MMO Basýn Açýklamalarý
ODAMIZ PERSONEL
BELGELENDÝRME KURULUÞU VE
MERKEZ LABORATUVARI AKREDÝTE
OLDU
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Merkez
Laboratuvar'ý, 8 Ocak 2007 tarihinde ve TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý Personel Belgelendirme Kuruluþu da 19 Ocak 2007 tarihinde; Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan
akredite edilmiþti. Akreditasyon Sertifikalarý ise
25 Ocak 2007 tarihinde Oda Merkezinde TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, Oda
Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, Oda
Yönetim Kurulu Üyeleri ve TÜRKAK yetkililerinin katýlýmý ile gerçekleþen törenle Odamýza
verildi.
Üyelerimiz, Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM)
aracýlýðýyla eðitime tabi tutulup, bu eðitimler sonrasý
yasa ve yönetmeliklerle tanýmlanmýþ uzmanlýk ve
yetki belgeleri alýyorlar. Belgelendirme faaliyetinin
baðýmsýz ve tarafsýz bir þekilde yürütülmesi için TS
EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan
Kuruluþlar Ýçin Genel Þartlar standardý kapsamýnda
Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirme
faaliyetlerini yürütmek için kurulan Makina

Mühendisleri Odasý Personel Belgelendirme Kuruluþu
(PBK) akredite oldu.
Odamýz 2005 yýlýnda Bacagazý Emisyonlarý ve Ortam
Havasý Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri
kapsamýnda Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi
almaya hak kazanmýþtý. Ön Yeterlilik Belgesinin
Yeterlilik Belgesi'ne dönüþtürülmesi için gereken
akreditasyon þartý yerine getirildi ve Odamýz Merkez
Laboratuarý; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliði Ýçin Genel
Þartlar standardý kapsamýnda akredite oldu

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 11
ALANDA AKREDÝTE OLARAK BÝR ÝLKE
DAHA ÝMZA ATTI
ODAMIZ, "MERKEZ LABORATUVARI" ve
"PERSONEL BELGELENDÝRME KURULUÞU"
ALANLARINDA TÜRKAK TARAFINDAN
AKREDÝTE EDÝLDÝ
Odamýzýn, "Merkez Laboratuvarý" ve "Personel
Belgelendirme Kuruluþu" alanlarýnda TÜRKAK
tarafýndan akredite edilmesi ile uzman mühendis
belgelendirme faaliyetlerinden en temel olan 11
alanda akredite olarak Türkiye'de bir ilke daha
imza atmasýyla ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu
Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn yaptýðý basýn açýklamasý yazýnýn devamýndadýr.
MMO, ulusal ve uluslararasý tanýnýrlýk, hizmetlerde
uluslararasý standardizasyon ve kurumsallaþmayý
ifade eden akreditasyon süreçlerinde baþarýyla
ilerliyor.
2004 yýlýnda "Basýnçlý Kaplar", "Kaldýrma ve Ýletme
Makinalarý" ile "Teknik Ölçüm ve Analizler"e iliþkin
"A Tipi Muayene Kuruluþu" olarak akredite edilen
MMO, yine TÜRKAK tarafýndan 8 Ocak 2007'de
Merkez Laboratuvarý, 19 Ocak 2007'de de Personel

Belgelendirme Kuruluþu olarak akredite edilmiþtir.
MMO'nun uzmanlýk alanlarýna giren 6 konuda ve
bunlardan biri olan asansörlere iliþkin Onaylanmýþ
Kuruluþ olma çalýþmalarý ise sürüyor.
MMO, uzman mühendis belgelendirme faaliyetlerinden en temel olan 11 alanda akredite olarak Türkiye'de bir ilke daha imza atmýþtýr.
Personel Belgelendirme Kuruluþu ve Merkez
Laboratuarý Akreditasyon Sertifikalarý, 25 Ocak 2007
tarihinde MMO Genel Merkezinde düzenlenen ve
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI, MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz,
MMO Yönetim Kurulu Üyeleri ve TÜRKAK yetkililerinin katýlýmý ile gerçekleþen törenle TÜRKAK
Genel Sekreteri Atakan BAÞTÜRK tarafýndan Odamýza verilmiþtir.
Merkez Laboratuvarý Akreditasyonu
MMO Ana Yönetmeliði'nde, "Ýþ ve iþçi güvenliði,
ergonomi, çevrenin korunmasý ve enerjinin üretimi
ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarýnýn kalibrasyonu
v.b. sanayiye yönelik araþtýrma, geliþtirme konularýnda
teknik ve bilimsel her türlü çalýþmalarda bulunmak,
gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge
vermek, Oda'nýn üyelerinin bu konudaki uzmanlýk
çalýþmalarýný toplum yararýna sunmak, araþtýrma,
eðitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve
laboratuvarlar kurmak" açýk bir þekilde belirtilmiþ,
Merkez Laboratuvarý da bu çerçevede kurulmuþtur.
"Endüstriyel Kaynaklý Hava Kalitesinin Korunmasý
Yönetmeliði" kapsamýnda gerçekleþtirilen Baca Gazý
Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak
yapýlmasý için gereken çalýþmalar Odamýz tarafýndan
tamamlanmýþ ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliði Ýçin Genel
Þartlar Standardý kapsamýnda Türk Akreditasyon
Kurumu-TÜRKAK tarafýndan akredite edilmiþtir.
Bacagazý Emisyon Ölçümlerine iliþkin faaliyet
yürütecek olan Merkez Laboratuvarý, 8 kapsamda
ölçümler yapacaktýr.
Bunlar: Gravimetrik Metod ile Toz (Partikül Madde)
Tayini, Renk Karþýlaþtýrma Metodu ile Ýslilik Tayini,
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2 Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini, Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 NOx Tayini,
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini, Pitot

Tüpü Yoluyla Hýz ve Debi Tayini, Gravimetrik Metod
ile Nem Tayini ölçümlerine iliþkindir.
PBK Akreditasyonu
6235 sayýlý yasa ile kurulmuþ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði-TMMOB'ye baðlý MMO, "mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak" ve mühendislik hizmetlerinin daha üst düzeylere çýkarýlmasý için yürüttüðü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme faaliyetlerini, 1998 yýlýndan
bu yana Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM) aracýlýðýyla yürütmektedir. Odamýz, günün ve mesleðin
gerektirdiði içeriklerde gerçekleþtirdiði meslek içi
eðitimler ile mühendislik hizmetlerinin geliþimini
hedeflemiþ ve bu yönde bir dizi eðitim ve belgelendirme faaliyeti yürütmüþtür.
Mühendislik hizmetleri alanýnda, kaliteli ve güvenilir
hizmetin verilmesi ve yanlýþ uygulamalarýn önlenmesi
için üniversite eðitimini aþan bir mesleki yeterlilik
gereði söz konusudur. Mühendislik lisans eðitiminin,
bilim ve teknolojinin günümüzde ulaþtýðý düzeyde
ve meslek yaþamý boyunca sürecek meslek içi eðitime
olanak saðlayacak temel bilimsel eðitim olduðu gerçeðinden hareketle, üyelerimiz, Odamýz tarafýndan ek
eðitimlere tabi tutulmakta, bu eðitimler sonrasýnda,
yasa ve yönetmeliklerle tanýmlanmýþ uzmanlýk yetki
belgeleri kendilerine verilmektedir.
Odamýz bu kadarla yetinmemiþ, mühendis yetki ve
sorumluluklarýný geliþtirme yaný sýra mühendis faaliyetlerini denetlenebilir ve güvenilir kýlma; toplumun
can ve mal güvenliðini saðlama ve uluslararasý standartlar doðrultusunda kurumsallaþmayý hedeflemiþtir.
Odamýz Personel Belgelendirme Kuruluþu'nu (PBK)
bu çerçevede ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel
Belgelendirmesi Yapan Kuruluþlar Ýçin Genel Þartlar
Standardý kapsamýnda kurumsal bir kimlikle oluþturmuþtur.MÝEM tarafýndan verilen eðitimler sonrasýnda
yapýlan sýnav ve belgelendirme faaliyetinin Teknik
Mevzuata uyumlu, tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðý üçüncü
taraflarca da onaylanmýþ bir þekilde yürütülmesi için
kurduðumuz PBK, TÜRKAK tarafýndan akredite
edilmiþ, "Personel Belgelendirme Kuruluþu Akreditasyonu"nun bütün denetleme aþamalarý baþarý ile
tamamlanmýþtýr.
MMO Personel Belgelendirme Kuruluþu 11 kapsamda
Mühendis Yeterlilik Belgesi vermektedir.

Bunlar: Mekanik Tesisat, Havalandýrma Tesisatý,
Soðutma Tesisatý, Klima Tesisatý, Yangýn Tesisatý,
Doðalgaz Ýç Tesisatý, Asansör Avan Proje Hazýrlama,
Asansör, Araç Projelendirme, Araçlarýn LPG'ye
Dönüþümü, Araçlarýn CNG'ye Dönüþümü Mühendis
Yeterlilik Belgelendirmelerine iliþkindir.
MMO'nun Onaylanmýþ Kuruluþ Olma Çalýþmalarý
ve Asansörlerde CE Ýþaretlemesi
Ülkemizde AB Teknik Mevzuatý uyum çerçevesinde
yürürlüðe giren mevzuat gereði, ilgili ürünlere CE
iþaretlemesi zorunlu hale getirilmiþtir. Ancak yerli
onaylanmýþ kuruluþumuzun olmamasýnýn yarattýðý
sýkýntýlar çeþitli sektörlerde yýllardýr dile getirilmekte,
üreticilerimiz uygunluk deðerlendirme faaliyetlerini
çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme
kuruluþlarýna yaptýrmak zorunda kalmakta ve bu
alandaki mühendislik hizmetleri yurt dýþýndan satýn
alýnmaktadýr.
Odamýz meslek alanlarýmýza giren 6 konuda, asansörler, basit basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý ve
gaz yakýtlý sýcak su kazanlarý, basýnçlý ekipmanlar ve
makina emniyeti konularýnda, Onaylanmýþ Kuruluþ
olmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na baþvurmuþtur.
Bunlardan biri ve toplumun can güvenliðiyle doðrudan
baðlantýlý olan asansörlere iliþkin Odamýzca oluþturulan Asansör Kontrol Merkezi (AKM), 27-30.06.2006
tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý adýna TÜRKAK tarafýndan yapýlan denetimi baþarý ile tamamlamýþtýr.
Þimdi Bakanlýðýn, Odamýzý, Asansör Yönetmeliði
kapsamýnda Onaylanmýþ Kuruluþ olarak Avrupa
Komisyonu'na bildirmesi beklenmektedir. Avrupa
Komisyonu kararýndan sonra Odamýz bünyesindeki
AKM, baþvuru kapsamýnda olan B, F, G ve H modüllerinde asansörlere CE iþaretlemesi yapmak üzere
AB ve Türkiye'de Onaylanmýþ Kuruluþ olarak tanýnmýþ olacaktýr.
Bu sürecin tamamlanmasý ile yerli onaylý kuruluþ
bulunmamasý nedeniyle üreticimizi yýllardýr sýkýntýya
sokan bir konuda ülkemiz lehine önemli bir adým
atýlmýþ olacaktýr.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin KORAMAZ

HRANT DÝNK'E SIKILAN KURÞUNLAR
BARIÞ ÝÇÝNDE BÝR ARADA YAÞAMA
ÝSTEÐÝNE VE TÜRKÝYE'NÝN GELECEÐÝNE
SIKILMIÞTIR

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ:
"Hrant DÝNK'e sýkýlan kurþunlar, kardeþlik, barýþ
içinde bir arada yaþama ve Türkiye'nin geleceðine
karþý aþaðýlýk bir anlayýþý temsil etmektedir. Eþitlikçi, demokratik, baðýmsýz ve özgür Türkiye özlemi bugün her zamankinden daha fazla günceldir".
Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn yaptýðý basýn açýklamasý yazýnýn
devamýndadýr.
Karanlýk güçler yine devreye girmiþ ve ülkemizin
etnik, kültürel sorunlarýnýn kardeþlik ve Türkiye'nin
birliði temelinde çözülmesini savunan yurttaþýmýz
Hrant DÝNK öldürülmüþtür.
Türkiye linççi ve kendisi gibi düþünmeyen, herkesi
yok etmeyi meþru gören anlayýþlarla gericiliðin,
þovenizmin ve faþizan düþüncelerin egemen kýlýnmaya
çalýþýldýðý bir süreçten geçmektedir. Hrant DÝNK'in
yargýlandýðý 301. madde de bu sürece hizmet etmiþtir.
Hrant DÝNK'in öldürülmesinin sorumlusu, dün
Susurluk'ta çeteleri 'kurþun sýkan da yiyen de þereflidir'
diyerek savunanlarla, bugün toplumda egemen
kýlýnmaya çalýþýlan linç kültürünü 'milli hassasiyet'
olarak dayatan anlayýþlardýr. Hrant DÝNK'e sýkýlan
kurþun, Türkiye'de eþit ve özgürce yaþamak isteyen,
tek tip olmayý reddeden buna karþý mücadele eden
bütün insanlara sýkýlmýþtýr.

Geleceðimizi karartmak isteyen, Türkiye'yi gericiliðin,
faþizmin, tek tipliliðin ve korkunun hâkim olduðu
bir ülke haline getirmek isteyenlere izin verilmemelidir.
Karanlýk güçlere karþý halklarýn kardeþliði, eþitlikçi,
gerçek demokratikleþmeci, baðýmsýzlýkçý güçlerin
birliði büyük önem taþýmaktadýr.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, yurttaþýmýz
Hrant DÝNK'in katledilmesini þiddetle kýnamakta ve
TMMOB'nin, "insandan ve kardeþlikten yana olanlarý
her zamankinden daha fazla yan yana durmaya"
yönelik çaðrýsýna aktif bir þekilde katýlmaktadýr.
20.01.2007
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin KORAMAZ

LPG PÝYASASINDA GÖREV YAPAN
PERSONELÝN EÐÝTÝMLERÝNÝN
YAPTIRILMAMASININ ACI SONUCU
LPG Piyasasý Kanunu'nun Eðitim Yönetmeliði
uyarýnca; LPG Piyasasýnda görev yapan personelin
eðitimlerinin yaptýrýlmamasýnýn acý bir sonucu
Ankara Sarayköy'de yaþanmýþ, Sarayköy-Kazan
Ýpragaz Tüp Dolum Tesisindeki patlamada bir
iþçi ölmüþtür. Olayla ilgili olarak TMMOB Makina
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR'ýn yaptýðý açýklamanýn metni
aþaðýdadýr.
Yaptýrýlmasý gereken personel eðitimlerine karþý
firmalarca gösterilen direnç ve yapýlan süre uzatýmlarý;
LPG dolumundan, taþýnmasýna, trafikteki araçlara ve
mutfaklarýmýza dek uzanan can ve mal güvenliðine
kayýtsýzlýk anlamýna gelmektedir.
Dün akþamüstü Ankara'ya 28. kilometrede; Sarayköy
- Kazan'da bulunan Ankara Ýpragaz Tüp Dolum
Tesisinde yaþanan patlamada bir iþçi ölmüþtür. LPG
piyasasýnda görev yapan personelin eðitimlerinde
TMMOB'ye baðlý yetkili Odalardan biri olan Odamýz
kayýtlarýnda yapýlan araþtýrmada, Ankara Ýpragaz

Dolum Tesisinde eðitimden geçmiþ görevli bir
"Sorumlu Müdür" bulunmadýðý gibi, eðitimden geçmiþ
"diðer personel" bulunmadýðý da tespit edilmiþtir.
Oda Merkezi ve Þubelerimiz, ilgili Sývýlaþtýrýlmýþ
Petrol Gazlarý (LPG) Piyasasý Eðitim Yönetmeliði
kapsamýnda tarafýmýza verilen yetki ile bu eðitimleri
yürütmeye hazýr olduðunu kamuoyuna birçok kez
duyurmuþtur. Odamýza müracaat eden firma/kuruluþ
ve kiþilerin eðitim baþvurularý deðerlendirmeye
alýnarak gerekli eðitimler yapýlmýþtýr.

"Ankara Sarayköy-Kazan'da gerçekleþen
patlama, sektördeki firmalarýn toplumun
can ve mal güvenliðine iliþkin gereken
duyarlýlýðý göstermediklerine bir kanýt
oluþturmaktadýr"
Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, söz konusu
eðitimler LPG piyasasýndaki yüz binlerce personeli
kapsamasý gerekirken, konuyla ilgili bütün
duyurularýmýza raðmen, ilgili firma/kuruluþ ve kiþiler,
bu piyasadaki personelin eðitimleri konusunda
gereken duyarlýlýðý göstermemiþlerdir.
Ankara Sarayköy-Kazan'da gerçekleþen patlama,
sektördeki firmalarýn toplumun can ve mal güvenliðine
iliþkin gereken duyarlýlýðý göstermediklerine bir kanýt
oluþturmaktadýr. Bu olaydan hareketle yaþamsal
önemi bulunan þu konulara kamuoyunun dikkatini
çekmek isteriz:
Söz konusu istasyonda, ilgili mevzuatla
görevlendirilen kurum ve kuruluþlar tarafýndan
denetimin yapýlýp yapýlmadýðý kamuoyuna
açýklanmalýdýr.

Tüp dolum istasyonlarýnda, eðitimden geçerek
yetk belgesi almýþ "Sorumlu Müdür" bulunup
bulunmadýðý ve eðitimden geçerek belgelendirilmiþ
"diðer personel" bulunup bulunmadýðý açýklanmalýdýr.
Eðitim taleplerini karþýlama yönünde Oda ve
Þubelerimizin alt yapý, donaným ve eðitmen açýsýndan
yeterli ve hazýr olduðunu kamuoyuna bir kez daha
önemle duyururuz. Ýlgili firma, kuruluþ ve þahýslarý,
ilgili personelin yasal süresi dahilinde eðitimi için
Türkiye sathýnda 110 noktadaki Þube ve Ýl/Ýlçe
Temsilciliklerimize baþvurmaya çaðýrýyoruz.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nu Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (LPG) Piyasasý Kanununca
kendisine verilen görevleri yapmaya davet ediyor,
süre uzatýmlarý ile personel eðitimlerini geciktirerek
halkýn can ve mal güvenliðiyle oynanmamasý için
uyarýyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

TÜRKÝYE MEVCUT
GAZ ALIM SÖZLEÞMELERÝNÝ
"TAKRÝR-Ý MÜZAKERE" KONUSU
YAPMALIDIR
Ýran'ýn Türkiye'ye gaz sevkiyatýný durdurmasý,
geride býraktýðýmýz Ocak ayýnda, Rusya ve Ýran'ýn
ülkemize sattýðý doðalgazý azaltmasý nedeniyle
birçok sanayi kuruluþunun gazýnýn kesildiði,
kentlerde doðalgazla ýsýnan milyonlarca konutun
soðuk tehdidiyle karþý karþýya kaldýðý günleri
hatýrlatmýþtýr. Bu nedenle; "Ýran'ýn doðal gaz
sevkiyatýný kesmesi, enerji politikalarýnda dýþa
baðýmlýlýðýn yarattýðý sonuçlarý deðerlendirmek
ve hatalý politikalarý gözden geçirmek için bir
imkan olmalýdýr." Konu ile ilgili olarak; "Türkiye
mevcut gaz alým sözleþmelerini, alým miktarlarý,
alým fiyatlarý, ödeme þartlarý vb. kriterler
yönünden 'Takrir-i Müzakere' konusu yapmalýdýr"
diyen Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin
KORAMAZ'ýn yaptýðý basýn açýklamasý yazýnýn
devamýndadýr.

Ýran'ýn Türkiye'ye gaz sevkiyatýný durdurmasý, yine
geçen Ocak ayýnda, Rusya ve Ýran'ýn ülkemize sattýðý
doðalgazý azaltmasý nedeniyle birçok sanayi
kuruluþunun gazýnýn kesildiði, kentlerde doðalgazla
ýsýnan milyonlarca konutun soðuk tehdidiyle karþý
karþýya kaldýðý günleri hatýrlatmýþtýr.
Sorun, yoðun kýþ þartlarý nedeniyle bugün Ýran'ýn,
yarýn arz sýkýntýsý, fiyat sorunu veya baþka bir nedenle
Rusya'nýn Türkiye'ye sattýðý gazý azaltmasýyla
açýklanamayacak ve iddialarýn aksine "üç gün içinde,
beþ gün içinde" çözümlenmeyecek kadar ciddi bir
sorundur.
Sorunun temelinde yýllardýr çeþitli siyasal iktidarlarca
enerji sektöründe izlenen çarpýk, yerli, yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna aðýrlýk
vermeyen dýþa baðýmlý politikalar bulunmaktadýr.
Bu çarpýk politikalar nedeniyle:
Zengin linyit ve taþ kömürü kaynaklarýmýzýn yeterli
bir þekilde deðerlendirilmemiþ, bugünkü elektrik
üretim kapasitesinin dörtte biri oranýnda 10.000 MW
kapasiteli ömür yakýtlý santraller kurulmamýþ,
Özelleþtirileceði gerekçesiyle mevcut linyit yakýtlý
santrallerde gerekli iyileþtirme, kapasite artýrýmý,
bakým ve onarým çalýþmalarýnýn yapýlmamýþ,
Zengin hidrolik kaynaklarýmýzýn yalnýzca 1/4'nin
deðerlendirilmiþ ve yapýmý süren santrallerin süresi
içinde bitirilmesi için DSÝ'ye yeterli kaynak
aktarýlmamýþ,
Yerli rüzgâr ve jeotermal kaynaklarýmýzýn yeterince
deðerlendirilmemiþ,
Toplam elektrik enerjisi üretiminin beþte biri
"doðalgaz temin ve üretilen elektriðin satýn alma "
garantisi verilen 4 adet özel sektör santralinden satýn
alýnmýþ, elektrik üretiminin yüzde 45'inin doðal gaza
dayandýrýlmýþ,
Doðalgaz temininde tek bir kaynaða Rusya'ya
(yüzde 65 oranýnda) baðýmlý kýlýnmýþ ve doðalgaz
temin anlaþmalarýna Türkiye aleyhine hükümler
konulmuþ,
Yeterli kapasitede doðalgaz depolama tesislerinin
zamanýnda inþa edilmemiþ, olmasý bulunmaktadýr
Gaz temin programlarýnýn bir dizi teknik öðenin yaný
sýra, politik parametre içerdiði görülmelidir. Gaz
temin anlaþma ve programlarýnýn ilgili tüm taraflarýn,
uzmanlarýn ve akademisyenlerin de katýlacaðý çok

ciddi bir stratejik çalýþma olarak ele alýnmasý gerekmektedir. Zira ülkemiz uluslararasý arenada enerji
kozunu elinden çýkarmakta, vanalarý baþkalarýnca
açýlýp kapanabilecek bir küresel enerji savaþýnda
"enerji koridoru" olmakla avunmaktadýr.
Bu ortamda, ülkemizin bir enerji krizi ile karþýlaþmamasý ve yaþanan bu tür uluslararasý sorunlardan etkilenmemesi için her zaman yinelediðimiz kapsamlý
önerilerimizi güncelleþtirerek kamuoyuna sunuyoruz.
1. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal ve kamusal
kaynaklar ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna aðýrlýk verilmelidir. Özel olarak elektrik enerjisi
üretiminde genel olarak tüm enerji kaynaklarýnýn
temin ve kullanýmýnda, ülke ve kamu çýkarlarýný
gözeten bir strateji esas alýnmalý ve ülke ölçeðinde
geçerli olacak bir "Master Plan" uygulamasýna geçilmelidir. Ülkemizin enerji politikalarýnda temel kýstas
kamusal planlamaya dayalý temiz, ucuz, bol ve yerli
enerji olmalýdýr.
2. Doðalgazda Rusya'ya baðýmlýlýðýmýzýn azaltýlmasýna yönelik çalýþmalar yürütülmeli, bu alandaki "al
ya da öde" koþullarýný içeren abartýlý projeksiyonlara
dayalý anlaþmalar gözden geçirilmeli, kaynak çeþitlemesine gidilmeli, Azeri gazýnýn geliþi geciktirilmemeli,
Türkmen, Mýsýr, Irak gaz temin projelerinin uygulanmasýna baþlanmalýdýr.
3. Yerli doðal gaz arama ve üretim faaliyetleri ve
TPAO'nun bu doðrultudaki çalýþmalarý desteklenmelidir.
4. Doðalgaz ithalatý ile ülke ihtiyaçlarý arasýnda bir
açýk söz konusu olduðunda, kentlerin ve sanayinin
gazý kesilmemeli, doðalgaz yakýtlý elektrik üretim
santrallerine verilen gazda kesinti yapýlmalýdýr.
5. Silivri Yeraltý Doðalgaz Depolama Tesisi yatýrýmý
bir an önce iþletmeye alýnmalý; 2000 yýlýndan beri
sürüncemede kalan, Tuz Gölü Depolama Tesislerinin
projesi tamamlanarak yatýrýmýna ivedilikle baþlanmalýdýr.
6. Doðalgaza baðýmlý enerji politikalarýndan bir an
önce vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýmýza yatýrýmlar yapýlmalýdýr.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýmýz ülke ihtiyacýnýn büyük bir bölümünü karþýlayacak potansiyeldedir. Bugün ülkemizdeki mevcut hidrolik kaynaðýmýzýn dörtte biri, 10.000 MW rüzgâr enerjisi kaynaðý-

nýn yalnýzca 50 MW'si kullanýlmaktadýr.10.000 MW
kapasitede santral tesis etmeye yeterli linyit yataklarý
deðerlendirmeyi beklemektedir.
7. Termik santrallerimizde gerekli bakým, onarým,
iyileþtirme, kapasite artýrýmý çalýþmalarý hýzla
sonuçlandýrýlmalý çevre kirliliðini önleyecek önlemler
alýnmalý, bu santraller tam kapasitede çalýþtýrýlmalýdýr.
8. Mevcut hidrolik santraller, tam kapasitede
çalýþtýrýlmalý, yapým sürecinde gerekli kaynaklar
aktarýlarak hýzla sonuçlandýrýlmasý saðlanmalýdýr.
EPDK lisans verdiði santrallerin yapým çalýþmalarýnýn
öngörülen süre içinde sonuçlanýp sonuçlanmadýðýný
denetlemelidir.
9. BOTAÞ'ýn mevcut doðalgaz sözleþmelerinin özel
kuruluþlara devrine son verilmelidir.
10. Yap-Ýþlet alým garantisi verilen doðalgaz yakýtlý
Yap-Ýþlet santrallerinin sözleþmeleri tekrar gözden
geçirilmeli, bu santrallere verilen gaz temin ve elektrik
alým garantileri ile ayrýcalýklar iptal edilmelidir.
11. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli
kaynak kullanýmýný reddeden, bu alandaki yatýrýmlarýn
aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini
oluþturan özelleþtirme uygulamalarýndan vazgeçilmeli,
enerji sektöründe kamusal çýkarlarý gözeten planlama
ve uygulamalar esas olmalýdýr.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin KORAMAZ

2007 BÜTÇESÝ EKONOMÝNÝN VE
KAYNAKLARIN ÜLKE ÇIKARLARI ÝLE
TOPLUMSAL GEREKSÝNÝMLERE GÖRE
KONUMLANDIRILDIÐI BÝR BÜTÇE
DEÐÝLDÝR
TBMM'de kabul edilen 2007 Bütçesine yönelik
olarak Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasý
metni aþaðýdadýr.
IMF'ye en borçlu ülke konumundaki Türkiye, bu
baðýmlýlýðý aþamadýðý müddetçe kötürümleþmektedir.
Bu gidiþin bir sonu olmalýdýr.

TBMM'de kabul edilen yeni bütçenin temel
parametreleri, Türkiye'nin sorunlarýnýn 2007'de daha
da derinleþeceðini göstermektedir. Uzun bir süreden
beri bütçeler, iç ve dýþ borçlar, dýþ ticaret açýðý, faiz
dýþý fazla, yatýrýmlarda azalma; kamu hizmetlerinin
tasfiyesi, eðitim ve saðlýk gibi temel sosyal alanlarda
yaþanan gerileme; vergi adaletsizliði ve bölüþüm
politikalarýnýn ülke sanayisi ve çalýþanlar aleyhine
olmasý ile belirlenmektedir.
Zira bütçeler Türkiye'nin temel çýkarlarý ve toplumsal
gereksinimler doðrultusunda hazýrlanmamakta, büyük
sermaye gruplarýnýn üretim ve yatýrým dýþý rant eksenli
çýkarlarý ve IMF ile 1998'de yapýlan 10 yýllýk "Yakýn
Takip Anlaþmasý"na göre hazýrlanmaktadýr. Üstelik
3 yýllýk bütçe uygulamasýna geçilmesiyle bu süre 10
yýlý da aþmakta ve 2009 yýlý ile 9. Planý da ipotek
altýna almaktadýr.

"Bütçenin kamunun ekonomideki
aðýrlýðý ve kamunun toplumla kurduðu
en güçlü bað anlamýna gelmesine
karþýn kamunun üretim ve yatýrýmdan
hýzla çekilmesi, Türkiye'yi her açýdan
kötürümleþtirmektedir"
2007 merkezi yönetim bütçe giderleri 204,9 milyar
YTL, bütçe gelirleri 188,2 milyar YTL, bütçe açýðý
16.830 milyar YTL olarak öngörülmüþtür. Merkezi
yönetim borç stokunun 348,5 milyar YTL'ye ulaþarak
bütçe büyüklüklerini aþmýþ olmasý Türkiye'nin içine
düþürüldüðü durumu göstermektedir.
2007 yýlý bütçesinde, faiz harcamalarý 53 milyar
YTL'lik payla toplam bütçe harcamalarýnýn yüzde
25'ine ulaþmaktadýr. Toplam vergi gelirlerinin yüzde
33'ü faiz harcamalarýna gitmektedir. Milli gelirin
yüzde 6,5'i faiz dýþý fazla yaratmaya endekslenmiþ
bir bütçe söz konusudur. Faiz harcamalarý, yatýrým
harcamalarýnýn 7 katýna ulaþmaktadýr. Yatýrýmlara
ayrýlan pay yüzde 6'lara gerilemiþtir. Toplam yatýrým
ödenek tutarý 15,7 milyar YTL'dir. Bunun 12,1 milyar
YTL'si sermaye giderleri, 3,6 milyar YTL'si de
sermaye transferleri olarak belirlenmiþtir. Ancak 2006
bütçesinde yatýrmalara ayrýlan payýn yalnýzca yarýsýnýn
kullanýlmýþ olmasý tablonun gerçekte ne kadar vahim

olduðunu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyet
tarihinin yatýrýmlara en az pay ayrýlan dönemini
yaþamaktadýr.
Kamu hizmeti talebi büyüyen bir ekonomi söz konusu
iken, kamu iktisadi faaliyetleri ve kamu hizmetleri
tasfiye edilmektedir. Saðlýk ve eðitim ödeneklerinin
milli gelir içindeki payý yüzde 1,04 ve 3.33 gibi çok
düþük oranlardadýr. Bütçenin kamunun ekonomideki
aðýrlýðý ve kamunun toplumla kurduðu en güçlü bað
anlamýna gelmesine karþýn kamunun üretim ve
yatýrýmdan hýzla çekilmesi, Türkiye'yi her açýdan
kötürümleþtirmektedir.
Ek faiz yükü halka fatura edilecek
Faiz giderlerini 44 Milyar YTL'den, 2007 yýlýnda 53
Milyar YTL'ye çýkartan iktidar, bütçeye 9 Milyar
YTL ek faiz yükü getirmiþtir. Bu halka fatura
edilecektir. Toplam gelirler içinde vergi gelirleri
bütçede 158,15 milyar YTL olarak belirlenmiþtir.
Faiz harcamalarýný bir zorunluluk olarak algýlayan,
personel harcamalarýnda yoksulluk sýnýrýnda ücreti
kamu emekçilerine reva gören, sosyal güvenlik alanýný
kuþa çeviren iktidar, gelirleri artýrma ve bütçe açýðýný
geçici yamalarla kapatmanýn yolunu halka yeni
vergiler yüklemekte bulmaktadýr. Yüzde 20 artýrýlarak
132,2 milyar YTL'den 158 milyar YTL'ye çýkartýlan
vergi gelirlerinin kaynaðý tamamen dar gelirli halk
olacaktýr.
Kurumlar vergisinde indirimler, sermaye kesimine
yönelik muafiyetler ve istisnalarý gündeminden
düþürmeyen iktidar, buralardan oluþan boþluklar ve
faiz ödemelerinin yükünü halkýn günlük yaþamýna
bindirilen ve yüzde 74 gibi yüksek bir orana ulaþan
dolaylý vergilerle karþýlamayý amaçlamaktadýr.
Uygulanan neo liberal ekonomik politikalarýn
yansýmasý olarak ek vergilerin kapýmýzý çalacaðý
açýktýr.
Yatýrým eksenli büyüme dýþlandý
Mevcut "büyüme" ise, ucuz döviz ve ithalata dayalý
ihracat tarafýndan pompalanan, istihdamý azaltan,
katma deðer yaratmayan ve borçlu bir ekonomi içinde
gerçekleþmektedir. Ýhracatýn yapýsý analiz edildiðinde
ise düþük katma deðerli mallarýn aðýrlýkta olduðu
görülmektedir. Dýþa baðýmlýlýk temelinde þekillenen
ithalat politikalarý ve ithalata baðýmlý ihracat, imalat
sanayinde üretim artýþýný zayýflatarak ekonomide

küçülme (resesyon) tehlikesini gündeme sokmuþtur.
Borç faizi ve anapara ödemeleri ile serbest sermaye
yatýrýmlarýnýn yapýlmayýþýnýn yarattýðý boþluk
doldurulamamýþ, sabit sermaye yatýrýmlarýna dayalý
kalýcý bir büyüme saðlanamamýþtýr. Sonuçta her 5
kiþiden 1'i, bazý bölgelerde ise 4 kiþiden 1'i iþsiz
kalmýþtýr; kayýt dýþý ekonomi yüzde 45 ile yüzde
70'ler arasýnda tahmin edilmektedir. Bu durum
ekonomideki serbestleþme ile esnek üretim ve esnek
istihdam politikalarýndan beslenmektedir.
Türkiye'ye hakim olan ekonomik politika anlayýþý,
sürekli borç çevirmeyi benimsemiþtir. Yatýrým eksenli
büyüme dýþlanmýþtýr. Yüksek faiz uygulamasý ile
büyük sermaye gruplarýnýn ve yabancý sýcak para
spekülatörlerinin çýkarlarýna endekslenmiþ bir
ekonomik politika gündemdedir. Bu durum
Türkiye'nin yatýrým ve sanayileþme politikalarýndan
vazgeçtiðini göstermektedir. Türkiye sermaye
hareketlerini yönetememekte, sermaye hareketleri
ülkemizi kýskacýna almaktadýr.
Oysaki emekten, sanayileþmeden yana bir bütçe
mümkündür. Böyle bir bütçe için IMF, DB, DTÖ v.b.
uluslararasý finans kuruluþlarýnýn dayattýklarý "yapýsal
uyum ve istikrar programlarý" reddedilmelidir.
Kamuyu küçülten özelleþtirmeler durdurulmalý;
devletin ekonomideki yönlendiriciliði artýrýlmalý;
planlama, kalkýnma, sanayileþme ve istihdam yönelimi
benimsenmelidir.
Ülkemizin zengin kaynaklarýný ülke, kamu ve toplum
lehine deðerlendirecek orta ve uzun vadeli ulusal
stratejiler benimsenmeli, bütçeler de bu çerçevede
yatýrým, sosyal devlet gereklilikleri ve toplumsal
gereksinimler esas alýnarak düzenlenmelidir. Yüksek
gelir gruplarýnýn lehine vergi aflarý son bulmalý;
finansal iþlemler ve faiz gelirleri üzerindeki vergiler
artýrýlmalý; çalýþanlar ve KOBÝ'lerin vergi yükleri
azaltýlmalý; halký bunaltan dolaylý vergiler
düþürülmelidir.
Sanayileþme, kalkýnma ve halk için bütçe! Ýþte doðru
politika budur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin KORAMAZ

Unutmadýk...
Unutturmayacaðýz...

24 Ocak 1993
Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasýnda vuranlar,
aðabeyimiz, babamýz yaþlarýndaydýlar.
Ya bu düzenin kirli çarklarýna ortak olmuþlardý,
ya susmuþlardý bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün
bile, karþýsýndakilere baðýrmamýþ insanlarýn gözleri önünde,
öldürüldük. Hukuk adýna, özgürlük adýna, demokrasi adýna,
batý uygarlýðý adýna, bizleri bir þafak vakti ipe çektiler.
Korkmadan öldük ey halkým, unutma biz.
Özgürlüðe adanmýþ bir top çiçek gibiyiz þimdi, hep birlikteyiz
ey halkým unutma bizi, unutma bizi, unutma bizi...

Özlemle
Anýyoruz
tmmob
makina mühendisleri odasý
eskiþehir þubesi

