
AKP'NÝN DÜZENÝ; ZAM DÜZENÝ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 1 Temmuz 2008 
tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik fiyat 
artýþlarýyla ilgili olarak 27 Haziran 2008 tarihinde bir 
basýn açýklamasý yaptý.

AKP'nin Düzeni; Zam Düzeni

Elektriðe en son Ocak ayý içinde yaklaþýk yüzde 20 
oranýnda zam yapan Hükümet, 1 Temmuz'dan geçerli 
olmak üzere konutlarla ticarethanelerin kullandýðý 
elektriðe yüzde 21, sanayi elektriðine de yüzde 22 
oranýnda zam yaptý. Böylece 2008 yýlý içinde 
elektrikteki fiyat artýþý yüzde 42 düzeylerine yük- 
seldi.

AKP Hükümeti'nin elektrik enerjisi alanýnda 5 yýldýr 
sürdürdüðü uygulamalarýn boyalý yüzü dökülmeye 
baþlamýþtýr. Kamuya yatýrým yaptýrýlmamasý ve özel 
sektörün de yatýrým yapmamasý nedeniyle ülke enerji 
açýðýyla karþý karþýya kalmakta, enerji açýðýnýn 
yükseldiði dönemde devreye alýnan borsa sistemiyle 
sürekli elektrik fiyatlarý artmaktadýr. Hükümet þimdi 
daðýtým aðlarýný satarak, kendi iktidarýný sürdürmeye 
yönelik olarak  nakit  para  ihtiyacýný karþýlamaya ça-

lýþmaktadýr. Hükümet'in yanlýþ enerji politikalarýnýn 
bedelinin halktan çýkarýlmasýný kabul etmek mümkün 
deðildir. Elektriðe yapýlan bu zamlarýn tüm ürünlerin 
fiyatlarýný artýracaðý ve yine halka düþen faturayý ka- 
bartacaðý açýktýr. Kaldý ki son günlerde yapýlan ve 
yapýlacaðý söylenen zamlar bu acý gerçeðin haber- 
cisidir.

Bütün bu yapýlan zamlara karþýn, kamu emekçilerine 
yapýlan komik ücret artýþlarý ve asgari ücretin yüzde 5 
civarýnda kalmasý, Hükümet'in zenginin dostu, 
yoksulun düþmaný olduðunu, AKP'nin düzeninin zam 
düzeni olduðunu bir kez daha en açýk þekilde 
göstermiþtir.

TMMOB, halký yoksullaþtýran zamlarýn derhal geri 
alýnmasý, emekçilerin yaþam düzeylerinin insanca 
yaþanacak bir düzeye getirilmesi için gerekli poli- 
tikalarýn hayata geçirilmesi için emek ve demokrasi 
güçleriyle birlikte mücadelesini kararlýlýkla sürdür- 
meye devam edecektir. 

Mehmet SOÐANCI
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MMO’dan
"LPG/CNG'ye Dönüþtürülmüþ Araçlarda Denetim Uygulamalarý Oda Raporu" açýklandý...

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI LPG PÝYASASINDA 
DENETÝM VE DÝSÝPLÝN SAÐLADI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI LPG PÝYASASINDA 
DENETÝM VE DÝSÝPLÝN SAÐLADI

Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Sek- 

reteri Ali Ekber Çakar tarafýndan açýklanan “LPG/ 

CNG'ye Dönüþtürülmüþ Araçlarda Denetim Uygula- 

malarý Oda Raporu”nda, MMO'nun LPG (Likit 

Petrol Gazý) ve CNG (Sýkýþtýrýlmýþ Doðal Gazý) 

kullanýmlý araçlara yönelik çalýþmalarý, LPG/CNG 

piyasasý personel eðitimleri, LPG ve CNG ile ilgili 

yararlý bilgiler, 1995 sonrasý LPG'li araç kullaným ve 

denetimleriyle ilgili uygulama ve geliþmeler, LPG'li 

araç denetimlerinde son durum ve sayýsal veriler ile 

sektöre yönelik öneriler yer alýyor. 

Yasal Çerçeve, Yetkiler ve Denetimler 
Araçlarýn can ve mal güvenliði açýsýndan denetimi 

Karayollarý Trafik Yasasý ile düzenlenmiþ; tescil 

iþlemlerini yapma ve denetleme görevi Emniyet 

Genel Müdürlüðü'ne; tescilli araçlarýn fenni muaye- 

nelerini yapmak görevi Karayollarý Genel Müdür- 

lüðü'ne verilmiþtir. Yasa ile araçlardaki her türlü tadi- 

latýn Emniyet Genel Müdürlüðü'nce trafik tesciline 

iþlenmesi zorunlu tutulmuþ; araçlarýn yapým ve tadi- 

latlarýna iliþkin esaslarýn belirlenmesi ve ilgili yönet- 

meliklerin çýkarýlmasýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlý- 

ðý yetkili kýlýnmýþtýr. 

Araçlarýn LPG/CNG'ye dönüþtürülmesi iþlemi, araç 

üzerinde yapýlan bir tadilattýr. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan ve 29 Haziran 1995 

tarihli “Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý (AÝTM) 

Hakkýnda Yönetmeliðin 119. maddesine Bir Alt Bent 

Eklenmesine Dair Yönetmelik” ile ülkemizde 

araçlarýn LPG'ye dönüþümü yasal olarak baþlamýþtýr. 

MMO'nun LPG/CNG'li araçlara yönelik yürüttüðü 

çalýþmalar, kamu adýna ve kamu yararýna eðitim, kurs 

ve belgelendirme, yayýn, konferans, kongre, sempoz- 

yumlar ve periyodik kontrolleri kapsayan bir geniþ- 

likte  sürdürülmektedir. 

MMO bu alandaki çalýþmalarýný 6235 sayýlý 

TMMOB Yasasý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý AÝTM 

Yönetmeliði ve Resmi Gazete'de yayýmlanan MMO 

yönetmelikleri (MMO Ana Yönetmeliði, Araçlarýn 

LPG'ye Dönüþümü Ýçin Mühendis Yetkilendirme 

Yönetmeliði, Serbest Müþavirlik ve Mühendislik 

Bürolarý Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði ve 

Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve 

Asgari Ücret Yönetmeliði, Araç Projelendirme 

Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliði, Araçlarýn 

CNG'ye Dönüþümü Ýçin Mühendis Yetkilendirme 

Yönetmeliði, LPG Ýkmal Ýstasyonlarý Sorumlu 

Müdür Yetkilendirme Yönetmeliði) ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlýðý, TSE ve diðer kurum ve kuruluþ- 

larla geliþtirdiði iþ birliði uyarýnca yürütmektedir.

Mühendis Yetkilendirme ve Meslek Ýçi Eðitim Mer- 

kezi çalýþmalarý kapsamýnda Araç Projesi Yetkilen- 

dirme; Araçlarýn LPG'ye Dönüþümü Mühendis Yet- 

kilendirme; LPG Tesisatý Mühendis Yetkilendirme; 

Araçlarýn CNG'ye Dönüþümü Mühendis Yetkilen- 

dirme Kurslarý ile LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz 

Ýstasyonlarý Sorumlu Müdür seminerleri düzenlen- 

mektedir. 1998'den bu yana düzenlenen 387 kursta, 8 

bin 91 Oda üyesi mühendis belgelendirilmiþtir. 

Ayrýca Odamýz, “LPG Piyasasý Kanunu”nun 15. 

maddesi gereðince 25 Mart 2006 tarihinde Enerji 

Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan 

yayýmlanan “LPG Piyasasý Eðitim Yönetmeliði” 

uyarýnca LPG piyasasýnda görev yapacak olan 

personelin eðitiminde de sorumluluk üstlenmiþtir. 

LPG piyasasýnda görevli tanker þoförleri, dolum ve 

tüp dolumu, tüp daðýtým araç þoförleri ve tüp 

daðýtýmý, tanker dolumu,  test, muayene ve otogaz 

LPG  dolumu,  pompacýlar  ile  tesisat, projelendirme
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Ýmalatýnda görev alan diðer personel eðitiminde 

Odamýz tarafýndan 716 kurs sonucunda 20 bin 362 

personel belgelendirilmiþtir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý AÝTM Yönetmeliði uya- 

rýnca araçlarýn “periyodik muayeneleri” öncesinde 

muayene istasyonlarýnca istenmesi gereken gaz 

sýzdýrmazlýk raporlarýný düzenleme yetkisi 1999 

yýlýndan bu yana TMMOB Makina Mühendisleri 

Odasý ve Otomotiv Ana Bilim Dalý bulunan üniver- 

siteler ile Türk Standartlarý Enstitüsü'ne (TSE) veril- 

miþtir. Ancak pratikte bu hizmet, ülke çapýndaki 

yaygýn örgütlülüðü ve teknik donanýmý itibarýyla fii- 

len Odamýz tarafýndan verilmektedir. 

MMO LPG Piyasasýnda Denetimi ve Disiplini 

Saðladý 
Bu hizmet, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn 11 Nisan 

2005 tarihinden itibaren araçlarýn LPG'ye dönüþüm- 

lerinin son kontrolü ve “Montaj Tespit Raporu” 

onayýný düzenlemeye dair MMO'ya yaptýðý yetki 

devrinin ardýndan bir üst noktaya sýçratýlmýþ ve 

piyasa denetim ve disiplini tamamen saðlanmýþtýr. 

Nisan 2005 sonrasý MMO denetimleri ve yeni 

uygulamalar ile sektördeki denetimsizliðin üstüne 

gidilerek, yetkili firmalarca dönüþtürülen her araç 

MMO'nun uzman mühendislerince tek tek kontrol 

edilmekte ve Montaj Tespit Raporu gerekli kontroller 

yapýldýktan sonra onaylanmaktadýr. Bu uygulamayla 

dönüþümlerin yetkili firmalarca ve yetkili mühen- 

disler gözetiminde gerçekleþip gerçekleþmediði, 

mühendisin herhangi bir mesleki cezasýnýn bulunup 

bulunmadýðý, yetkili mühendisin firmada halen 

istihdam edilip edilmediði, dönüþümün ve dönü- 

þümde kullanýlan malzemelerin ilgili standartlara 

uygunluðu denetlenmektedir. 2005 sonrasýnda ülke 

genelinde MMO sabit kontrol noktalarý sayýsý 105'ten 

160'a çýkarýlmýþ; il ve ilçelerde nüfus yoðunluðu ile 

kara yollarý araç muayene günleri programý ve araç 

sayýlarý dikkate alýnarak, gezici ekiplerin sayýsý 

artýrýlmýþtýr. 

Odamýzca LPG'li araç kullanýcýlarýnýn bilinçlen- 

dirilmesi amacýyla 2,5 milyon adet “Bilinçli Kullana-

lým, Güvenli Yaþayalým/LPG Sistemli Araçlarýn 
Güvenli Kullaným Kýlavuzu” adlý broþür bastýrýlmýþ 
ve yurt genelinde ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. 

Türkiye genelinde LPG dönüþümü yapan yetkili 
firma sayýsý 2004 sonunda 231 iken 2008 yýlý baþýnda 
566'ya ulaþmýþtýr. Bu artýþ, sektörün iþ birliði ve 
denetim süreci ile yeniden disipline edildiðinin 
somut bir göstergesidir. 

MMO'nun Denetimleri Araçlarda LPG Kullaný- 
mýný Artýrdý ,

Araçlarda ekonomik ve çevre dostu olan LPG'nin 
kullanýmý, MMO'nun piyasayý denetim altýna almasý 
ile birlikte artmýþtýr. Bu nedenle artýk lüks araçlarda 
bile LPG dönüþümü yapýlmaktadýr. 

Odamýzca ülke genelinde yapýlmakta olan LPG'li 
araçlarýn denetimi çalýþmalarýyla eþ zamanlý olarak, 
2005 sonrasýnda Emniyet Genel Müdürlüðü tara- 
fýndan yol üstü denetimlerinin sýklaþtýrýlmasý ve 
Karayollarý Genel Müdürlüðü'ne baðlý araç muayene 
istasyonlarýnda araç muayenesinin yönetmeliklere 
uygun olarak yapýlmasý ile birlikte standartlar 
dahilindeki LPG'li araç kullanýmý saðlanmýþtýr. 

1995 - 2005 arasý yetersiz ve farklý uygulamalar ve 
piyasada büyük oranda denetimsizliðin yaþandýðý 
dönemin birikimleri sonucu, 2005 baþýnda trafikteki 
10 milyonun üzerindeki aracýn 1,5 milyonu LPG'li 
olup, 1 milyona yakýnýnýn LPG'ye dönüþümü araç 
ruhsatýna iþlenmiþ, yaklaþýk 500 bin aracýn (% 
33'ünün) LPG dönüþümleri ise ruhsatlarýna iþlen- 
memiþti. Bu 500 bin aracýn hem Montaj Tespit Rapo- 
ru hem de Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu bulunmamak- 
taydý. Gaz sýzdýrmazlýk testi açýsýndan ise 1,5 milyon 
LPG'li araçtan 1 milyon 100 bini (% 74) Gaz Sýz- 
dýrmazlýk Raporu olmaksýzýn tehlikeli bir þekilde  
trafikte seyretmekteydi. 

2005 baþlarýnda, trafikteki araçlarýn yüzde 10'u 
LPG'li idi. MMO denetimlerinden sonra ise LPG'li 
araç sayýsýnýn toplam araç sayýsýna oraný yüzde 14'e 
yükselmiþtir. Bakanlýk tarafýndan yetki devri yapýlan 
11 Nisan 2005 tarihinden sonra 2 milyon 112 bin 909 
aracýn sýzdýrmazlýk kontrolleri; 804 bin 757 aracýn da
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son kontrolleri yapýlarak montaj tespit raporlarý 

Odamýzca düzenlenmiþtir. 

LPG'li Araç Denetimlerinde Son Durum ve 

Sayýsal Veriler

LPG'li araçlara iliþkin denetim hesaplamalarýnda iki 

hatta üç yýllýk verilerin dikkate alýnmasý gerekmek- 

tedir. Zira özel araçlar iki yýlda bir, ticari araçlar ise 

yýlda bir kez periyodik kontrol yaptýrmaktadýrlar. Bu 

nedenle yapýlan hesaplamalarýn yaklaþýk deðer 

taþýdýðý gözetilmelidir. 

Gaz Sýzdýrmazlýðýndaki Denetimsizlik Tamamen 

Giderildi
 
2003 - 2004 yýllarýnýn Gaz Sýzdýrmazlýk Rapor sayýsý 

toplamý 379 bin iken, 

! 2005 - 2006'da 1 milyon 263 bin 253, 2006 - 

2007'de 1 milyon 594 bin 304 araca, 

! 2005 - 2007 toplamýnda 2 milyon 212 bin 909,  

2003- 2007 toplamýnda ise 2 milyon 591 bin 492 

araca Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu düzenlenmiþtir. 

2003 - 2004 yýllarýnda Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu 

verilen araç oraný yüzde 26 iken, 2004 - 2005'te yüzde 

55'e, 2005 - 2006'da yüzde 84'e; 2006-2007'de yüzde 

100 deðere çýkýlmýþtýr.
 
2005 yýlý baþýnda gaz sýzdýrmazlýða iliþkin yüzde 74 

oranýndaki denetimsizlik, 31 Aralýk 2007 tarihi 

itibarýyla tamamen giderilmiþtir. 

Montaj Tespit Raporu Bulunmayan Araç Kal-  

madý

Odamýza Yetki Devri yapýlan 11 Nisan 2005 

tarihinden baþlayarak, 

! 2005 - 2006'da 498 bin 527 (% 33,2), 2006 - 

2007'de 550 bin 234 (% 36,6), 

! 2005 - 2007 toplamýnda 804 bin 757 aracýn (% 

53) son kontrolü yapýlarak Montaj Tespit Raporu 

düzenlenmiþtir. 

Böylece, 2005 baþýndaki yüzde 33 oranýndaki 

denetimsizlik tamamen giderilmiþ, montaj tespit 

raporu bulunmayan araç kalmamýþtýr. Montaj Tespit 

Raporu düzenlemeye iliþkin Odamýza Yetki Devri 

yapýlan 11 Nisan 2005 tarihine kadar ruhsata tescilli 

araç oraný yüzde 67 iken, iki yýlda bu oran yüzde 

100'e çýkarýlmýþtýr. 

2007 sonu itibarýyla, 1 milyon 804 bin 757 aracýn son 

kontrolü yapýlarak Montaj Tespit Raporlarýyla 

birlikte Trafik Tesciline iþlenmesi saðlanmýþtýr. Bu 

denetim rakamý ile Emniyet Genel Müdürlüðü ve 

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Türkiye'deki 

LPG'li araç verileri arasýnda tam bir uyum 

saðlanmýþtýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 

bu nedenle ilgili veriler ile www.mmo.org.tr adre- 

sinden tamamýna eriþebileceðiniz raporu kamuoyuna 

gurur duyarak sunmaktadýr. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 
Yönetim Kurulu Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

!
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ÝZGAZ, Anayasa ve Doðalgaz Piyasasý Yasasý'na aykýrý bir þekilde özelleþtirilmek isteniyor...

ODAMIZ, ÝZGAZ ÖZELLEÞTÝRMESÝNE KARÞI DAVA AÇTI

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, Baþkent 
Doðalgaz Daðýtým A.Þ. özelleþtirmesinin ardýndan, 
Ýzmit Gaz Daðýtým A.Þ. (ÝZGAZ) özelleþtirmesine 
iliþkin Kocaeli Belediye Meclisi Kararý ve ihale ilaný- 
nýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle 
Danýþtay'da bir dava daha açtý. 

Dava, ÝZGAZ özelleþtirmesinin yasal dayanaðýnýn 
bulunmamasý ve Anayasa'ya aykýrýlýðý, doðal gaz 
daðýtýmý özelleþtirmesinin mülkiyet devri yoluyla 
yapýlmasýnýn kamu yararýna ve hukuka aykýrýlýðý ve 
daðýtým hizmetinin özelleþtirilmesinin özel hukuk 
sözleþmeleri yoluyla yapýlamayacaðý gerekçeleriyle 
açýlmýþtýr. 

Türkiye'de sanayiye en yüksek oranda doðalgaz arz 
eden ve Türkiye sanayisinin can damarý olan Kocaeli 
sanayisi ile 200 bin konuta 2 bin 400 km doðal gaz 
þebekesiyle hizmet veren ÝZGAZ'ýn özelleþtirilmesi- 
ne iliþkin önce 17 Temmuz, daha sonra da 14 Aðus- 
tos'ta yapýlmasý öngörülen ihale iþlemi ve bu ihale iþ- 
leminin dayanaðý olan Kocaeli Belediye Meclisi Ka- 
rarý Odamýzca Danýþtay'da dava konusu yapýlmýþtýr.
 
Odamýz, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ve iþtirak- 
lerine ait Ýzmit Gaz Daðýtým Sanayi ve Ticaret A.Þ'nin 
yüzde 100'üne tekabül eden hisselerinin blok satýþ 
yöntemi ile özelleþtirilmesine iliþkin 23 Mayýs 2008 
tarih ve 26884 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 
ihale ilaný ve bu ilanýn dayanaðý olan Kocaeli Büyük- 
þehir Belediye Meclisi'nin 18 Nisan 2008 tarih ve 214 
sayýlý Kararý'nýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali 
istemiyle Danýþtay'da bir dava açmýþtýr. Dava gerek- 
çelerinin özeti aþaðýda kamuoyunun bilgisine sunul- 
maktadýr. 

I. ÝZGAZ özelleþtirilmesinin yasal dayanaðý 
bulunmamakta, ÝZGAZ Anayasa ve Doðalgaz 
Piyasasý Yasasý'na aykýrý bir þekilde özelleþtiril- 
mek istenmektedir.

1.    4646 Sayýlý Doðalgaz Piyasasý Yasasý'nýn Geçici 
3. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a)  bendinde Eskiþe-

hir ve Bursa, (e) bendinde ise Ankara açýsýndan doðal 

gaz daðýtýmýnýn özelleþtirilmesine iliþkin özel 

düzenlemelere yer verilmiþ, bunlarýn dýþýndaki 

belediyelere iliþkin doðal gaz daðýtým iþlerinin 

özelleþtirilmesine yönelik ise herhangi bir hükme yer 

verilmemiþtir.
 
Oysa Anayasa'nýn  “Devletleþtirme ve Özelleþtirme” 

baþlýklý 47. maddesinin 3. fýkrasýnda “Devletin, kamu 

iktisadi teþebbüslerinin ve diðer kamu tüzelkiþileri- 

nin mülkiyetinde bulunan iþletme ve varlýklarýn 

özelleþtirilmesine iliþkin esas ve usuller kanunla 

gösterilir” hükmü bulunmaktadýr. Buna göre, 

kamuya ait hangi kuruluþlarýn özelleþtirilebileceði ve 

bu özelleþtirmenin esas ve usullerinin bir yasal 

düzenlemeyle açýk bir þekilde belirtilmesi gerek-

mekteyken, ÝZGAZ A.Þ'nin özelleþtirilmesine iliþkin 

yasal bir düzenleme bulunmamaktadýr. 

2.   Her ne kadar Doðalgaz Piyasasý Yasasý'nýn Geçici 

3. Maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde, 

Eskiþehir, Bursa ve Ankara dýþýnda kalan diðer tüm 

belediyeler için genel düzenlemeye yer verilmiþ 

olmakla birlikte, bu bent geçici bir hüküm ifade 

etmekte ve özelleþtirmeden de bahsetmemektedir. 

Kaldý ki bu geçici hüküm belirli bir süreyi 

öngörmekte ve bu süre de dolmuþ bulunmaktadýr. Bu 

nedenle bu bendin uygulanma olanaðý da ortadan 

kalkmýþ durumdadýr. Dolayýsýyla bu hükme dayalý 

olarak bir özelleþtirme iþleminin gerçekleþmesi de 

olanaklý deðildir. ÝZGAZ'ýn ya da Eskiþehir, Bursa ve 

Ankara dýþýnda kalan diðer belediyeler ile belediye 

þirketlerince yürütülen doðal gaz daðýtým iþinin 

özelleþtirilmelerine yönelik baþkaca herhangi bir 

yasal düzenleme de bulunmamaktadýr. 

Dolayýsýyla Anayasa gereði özelleþtirilmesine iliþkin 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmayan ÝZGAZ'ýn 

özelleþtirilmesine yönelik tesis edilen dava konusu 

iþlemlerin iptali gerekmektedir.
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II. Doðal gaz daðýtým faaliyetlerinin özelleþ- 

tirmesinin þehir içi daðýtým þebekelerinin mül- 

kiyetinin devri yoluyla yapýlmasý Anayasa, kamu 

yararý ve hukuka aykýrýdýr.

Diðer yandan söz konusu özelleþtirmenin þehir içi 

daðýtým þebekelerinin mülkiyetinin devri yoluyla 

yapýlmasý, Anayasa'nýn 2. maddesinde düzenlenen 

sosyal devlet ilkesine; 168. maddede düzenlenen 

tabii servet ve kaynaklarýn iþletilmesine; 35. 

maddede düzenlenen mülkiyet hakkýna iliþkin 

hükümlere; mahalli idareleri düzenleyen 127. madde 

ile kamu hizmetlerini düzenleyen 128. maddesine 

aykýrýdýr. 

Dava konusu edilen iþlemlerde lisans süresi olan 30 

yýl boyunca þehir içi doðal gaz daðýtým þebekesinin 

iþletme hakkýnýn devredileceði, bu süre sonunda ilgili 

kamu idaresine iade edileceði yolunda herhangi bir 

düzenleme mevcut deðildir. Bu haliyle yapýlan 

özelleþtirmeyle; diðer tüm menkul ve gayrimenkuller 

yanýnda, daðýtým altyapý tesislerinin mülkiyeti de 

devredilmek istenmektedir. Mülkiyetin sýnýrsýz, 

süresiz bir hak olduðu, ikinci bir doðal gaz 

þebekesinin kurulmasýnýn fiziki ve ekonomik olarak 

olanaksýzlýðý, lisans süresinin Yasa gereði 30 yýl 

olduðu ve en önemlisi de doðal gaz gibi kamunun 

temel ihtiyaçlarýndan olan bir enerji daðýtým þebekesi 

mülkiyetinin kamu idaresinde kalmasý gerekliliði 

birlikte deðerlendirildiðinde; mülkiyetin devrini 

içeren dava konusu iþlemlerin, kamu yararýna ve 

hukuka aykýrý olduðu açýktýr. 

III. Doðal gaz daðýtým faaliyetinin özel hukuk 

sözleþmeleriyle gördürülmesi mümkün deðildir.

Anayasa'nýn “Devletleþtirme ve Özelleþtirme”yi 

düzenleyen 47. maddesinde; kamu idarelerince 

yürütülen hizmetlerin özel hukuk sözleþmeleriyle 

gördürülebilmesi ancak yasada açýk hüküm bulun- 

masý koþuluna baðlanmýþtýr. ÝZGAZ özelleþtirme- 

sinin yasal dayanaðý olarak 4646 sayýlý Kanun'un 

Geçici 3. maddesinin (b) bendinin gösterilmesi 

halinde; bu Yasa hükmünde bu konuda herhangi bir 

açýk belirleme bulunmadýðý görülecektir. Doðal gaz  

daðýtým faaliyetinin niteliði gereði bu faaliyetin devri

ancak imtiyaz sözleþmesi yoluyla olasýdýr. Söz ko- 

nusu özelleþtirmeye iliþkin tanýtým dokümaný, þartna- 

mesi ve ek'leri incelendiðinde, yapýlacak devire 

iliþkin sözleþmenin özel hukuk sözleþmesi niteliðin- 

de olduðu görülmektedir. Dava konusu iþlemler bu 

açýdan da hukuka aykýrýdýr ve iptali gerekmektedir. 

Odamýz yukarýdaki gerekçelerle Danýþtay'da 

dava açmýþtýr.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, tüm kentsel 

kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesini ve serbest 

piyasa faaliyeti haline dönüþtürülmesini öngören 

Dünya Bankasý, IMF ve AB uyum politikalarýnýn bir 

parçasý olarak gündeme gelen özelleþtirmelere, kendi 

meslek alanlarýyla baðlantýlý olarak karþý çýkmaya ve 

hukuken elinden geleni yapmaya devam edecektir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Emin KORAMAZ 
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ÝÞÇÝ SAÐLIÐI ve ÝÞ

GÜVENLÝÐÝ SEMÝNERÝ

18 EKÝM 2008

SAAT : 09.00 - 17.00

BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 

TAÞBAÞI KÜLTÜR 

MERKEZÝ

DUYURU
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Doðal gazda bundan sonra yapýlacak zamlarýn etkileri daha boyutlu olacak...

ZÝNCÝRLEME ZAM YAÐMURU BAÞLADI

Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, 

2 Aðustos 2008 tarihinde yaptýðý basýn açýklama- 

sýnda, enerjide yüzde 73 oranýndaki dýþa baðýmlý- 

lýðýn, serbestleþtirme ve özelleþtirme uygulama- 

larýnýn sonucu olan zincirleme zam yaðmurunun 

baþladýðýný bildirerek, doðal gazda bundan sonra 

yapýlacak zamanlarýn etkilerinin daha boyutlu 

olacaðýný savundu. 

1 Haziran'da baþlayan doðal gazda otomatik zam 

uygulamasý ile bu yýl içindeki fiyat artýþý yüzde 

29,38'e, son 4 yýldaki doðal gaz fiyat artýþlarý ise 

yüzde 123,59 oranýna ulaþmýþtýr.

Enerjide yüzde 73 oranýndaki dýþa baðýmlýlýk, 

serbestleþtirme ve özelleþtirme uygulamalarýnýn 

sonucu olan zincirleme zam yaðmuru baþlamýþtýr. 

Doðal gaza bundan sonra yapýlacak zamlarýn etkileri 

daha boyutlu olacaktýr. 1 Haziran'da baþlayan doðal 

gazda otomatik zam uygulamasý ile bu yýl içindeki 

fiyat artýþý yüzde 29,38'e, son 4 yýldaki doðal gaz fiyat 

artýþlarý ise yüzde 123,59 oranýna ulaþmýþtýr.

Aylýk otomatik doðal gaz zamlarý, doðal gazýn 

kullanýmýný dezavantajlý kýlmaya baþlayacak bir dö- 

neme girildiðinin iþaretlerini sunmaktadýr. Otomatik 

zamlar sanayi ve konutlardaki doðal gaz kullanýmýný 

sorunlu hale getirecektir. 

Bilindiði üzere Yüksek Planlama Kurulu Kararý 

uyarýnca enerji KÝT'lerinde “Maliyet Bazlý Fiyatlan- 

dýrma Mekanizmasý” adýyla otomatik zam uygula- 

masýna geçilmiþtir. Hükümetin bir Kararname ile 

belirlediði ve 1 Temmuz'dan itibaren “Maliyet Bazlý 

Fiyatlandýrma” mekanizmasý yoluyla otomatik zam 

uygulamasý baþlamýþtýr. Böylelikle doðal gazda ay- 

lýk, elektrikte ise üç aylýk dönemlerle otomatik zam- 

lar yürürlüðe konulmuþtur. Bu uygulama uyarýnca 

doðal gaz fiyatlarý 1 Aðustos 2008 tarihinden itibaren 

konutlarda ve sanayide ÖTV ve KDV dahil fiyatlarda 

yüzde 19,15 oranýnda artýrýlmýþtýr.

 

1 Ocak 2005 - 1 Temmuz 2008 dönemi son 4 yýllýk 

bütün enerji kullaným alanlarýndaki fiyat artýþlarý 

olaðanüstü düzeydedir. Enerji girdilerine göre zamlar 

bu dönemde konut elektriðinde yüzde 45,44; 

otogazda yüzde 68,42; LPG'de 12 kg tüpte yüzde 

100,00; doðal gazda yüzde 123,59; TKÝ kömürde 

yüzde 48,6771,98; kurþunsuz benzinde yüzde 56,52; 

motorin 50'de yüzde 81,18; 6 No'lu fuel oilde yüzde 

177,19 oranýnda gerçekleþmiþtir. 

2005 Aðustos 2008 döneminde, konut/iþ yeri vb. 

tüketicilere uygulanmak üzere BOTAÞ'ýn daðýtým 

þirketlerine uyguladýðý satýþ fiyatlarý aþaðýdadýr. 

ÖTV Dahil KDV 
Hariç (YTL/m )

ÖTV-KDV Dahil 
(YTL/m )

Toplam Artýþ %

2005 OCAK

0.288212

0.340090

-

2006 OCAK

0.356699

0.420905

23,76

2007 OCAK

0.456862

0.539097

58,52

2008 OCAK

0.498090

0.587746

72,82

2008 TEMMUZ

0.540848

0.638201

87,66

2008 AÐUSTOS

0.644418

0.760413

123,59

SON 4 YILIN BOTAÞ DOÐALGAZ FÝYATLARI
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Yukarýdaki rakamlara gaz daðýtým þirketlerinin 

uyguladýðý ve 5,5 cente kadar varan Birim Hizmet ve 

Amortisman Bedelleri eklendiðinde, Ankara, Ýstan- 

bul, Ýzmit gibi kentlerde doðal gaz satýþ fiyatý 0.830 

YTL/m³'ü aþmaktadýr. Böylece son 7 aydaki fiyat 

artýþý yüzde 29,38'e, son 4 yýldaki fiyat artýþý ise yüzde 

123,59'a ulaþmýþtýr.

Petrol ve doðal gaz ithalatý yoluyla yaþanan ve bu 

ürünlerin fiyatlarýnda dünya ölçeðinde yaþanan 

artýþlar nedeniyle yoðunlaþan dýþa baðýmlýlýk; 

elektrik üretiminde doðal gazýn payýnýn çok yüksek 

oluþu; serbestleþtirme kuralsýzlaþtýrma uygulamalarý, 

ayrýcalýklý anlaþmalarla doðal gaza dayalý elektrik 

üreten santrallere tanýnan imkânlar, kentsel gaz 

daðýtým þirketlerinin birim hizmet ve amortisman 

bedellerinin yüksek tutulmasý olgularý doðal gaz ve 

elektrik fiyatlarýnýn artmasýnda etken olmaktadýr.
 
Kýsacasý dýþa baðýmlý petrol, doðal gaz ve kömür alýþ 

ve satýþ maliyetleri ile döviz kuru hareketleri 

gündelik yaþama akaryakýt, doðal gaz, elektrik ve 

kömür fiyatlarýnda zam olarak sürekli bir þekilde 

etkide bulunacaktýr. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, bu 

durumdan çýkýþ için þu temel adýmlarýn atýlmasýný 

önermektedir: 

! Türkiye, uluslararasý stratejik bir gerilim konusu 

olan enerji alanýnda doðal gaz temin/alým 

/ithalatý, arama, yerli üretim ve tüketim politi- 

kalarýný kendi çýkarlarý temelinde ve doðru bir 

þekilde oluþturmalý, gerçekte iflas etmiþ olan 

özelleþtirme, küçültme, parçalama politikalarýný 

terk ederek kamusal merkezi planlamaya geç- 

melidir. 

! Arz güvenliði ve ithalatta arz çeþitliliði sað- 

lanmalý, Rusya ve Ýran'a baðýmlýlýðýn azaltýl- 

masýna yönelik çalýþmalar yürütülmeli; güvenilir 

yeni kaynaklardan arz çeþitlendirilmesi saðlan- 

malý; Azerbaycan'dan yapýlacak ithalatýn ar- 

týrýlma olanaklarý araþtýrýlmalý; Türkmenistan ve 

Mýsýr'dan  ülkemize  doðru  boru  hattý  tesisi  ça-

lýþmalarýna hýz verilmeli, ithalat yapýlacak ül- 

kelere Irak'ýn eklenmesine çalýþýlmalýdýr. TPAO 

kanalýyla Türkmenistan, Kazakistan, Ýran vb. 

ülkelerle ortak üretim anlaþmalarý yapýlmalýdýr. 

Kriz durumlarý için uygulanabilir acil eylem 

planlarý hazýrlanmalýdýr. 

! Arz güvenliði açýsýndan depolama kapasitesi 

artýrýlmalýdýr. 

! Elektrik üretiminde doðal gazýn payý yüzde 

57'lerden kademeli olarak önce yüzde 40'lara, 

sonra yüzde 30'lara ve nihai hedef olarak yüzde 

25'lere düþürülmelidir. 

! Enerji verimliliði temel bir enerji politikasý 

olarak benimsenmelidir. 

! Yurtiçi doðal gaz arama çalýþmalarý artýrýlmalý ve 

mevcut kaynaklarýn ülke çýkarlarý gözetilerek 

iþletilmesi için yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. 

TPAO'nun Karadeniz ve ülke bütünündeki doðal 

gaz ve petrol arama çalýþmalarý desteklenmelidir. 

! TPAO ve BOTAÞ birleþmeli; doðal gaz depo- 

lama tesisleri ve doðal gaz iletim hatlarý özerk bir 

kamusal yapý bünyesine alýnmalýdýr. 

! Doðal gaz alým sözleþmeleri devri uygulamasý 

sona ermelidir. Doðal Gaz Piyasasý Yasasý'nda 

deðiþiklik yapýlarak ithalat kýsýtlamalarý kaldý- 

rýlmalý ve BOTAÞ'ýn mevcut doðal gaz söz- 

leþmelerinin özel kuruluþlara devrine son veril- 

melidir. 

! Doðal gaz fiyatlarý üzerindeki yüzde 18 KDV 

yüzde 1'e düþürülmeli, ÖTV kaldýrýlmalýdýr. 

! Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarý etkin bir 

þekilde deðerlendirilmeli ve gerekli yatýrýmlar 

ivedilikle yapýlmalýdýr. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

Yönetim Kurulu Baþkaný

Emin KORAMAZ



ODAMIZ EÝM MEDAK 42. DÖNEM 
SEÇÝMLERÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ASÝL ÜYELER

Adý Soyadý

Mahir Ulaþ AKCAN    

Emrah AYDEMÝR    

Halit AKÇAL     

Faik BAÞARAN    

Özgür ARMANERÝ   

Ýlhan DÜZGÜN   

Ýlknur ATEÞ       

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ankara Þube

Ankara Þube

Bursa Þube

Ýstanbul Þube

Ýzmir Þube

Kocaeli Þube

Mersin Þube

Þube

42. Dönem Endüstri - Ýþletme Mühendisliði Meslek 
Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) seçimleri, 6 
Temmuz 2008 tarihinde 41. Dönem EÝM MEDAK 
üyeleri ve 42. Dönem Þube EÝM MDK üyelerinin 
katýlýmý ile Oda Merkezi'nde gerçekleþtirildi.

Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber Çakar ve 
41.Dönem EÝM MEDAK Baþkaný Mahir Ulaþ 
Akcan'ýn konuþmalarý ile açýlan toplantýda katýlým- 
cýlar söz alarak Komisyon'un 41. Dönem çalýþmalarý 
üzerine görüþlerini, eleþtirilerini ve 42. Dönem için 
beklentilerini ilettiler. 

Adaylarýn belirlenmesinin ardýndan yapýlan seçimde 
en yüksek oyu alan 14 Komisyon Üyesi, atamalarýnýn 
yapýlmasý için Oda Yönetim Kurulu'na iletilmek 
üzere belirlendi. 

Oda Yönetim Kurulu'nun 15 Temmuz 2008 tarihli 
toplantýsýnda 14 kiþilik isim listesi üzerinde 
görüþülerek, 42. Dönem EÝM MEDAK Üyeleri'nin 
aþaðýdaki isimlerden oluþmasý kararlaþtýrýldý.

YEDEK ÜYELER

Adý Soyadý

Serap AKCAN    

Esin ÇAKIROÐLU    

H. Tahsin KAYA    

Özgür YALÇINKAYA 

Güzin ÖZDAÐOÐLU 

Nilay KALELÝ   

Ahmet DURSUNOÐLU 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Þube

Adana Þube

Antalya Þube

Eskiþehir Þube

Ýzmir Þube

Ýzmir Þube

Kocaeli Þube

Samsun Þube

Þubemiz Basýn Açýklamalarý

2 TEMMUZ 1993 
SÝVAS KATLÝAMINI UNUTMADIK 

Bundan tam 15 yýl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde 
Sivas'ta yapýlan Pir Sultan Abdal Etkinliklerinde, 35'i 
aydýn, sanatçý, yurtsever 37 insanýmýz gerici karanlýk 
güçler tarafýndan saatler süren bir kuþatma sonucu 
diri diri yakýlarak katledilmiþti. 

Ülkemizde uzunca bir zamandýr; ilerici, toplumcu ve 
yurtsever güçlere karþý hep þiddet ve linç uygulan- 
mýþtýr. Kanlý Pazar, Çorum, Maraþ ve Sivas katliam- 
larý bunlara örnektir.

Amerika'nýn özellikle Türkiye üzerinde, Sovyetler 
Birliði'ne karþý uygulamaya soktuðu "yeþil kuþak 
projesi", 12 Eylül karanlýðýnýn da desteðini alarak 
gerici odaklarýn güçlenmesini saðladý. 2 Temmuz 
1993 Sivas katliamý, bu geliþmelerin ardýndan derin 
güçler ile gerici güçlerin böylesi bir arka plana 
dayanmasý üzerine gerçekleþtirilmiþtir.

Aydýnlanmacý, ilerici, toplumcu güçler açýsýndan 
Türkiye'nin 1980 sonrasý içine sokulduðu karanlýk; 
otoriter, liberal, muhafazakâr, milliyetçi, gerici 
karma/sentez politikalarýn bir bütün olarak aþýlmasý 
ile olanaklýdýr. 

Bu ise ancak ve ancak eþitlikçi, özgürlükçü, laik, 
ekonomik-siyasal baðýmsýzlýk ile planlama-sanayi- 
leþme-kalkýnmayý bütünlük içinde içeren, demok- 
ratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak taným- 
landýðý, sosyal hukuk devleti ilkesi ile yasama-yargý-
yürütme ayrýlýðýnýn demokratik bir çerçevede sað- 
landýðý bir Türkiye'de gerçekleþecektir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak, 
Türkiye tarihinin her evresinde çeþitli alt eðilimler ve 
biçimler altýnda yayýlmasýný sürdüren gericiliði kendi 
karanlýðýnda bir kez daha lanetliyoruz. Sivas'ta 
katledilen aydýn, sanatçý ve ilericileri katlediliþlerinin 
15. yýlýnda sevgi ve saygýyla anarken; ýrk, dil, din 
ayrýmý yapmaksýzýn kardeþçe yaþanan bir dünya 
özlemimizi bir kez daha duyuruyoruz.

R. Erhan KUTLU
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
Eskiþehir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný
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