açmak
mümkündür. "Enerji Verimliliği Yasası" bu açıdan
değerlendirilmeli ve sanayiden ulaşıma, kamu ve
topluma dek enerji verimliliği bütünlüklü olarak uy-
gulanmalıdır. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz'ın, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle
enerji verimliliği üzerine yaptığı basın açıklaması
metni aşağıdadır.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce
düzenlenen ve Odamızın da işbirliği yapılan kurumlar
içinde sayıldığı “Enerji Verimliliği Haftası” bu yıl
özel bir önem taşımaktadır. Zira; Enerji Verimliliği
Kanun Tasarısı 22.02.2007 tarihinde TBMM
tarafından kabul edilmiş, Cumhurbaşkanının uyardığı
konular ise TBMM'de değerlendirilmektedir.
Makina mühendisliğinin somutlandığı alanlardan biri
de enerjidir. Binaların yalıtılması, kojenerasyon
tekniklerinin kullanımı, bölgesel ısıtma tesislerinin
kurulması, yüksek verimli kazanların kullanılması,
sanayide atmosfere açık sıcak ve soğuk yüzeylerin
yalıtılması ve atık ısıların geri kazanımı, enerji
verimliliği anlamında önem taşımakta ve mesleki
faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır. Enerji
Verimliliği Yasası'nın öngördüğü faaliyetlerin pek
çoğu makina mühendisliği meslek disiplininin alanına
girmektedir.
Odamızın önerilerinin bir bölümü Enerji Verimliliği
Yasası'na yansımasa da, yasa önemli bir başlangıç
ifade etmekte ve enerji verimliliğinde yeni bir sayfa
açmak mümkün olmaktadır. Ancak enerjide dışa
bağımlılık, usulsüzlük ve yolsuzluklar, yerleşik
alışkanlıklar, yapısal sorunlar, kamu, sanayi, konut
ve ulaşım sektörlerindeki eksikler ile enerji iletim

kayıpları ve kaçak kullanımların yaygınlığı ortamında
enerji verimliliğinin nasıl gerçekleşeceği, gözlenmesi
ve takip edilmesi gereken bir konudur.
Enerji verimliliğinde kamu sektörü alt yapısının enerji
verimli binalar, taşıtlar ve cihazlarla yapılandırması
öncelikli bir yer tutar. Buradaki en önemli husus, bu
verim eşik değerlerinin hangi yöntemlerle
belirleneceği, ne şekilde belgelendirileceği ve hangi
kamu kuruluşunun bu işi bağımsız bir şekilde
yapacağıdır. TMMOB'ye bağlı Mühendis Odalarının
Avrupa'da olduğu gibi bu işleri yapabilecek yetkinlik,
bilgi ve akreditasyon deneyimi olması itibarıyla,
Enerji Verimliliği Yasasında yetkilendirme konu-
sundaki bazı görevler Makina ve Elektrik Mühen-
disleri Odalarına verilmiştir. Bu kapsamda hazırla-
nacak bir yasal düzenlemeyle, ilgili Odalarımız
“Verimlilik Belgelendirme Akreditasyon” işlerini
yapmaya taliptir. Odamız, 65.000 bini aşkın üyesi ve
ülke çapındaki yaygın örgütlülüğü ile bu alanda
önemli roller üstlenecektir.

Enerji Verimlili¤inin Önündeki Engeller
Ülkemizde enerji fiyatlarının kontrolü, dışa bağım-
lılığın azaltılması, enerji üretiminin en ekonomik
biçimde sağlanması, çevre ve doğal kaynakların
korunması yönleriyle enerjinin verimli kullanımı
büyük önem kazanmakta; sanayi faaliyetleri ve nüfusa
bağlı olarak enerji talebinin yükselişine paralel bir
biçimde konunun önemi her geçen gün daha da
artmaktadır.
Öte yandan 20 yıldır uygulanan politikalarla
Türkiye'nin elektriği en pahalıya tüketen ülkelerden
biri haline gelmiş olması gerçeği söz konusudur.
Pahalı enerji sanayi maliyetlerini artırmakta, rekabet
şansı düşük olan yerli üretimi güçsüz kılmaktadır.
Bugünkü sorunların temeline indiğimizde kamusal
bir hizmet olan enerji üretiminin basit bir piyasa
faaliyeti olarak görülmesi, stratejik bir planlama

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹NDE YEN‹ B‹R
SAYFA AÇMAK MÜMKÜN!
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anlayışının bulunmamasını saptamak mümkündür.
Böylelikle enerjinin bir kamusal/toplumsal hizmet
olduğu, herkese gereksinimi ölçüsünde ve en ucuz
bir şekilde sağlanması gerektiği fikri reddedilmiş; bu
alandaki kamu kuruluşları küçültülmüş, özelleştirilmiş,
“kamu hizmeti kavramı” yapılan hukuki değişikliklerle
deforme edilmiştir. TEK'in faaliyet gösterdiği 20
yıllık süre içerisinde elektrik enerjisi üretimi 1970
yılına göre 7,2 kat artarken, özelleştirme ve serbest-
leştirme uygulamalarının yoğunlaştığı 1990'dan
günümüze elektrik üretimi ancak 2,8 kat artış göstere-
bilmiştir. Bu durum, enerjide kamu örgütlenmesi,
kamu planlaması ve kamusal üretimin önemine işaret
etmektedir.
Enerjinin bir kâr alanı olarak örgütlenmesiyle enerji
verimliliği arasında bir uyum sağlanmasının esasen
mümkün olmadığına dikkat çekmek istiyoruz. Zira
enerji verimliliği, enerjinin üretiminden dönüşümüne,
iletim ve tüketimine kadarki çalışmaların tümünü
kapsayan bütünlüklü bir alandır. Bu bütünlüğün
kurulmasıyla, kısa ve orta dönemde, enerji tasarrufu
ve enerji teminiyle ilgili sorunların çözümüne
küçümsenemeyecek katkılar sağlanabilecektir. Bugüne
kadar enerji verimliliği konusu enerji sektörünün arz
ve tüketim politikaları arasında yer almadığı gibi
yatırımlar arasında da sayılmamıştır. Yapılan
çalışmalar, AB'de kamu sektöründe % 20'ye varan
tasarruf imkânı olduğunu ve 80 milyon €  yatırım
yapılması durumunda sağlanacak tasarrufun getirisinin
12 milyar €  olduğunu göstermektedir. Öte yandan
tüm devlet daireleri, belediyeler, eğitim kurumları ve
hastaneler; ısıtma-soğutma, aydınlatma, elektrikli
cihazlar, büro makinaları ve kamu taşıtları yoğun
enerji tüketmektedir. Kamu giderlerinin azaltılması
amacıyla birçok tasarruf genelgesi yayınlanmakta ise
de yerleşik alışkanlıklar ve araç, bina, cihaz alt yapısı
durumu itibarıyla enerji verimliliği açısından önemli
sonuçlar alınamamaktadır.
Kamu, sanayi ve ulaşım sektörlerinde enerji verimliliği
önünde bazı engeller mevcuttur. Bunlar özetle: Bu

konuya yeterli önceliğin verilmemesi, enerji verimliliği
ile ilgili çözümler hakkında bilgi eksikliği, Devlet
İhale Kanunlarındaki yetersizlikler, binaların enerji
tasarrufu sağlayacak şekilde iyileştirilmesinin bir
öncelik olarak görülmemesi, kamu sektöründeki araç
kullanım alışkanlıkları ve yüksek enerji tüketimi,
cihaz alımlarında enerji verimlilik kriterleri ve ömür
boyu maliyet analizi kuralının satın alım prosedürleri
arasında yer almaması, belediyelerin özellikle sokak
aydınlatması, ulaşım hizmetleri ve trafik düzenlemeleri
gibi hizmetlerinde verimliliği öncelikli olarak göz
önüne almaması, ulaşım sektöründe yüksek yakıt
tüketimine sahip taşıtlar ve eski araçların ağırlıklı
olarak kullanılması, yeterince yaygınlaşmamış ve
modernleşememiş toplu taşım ağı ve sanayide eski
teknolojiye dayalı üretimin yarattığı verimsizliktir.
Bunlar ciddi enerji kayıplarına yol açmaktadır.
Bu saptamalardan hareketle enerji verimliliği için
yapılması gerekenler şunlardır:

Yerli, yeni ve yenilenebilir enerjiye yönelim
geliştirilmeli, enerji verimliliği ile enerji tasarrufuna
yönelik toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla basılı
ve görsel kitle iletişim araçlarından yayınlar yapılmalı,
ilk ve orta öğretimde özendirici bilgiler ders kitaplarına
konulmalı, okullarda ve üniversitelerde öğrencilerin
bilinçlendirilmesini sağlayacak proje yarışmaları
düzenlenmeli, konferans, söyleşi, panel vb etkinlikler
artırılmalıdır.

Sanayi, konut, ulaşım-ulaştırma, elektrik üretim
iletim ve dağıtımı sektörleri enerji verimliliğinin
öncelikli alanları arasında sayılmalı ve kamu öncü
bir rol üstlenmelidir.

Enerji sektörünün özellikle arz politikalarında
enerji verimliliğine özel bir yer verilmelidir.

Büyük ölçekli kamu kuruluşlarından başlanarak
enerji tüketimi azaltma hedefleri belirlenmelidir.

Enerji Verimliliği Yasasının da öngördüğü gibi
kamu sektörünün enerji yönetimi sisteminin oluş-
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turulma sürecinde desteklenmesi için Odalarımızın
da desteğinde etkin ve yaygın eğitim programları
gerçekleştirilmelidir.

Cihaz, taşıt akreditasyon sistemi oluşturulmalıdır.
Kamu İhale Kanunu'nda akreditasyon sonucu

sıralamanın ve ömür boyu enerji tüketimi masraflarını
fiyatla birlikte değerlendirecek bir sistem için deği-
şiklik yapılmalıdır.

Kamu sektörü binalarının iyileştirilmesi ve verimli
taşıt satın alınması için bütçe tahsis edilmeli ve bir
program yapılmalıdır.

Belediyelerle ilgili bir yasal düzenleme yapılarak;
sorumluk ve yetkiler tekrar belirlenmeli ve gelişmeler
merkezi idarelerce izlenmelidir.

Mevcut kamu yatırımlarında enerji verimliliğini
öngören teknolojik yenilenme sağlanmalıdır.

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik olarak yurt içinde üretilen araçların birim
yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verim-
lilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın
yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon
sistemlerinin kurulmasına, yüklerin karayolu dışındaki
ulaştırma tipleri ile taşınmasının özendirilmesine
yönelik çalışmalar etkin bir şekilde gerçekleşti-
rilmelidir.

Enerji Verimliliği Yasası etkin bir şekilde
uygulanmalı, enerji verimliliğini sağlayıcı politika
ve zorunlu ölçütler ivedilikle uygulamaya sokul-
malıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin KORAMAZ

Şu ana kadar 6 ölü ve 100 kişinin yaralanmasına yol
açmış olan Anafartalar Çarşısı girişindeki patlama,
gerçekte bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, barışa,
demokrasiye, emek ve demokrasi güçlerine karşıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkemiz
üzerinde oynanan karanlık oyunları ve son dönemlerde
artma eğilimi gösteren terör eylemlerini nefretle kına-
maktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, terörün
toplumsal olarak yalıtılabilmesinin yolunun, ülkemizin
gereksindiği kalkınma, demokratikleşme barış ve
bağımsızlık hamlelerinden geçtiğine inanmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak terör
eyleminde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerinin
acısını paylaşıyor, ülkemiz üzerindeki karanlığı
dağıtacak tek gücün emek ve demokrasi güçlerinin
örgütlü mücadelesi olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin KORAMAZ

ANKARA ULUS'TAK‹ BOMBA, TÜRK‹YE
DEMOKRAS‹S‹NE KARfiI

PATLATILMIfiTIR

MÜHEND‹SLER OLARAK BOMBALI
EYLEM‹ NEFRETLE KINIYORUZ


