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TMMOB'DAN

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 14 Aðustos 2010 tarihinde yapý 
denetimiyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý.

17 Aðustos depreminin 11. yýldönümü nedeniyle deprem bir kez daha gündemimizde. Marmara 
depreminden sonra, yaþanan felaketten aldýðýmýz ders; "yapý üretiminin yeterince denetlenmemiþ" 
olmasýydý. 

Ne yazýk ki ülkemizde yapý üretim süreci ranta baðlý olarak þekillenmekte, konut üretiminde 
esas beklenti getiri üzerine kurulmaktadýr. Yapý projeleri mevcut iþleyiþte halen kullanýcý ve/veya 
tüketici için belediyeden alýnacak yapý ruhsatýnýn tamamlayýcý birer evraký olmaktan öte anlam 
taþýmamaktadýr. 

Yapý denetimi, bütün bu sürecin baþat unsuru olarak ülke gündeminde önemli bir yer 
tutmaktadýr. 1999 Marmara depreminden sonra dönemin siyasi iktidarý tarafýndan alelacele çýkartýlan 
4708 sayýlý Yapý Denetimi Yasasý ciddi eksiklikler ve yanlýþlýklar taþýmasýnýn yaný sýra ihtiyacý 
gidermekten oldukça uzaktýr. 

Yapý denetimi sadece bir yasal düzenlemeler sorunu deðildir. Elbette ki, yasal düzenlemeler 
zorunludur ancak uygulayýcýlarýn bu konudaki kararlýlýðý, baþka bir ifadeyle siyasi erkin tercihi sonucu 
deðiþtirecek önemdedir. 

Siyasal iktidardan, yapý denetim mevzuatýndaki yanlýþlýklarý gidermesi beklenirken, 7 Aðustos 
2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Yapý Denetimi Uygulama Yönetmeliði Deðiþikliði ile yapý 
denetim kuruluþu ve laboratuvarýnda görev alacak teknik personelin mesleki deneyim süresi 12 yýldan 5 
yýla indirilmiþtir. 

10 yýldýr pilot olarak 19 ilde uygulanan yapý denetimi Bakanlar Kurulu kararýyla 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren 81 ilde hayata geçirilecektir. 

TMMOB en baþýndan itibaren yapý denetim sisteminin tüm ülkeye yaygýnlaþtýrýlmasý 
gerektiðini savunmaktadýr. Ancak, sistemin yaygýnlaþtýrýlmasýndan önce yanlýþlýklarýn giderilmesi 
büyük önem taþýmaktadýr. 

TMMOB ve odalarýmýz, yapý denetimi ile desteklenen "saðlýklý bir yapý üretim süreci" 
konusundaki önerilerini, her fýrsatta yetkililere iletmiþ ve kamuoyu ile paylaþmýþtýr.

"Yapý Denetim Sistemi"nin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilimizin tümünde uygulamaya 
konacaðýnýn açýklanmasý üzerine, konu hakkýndaki görüþ ve önerilerimizi bir kez daha özetlemekte 
yarar görüyoruz.

1- Güvenli ve nitelikli bir yapýlaþmanýn ilk adýmýnýn öncelikle topografik ve jeolojik tespitler 
dikkate alýnarak oluþturulan "Ýmar planlarýnýn elde edilmesi sürecinde" atýldýðý bilinmelidir.

2- Ýmar planlarýndaki arazi kullaným kararlarýnýn ve yapýlaþma þartlarýnýn belediye meclisleri 
tarafýndan kolaylýkla deðiþtirilebiliyor olmasý engellenmelidir. Son olarak, "Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Baþkanlýðý"nýn Sakarya-Akyazý fay hattýndaki koruma bandýný 150 metreden 20 metreye 
indirme kararý, siyasi etkilerin bilimsel ve teknik kararlar üzerindeki gücünü ve düzeyini açýkça 
sergilemektedir. Bu gerçekten hareketle, öncelikle imar planlamasýnda görevli belediye teknik 
kadrolarýnýn sorumluluðu arttýrýlýrken, görevleri sýrasýnda oluþabilecek baskýlara karþý yasayla korunan 
güvenli bir çalýþma ortamý oluþturulmalýdýr.

3- Yapý üretim süreci bir bütün olarak algýlanmalýdýr. Bu üretim zincirinde ilk halka olan 
"projelerin tasarýmý" safhasýndan baþlayarak "projelerin uygulanmasý" ve "uygulamanýn denetimi"nin 
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Kamusal hizmetlerin özelleþtirilmesi sosyal devlet ilkesine aykýrýdýr. Doðal gaz daðýtýmýndan 
toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarý doðrultusunda ve eþit bir þekilde yararlandýrýlmalarýnýn 
saðlanmasý, sosyal devlet ilkesinin bir gereðidir.

Bu yönüyle doðal gaz daðýtýmý kamu hizmeti niteliðindedir ve bu hizmetin mahalli idarelerce 
yürütülmesi gerekmektedir. Anayasanýn bu açýk hükmüne karþýn, tüm kentsel kamu hizmetlerinin 
özelleþtirilmesini ve piyasa faaliyeti haline dönüþtürülmesini öngören Dünya Bankasý ve IMF güdümlü 
uluslararasý sermaye çevrelerince dayatýlan serbestleþtirmeci politikalarda ýsrarcý olunmakta, tüm 
kamusal alanlarýn sermaye kesimlerine yeni rant alanlarý olarak sunulmasýna devam edilmektedir.

Özelleþtirme Süreci

Bu yönelim uyarýnca, bilindiði üzere, Ankara Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý bir Genel 
Müdürlük olan EGO Genel Müdürlüðü bünyesinde yürütülen kentsel doðal gaz daðýtým hizmetleri de 
özelleþtirme amacýyla, önce ayrýcalýklý yüksek birim hizmet ve aþýnma payý tarifeleri uygulama imkâný 
tanýnan Baþkent Doðal Gaz Þirketi'ne dönüþtürülmüþtü. Ankara Büyükþehir Belediyesince bu þirketin 
özelleþtirilmesi için açýlan ihale sonuçlandýrýlamayýnca, 02.07.2009 tarih ve 2009/43 sayýlý kararla, 
Þirket, özelleþtirilmesi için Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'na (ÖÝB) devredilmiþtir. ÖÝB tarafýndan 
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Þirketteki hisselerinin yüzde 80'inin devri için açýlan ihale 19 
Temmuz 2010 tarihinde yapýlacakken, açýklanmayan bir nedenle 9 Aðustos 2010 tarihine ertelenmiþtir. 
16 Aðustos 2010 tarihinde yapýlan açýk artýrma sonucu, Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. 1 milyar 211 
milyon dolarla, yeni kurulan ve en son Boðaziçi ve Gediz Elektrik Daðýtým Þirketleri ihalelerine en 
yüksek teklifi veren ortaklýðýn ana ortaðý olan MMEKA A.Þ.ye vermiþtir.

Ýhalede Açýklýk Yok

Temel bir kamu hizmetinin devir ihaleleri, kamuoyunun bilgisinden özellikle saklanarak, 
kapalý kapýlar ardýnda gerçekleþtirilmektedir. Ýhale þartnamesi için oldukça yüksek bir bedel belir-
lenmekte ve teklif verecek þirketler dýþýnda ilgili kurum ve kuruluþlarýn eriþiminden kaçýrýlmaktadýr. 

Oysa 4046 sayýlý Kanun'un "Ýlkeler" baþlýklý 2. maddesinin (ý) bendinde "özelleþtirme iþlem-
lerinin deðer saptamasý da dahil aleniyet içinde yürütülmesi" ilkesi benimsenmiþtir. Elektrik ve doðal 
gaz daðýtým kuruluþlarýnýn ihale süreçlerinde ise büyük bir titizlilikle gizlilik uygulanarak söz konusu 
aleniyet (açýklýk) ilkesi ihlal edilmektedir. 

YPK Kararý Özel Sektörü Kollamaktadýr 

19 Temmuz 2010 tarihinde yapýlmasý öngörülen ihale, BOTAÞ'ýn mülkiyetinde olan ve Anka-
ra'nýn yýllýk toplam tüketiminin yarýsý kadar doðal gaz tüketen Baymina Enerji Santrali'ne gaz ileten 
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ÞÝRKET BOTAÞ'A DEVREDÝLMELÝ 



43

makina mühendisleri odasý trabzon þubesi

trabzon.mmo.org.tr

yüksek basýnç hattýnýn BOTAÞ'tan alýnarak Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'a devrini saðlayacak Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) kararýnýn alýnabilmesi için ertelenmiþtir. 19.07.2010 tarihli ve 2010/T-24 sayýlý 
Yüksek Planlama Kurulu kararý, kamuoyundan gizlenmiþ ancak teklifçi þirketlere müjdelenmiþtir. 

Bu kararýn gerekçesinin Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'ýn satýþ bedelini yükseltmek olarak 
gösterildiði duyumu kamuoyuna yansýmýþ, ancak bu gerekçenin doðru olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Zira iptal 
edilen ihale deðeri, ihalede henüz Baymina yokken 1 milyar 610 milyon USD idi, fakat ihale kapsamýna 
Baymina gibi yýlda 1 milyar metreküp gaz tüketen büyük bir müþteri eklendiðinde ve yýlda 7,7 milyon 
dolar taþýma geliri ilave edildiðinde bile daha düþük bir ihale teklif bedeli olan 1 milyar 211 milyon dolar 
fiyat ortaya çýkmýþtýr. Böylece BOTAÞ'ýn gelir kaybý ve görev zararýna yol açýlmýþ olacaktýr. 

Öte yanda, kamuoyundan gizlenen bu YPK kararý ile ciddi bir kamu zararýna neden 
olunmaktadýr. Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'ý devir alacak þirket, Baymina santraline gaz taþýnmasý 
bedeli olarak her yýl BOTAÞ'tan yaklaþýk 7,7 milyon dolar talep edecek, BOTAÞ ise gaz temin garantisi 
verdiði Baymina santralinden talep edemeyeceði, ancak Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'ý devir alacak özel 
þirkete ödeyeceði bu bedeli, bilançosuna görev zararý olarak yazacaktýr. BOTAÞ'ýn Baþkent Doðal Gaz 
Daðýtým'dan alacaklarý yýllardýr faizsiz olarak dondurulmuþtur. Siyasal iktidar, kamu þirketi BOTAÞ 
zararýna, Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'ý devir alacak özel þirket yararýna olan, kýsaca, kamu aleyhine bir 
özel þirketi kollayan bu kararýn gerekçesini açýklamak zorundadýr.
 

BOTAÞ Ankara Büyükþehir Belediyesi Borçlarý Nedeniyle Zararda

Son olarak, basýnda yer alan haberlerde, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin henüz tahakkuk 
etmemiþ muhtemel kârlara karþýlýk, Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'dan tahsilat yaptýðý öne sürülmektedir. 
Bu haberlere göre, "Baþkent Doðal Gaz'ýn, Ankara Büyükþehir Belediyesi ve EGO'dan 350 milyon 
TL'si anapara, 120 milyon TL'si faiz olmak üzere 470 milyon TL cari dönemden alacaðý bulunuyor. 
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý kaynaklarý, borç tutarýný netleþtirmek için Ankara Büyükþehir 
Belediyesi ile son görüþmelerin yapýldýðýný belirtmiþlerdir". Bu durumda, daha önce tahakkuk eden ve 
BOTAÞ'a ödenmeyi bekleyen 660 milyon TL de eklendiðinde, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 
Özelleþtirme Ýdaresi'nin sattýðý Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'a 1 milyar 170 milyon TL borçlu olduðu 
ortaya çýkmaktadýr. Bu durum Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþma tarzýný ortaya koymaktadýr. 

Sonuç olarak kamu zararýna sonuçlar verecek olan þaibeli Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. 
özelleþtirme ihalesi iptal edilmeli, Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. alacaklarýna karþý BOTAÞ'a 
devredilmelidir. 

ÞAÝBELÝ BAÞKENT DOÐALGAZ DAÐITIM A.Þ.
ÖZELLEÞTÝRME ÝHALESÝ ÝPTAL EDÝLMELÝ VE BU

ÞÝRKET BOTAÞ'A DEVREDÝLMELÝ 
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Araçlarýný LPG'ye dönüþtürmek isteyen veya dönüþtürmüþ yurttaþlarýmýzýn, araç dönüþüm-
lerinin son kontrolünü ve periyodik gaz sýzdýrmazlýk testini MMO'ya yaptýrmasý gerekmektedir. 
 

14 Aðustos 2010 tarihinde Erdoðan Aydoðan sürücülüðünde Bodrum'dan Ýzmir'e giden ve 
içinde dört turizmcinin bulunduðu (48 UJ 999 plakalý) LPG'li araç, Bodrum Torba mevkiinde bir anda 
çýkan alev üzerine yanmýþtýr. Yaptýðýmýz incelemeler sonucu, aracýn bir ay önce Ýzmir'deki yetkisiz bir 
firma tarafýndan LPG'li kullanýma dönüþtürüldüðü, bu firmanýn Odamýzda tescilinin bulunmadýðý ve 
aracýn LPG kontrol merkezlerimize gelmediði tespit edilmiþtir.  

Toplumun can ve mal güvenliði açýsýndan olasý vahim olaylarý önlemek için LPG'li araç 
dönüþüm ve kontrolleriyle ilgili bazý hususlarý kamuoyu ile yeniden paylaþmak istiyoruz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, AÝTM Yönetmeliði uyarýnca araçlarýn muayene istasyonlarýnda 
fenni periyodik muayeneleri öncesinde istenmesi gereken LPG Gaz Sýzdýrmazlýk Raporu düzenleme 
çalýþmasý 1999 yýlýndan beri; Bakanlýðýn yaptýðý yetki devri sonucu araçlarýn LPG'ye dönüþümlerinin 
son kontrolüyle ilgili Montaj Tespit Raporu onayý düzenlenmesi çalýþmasý da 2005 yýlýndan bu yana 
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) tarafýndan baþarýyla yürütülmektedir. 

Yetkili firmalarca LPG'li kullanýma dönüþtürülen her araç, Odamýz bünyesindeki uzman 
mühendislerce tek tek kontrol edilmekte, standartlara uygun olmayan dönüþümlerin düzeltilmesi sað-
lanmakta, araçlarýn trafik tescilleri ve fenni muayeneleri Odamýzýn bu denetiminden sonra yapýlabil-
mektedir. Ancak ilgili mevzuata ve standartlara uygun olmayan, yetkisiz firmalarca dönüþtürülmüþ, bu 
dönüþüme iliþkin son kontrollerini ve periyodik gaz sýzdýrmazlýk kontrollerini Odamýza yaptýrmayan 
araçlarýn trafikte var olduðu bilinmektedir. Bu tür araçlarýn trafikten men edilmesi gerektiði açýktýr. 

Odamýzýn görev ve yetki alanýnda giren hususlarla ilgili olarak, araçlarýný LPG'li kullanýma 
dönüþtürmek isteyen veya bu dönüþümü yaptýrmýþ; ama bu iþlemi yapan firmalar tarafýndan son kontrol 
için Odamýza yönlendirilmemiþ araç sahiplerinin, can ve mal güvenlikleri için yasal gerekliliklere 
dikkat etmesi gerekmektedir. Dönüþüm yapan firmanýn MMO'dan tescilli olup olmadýðý, firmada 
MMO yetki belgeli bir mühendisin istihdam edilip edilmediði, dönüþümde kullanýlan malzemelerin 
ilgili standartlara uygun olup olmadýðý yurttaþlarýmýzýn dikkat etmesi gereken hususlarýn baþýnda 
gelmektedir. Yurttaþlarýmýzýn yetkili firmalarda dönüþüm yaptýrdýktan sonra MMO'nun düzenleyeceði 
Montaj Tespit Raporu onayýný almalarý ve özel araçlarýn iki yýlda bir, ticari araçlarýn ise yýlda bir kez gaz 
sýzdýrmazlýk testlerini yine Odamýza yaptýrmalarý gerekmektedir. Kamuoyu ve yurttaþlarýmýza önemle 
duyururuz. 

ARAÇLARIN 
 

LPG'LÝ KULLANIMA DÖNÜÞTÜRÜLMESÝ
VE LPG'LÝ ARAÇ DENETÝMLERÝ ÜZERÝNE

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý
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BOTAÞ'ýn mülkiyetindeki yüksek basýnç hattý, Yüksek Planlama Kurulu Kararý ile özelleþtirme 
ihalesinin hemen öncesinde Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ'ye devredilmiþtir.

Baþkent Doðal Gaz Daðýtým Özelleþtirme Süreci

Bilindiði üzere Ankara Büyükþehir Belediyesi'ne (ABB) baðlý EGO Genel Müdürlüðü 
bünyesinde yürütülen kentsel doðal gaz daðýtým hizmetleri, özelleþtirme amacýyla ayrýcalýklý yüksek 
birim hizmet ve aþýnma payý tarifeleri uygulama imkâný tanýnan Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ'ye 
dönüþtürülmüþtü. Ýlk özelleþtirme ihalesi, en yüksek teklifi veren Global Yatýrým-Energas ortaklýðýnýn 1 
milyar 610 milyon dolar olan ihale bedelini ödeyememesi üzerine sonuçlandýrýlamamýþ ve 
özelleþtirme yetkisi Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'na (ÖÝB) geçmiþti. 

ÖÝB'nin yeniden baþlattýðý özelleþtirme sürecinde, ABB'nin Baþkent Doðal Gaz Daðýtým 
AÞ'deki hisselerinin yüzde 80'inin devri için açýlan ihaleye teklif verme süresi 19.07.2010 tarihi iken 
anlaþýlamayan bir nedenle 06.08.2010 tarihine ertelenmiþtir. Ancak sonradan anlaþýlmýþtýr ki, ihale, 
BOTAÞ'ýn mülkiyetinde olup Baymina Suez Doðalgaz Yakýtlý Kombine Çevrim Santrali'ne gaz ileten 
Yüksek Basýnç Hattýnýn özelleþtirme öncesinde Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'a devrini saðlayacak 
olan Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 19.07.2010 tarihli kararýnýn alýnabilmesi için 
ertelenmiþtir. Nitekim Baþkent Doðal Gaz Daðýtým, YPK kararýnýn ardýndan, 16.08.2010 tarihinde 
yapýlan açýk artýrma ile 1 milyar 211 milyon dolarla MMEKA AÞ'ye verilmiþtir. 

Hatýrlanacaðý üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO), bu özelleþtirme sürecinde 
üç ayrý dava açmýþtýr. Bunlar, ABB'nin ihale ilaný ve dayanaðý olan 15.06.2007 tarihli Belediye Meclis 
Kararýnýn; Rekabet Kurulu'nun 24.07.2008 tarihli devir iþlemine izin veren kararýnýn ve 
Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nun 02.07.2009 tarihli Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ hisselerinin 
yüzde 80'inin özelleþtirme kapsam ve programýna alýnmasýna ve satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesine 
iliþkin kararýnýn iptaline iliþkin Danýþtay'da açýlan davalardýr. 

Odamýz Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ'nin özelleþtirilmesine yönelik yargý mücadelesi 
kapsamýnda en son, BOTAÞ mülkiyetindeki Baymina Santrali'ne doðal gaz ileten yüksek basýnç 
hatlarýný BOTAÞ'tan alarak Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ'ye devreden; haksýz ve hukuksuz bir 
þekilde örtülü ve dolaylý olarak özelleþtirme kapsamýna sokan YPK Kararý'nýn yasa ve hukuka 
aykýrýlýðý nedeniyle iptali için Danýþtay'da dava açmýþtýr. 

Devir Ýþlemi Kamu Yararýna Aykýrý

YPK kararýnýn gerekçesi, kamuoyuna Baþkent Doðal Gaz Daðýtým'ýn 'satýþ bedelini yükseltmek' 
olarak yansýtýlmýþtýr. Buna göre daha önce iptal edilmek zorunda kalýnan ve 1 milyar 610 milyon dolar 
olan ilk ihale bedelinin, yýlda 1 milyar metreküp gaz tüketen Baymina gibi büyük bir müþterinin 
son ihale kapsamýna eklenmesi durumunda daha da yükselmesi gerekeceði açýktýr. Ancak son 

MMO YASALARA VE HUKUKA AYKIRI YPK KARARININ
ÝPTALÝ ÝÇÝN DANIÞTAY'A DAVA AÇTI

ODADAN
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ihalenin 1 milyar 211 milyon dolar ile ilk ihaleden daha düþük bir bedelle gerçekleþtirilmesi, 
kamunun zarar ettirildiðini, kamu kaynaklarýnýn özel sektöre aktarýldýðýný göstermektedir. 

Yüksek basýnç hatlarýnýn devri sonucunda ortaya çýkan kamu zararý bu kadarla da 
kalmamaktadýr. Baþkent Doðal Gaz Daðýtým ihalesini kazanan þirketin Baymina santraline gaz 
taþýnmasý bedeli olarak her yýl BOTAÞ'tan isteyeceði yaklaþýk 7,7 milyon dolar, BOTAÞ'ýn 
bilançosuna görev zararý olarak yazýlacaktýr. BOTAÞ'ýn Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ dolayýsýyla 
ABB'den alacaðý olan 1 milyar 170 milyon TL'nin ne olduðu sorusu da ayrýca orta yerde durmaktadýr.

YPK Kararýna Eriþim Engellendi 

Hiçbir yerde yayýmlanmayan YPK kararýnýn temini amacýyla YPK'ya izafeten DPT 
Müsteþarlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, EPDK ve Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'na 
yapýlan baþvurular, ne yazýk ki bu kurum ve kuruluþlarca birbirlerine yapýlan yönlendirmelerle yanýtsýz 
býrakýlmýþtýr. YPK kararlarýnýn gizli, hizmete özel ya da yargý denetiminden soyut olduðu yönünde 
herhangi anayasal ve yasal bir düzenleme bulunmamasýna karþýn bu durum, idarenin þeffaflýðý ilkesini 
zedelemekte ve YPK kararýný yargý denetiminden soyutlayýcý bir keyfiliðe yol açmaktadýr. 

YPK Kararý Hukuka Aykýrý

YPK kararýna ulaþýlamamýþ olmasýna karþýn, ihale süreci ve ihale bedelinin tespitine iliþkin 
belirttiðimiz sorunlar açýk bir þekilde göstermektedir ki, kamunun tasarrufunda bulunan yüksek basýnç 
hatlarýnýn özelleþtirilecek bir þirkete devri, tüm idari iþlemlerde temel alýnmasý gereken genel amaç 
unsuru olarak kamu yararý ve dolayýsýyla sebep unsurunu dýþlamýþtýr. YPK kamu yararý (amaç) 
unsurunu barýndýrmayan bir karar almakla, yetki unsuru bakýmýndan da hukuka aykýrý iþlem tesis 
etmiþtir. 

Yüksek Basýnç Hatlarýnýn Devri ve Özelleþtirilmesi Yasaya Aykýrý

Söz konusu Yüksek Basýnç Hatlarý, Doðalgaz Piyasasý Kanunu'nun “Tanýmlar” baþlýklý 3. maddesinin 
33. bendindeki taným uyarýnca “Ulusal Ýletim Þebekesi”nin bir parçasýdýr. Ayný Yasa'nýn 4. 
maddesinin “Ýletim” baþlýklý 4. bendinin 9. alt bendine göre ise; “Mevcut, planlanan ve yapýmý devam 
etmekte olan ulusal iletim þebekesi BOTAÞ'a ait”tir. YPK kararýyla, bu yasa hükmüne aykýrý bir devir 
gerçekleþtirilmiþtir. 

Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ özelleþtirme ihale ilanýnda söz konusu Yüksek Basýnç 
Hatlarý hiçbir þekilde konu edilmemiþ; ama YPK kararýyla yapýlan devir, dolaylý, örtük bir 
özelleþtirme sonucunu yaratmýþtýr. YPK kararý bu yönüyle de yasaya açýkça aykýrý olup, iptali 
gerekmektedir. 

MMO, uluslararasý sermaye çevrelerince dayatýlan serbestleþtirmeci politikalar uyarýnca 
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kentsel kamu hizmetlerinin özelleþtirilerek piyasa faaliyetine dönüþtürülmesinde kamusal, toplumsal 
bir yarar bulunmadýðýna ve kamuyu zarar ettirdiðine inanmakta, bu nedenle hukuk mücadelesini 
sürdürmektedir.

Bu vesileyle MMO, Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ özelleþtirme ihalesinin iptal edilmesi ve 
Baþkent Doðal Gaz Daðýtým AÞ'nin alacaklarýna karþý BOTAÞ'a devredilmesi gerekliliðini ve 
özelleþtirme süreçlerinde yapýlan bu tür devirlerle kamuya ait mal ve hizmetlerin özel sektöre 
aktarýlmasýnýn her zaman karþýsýnda duracaðýný, kamuoyu ile paylaþmaktadýr. 
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Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý

Yönetim Kurulu Baþkaný

29 Aralýk 2010 tarihinde Þubemiz Kon-
ferans Salonunda Araç Muayenesinde Karþýlaþý-
lan Sorunlar konulu seminer verildi. TÜVTÜRK 
Trabzon Ýstasyon Amiri üyemiz Tayfun Hikmet 
EYÜBOÐLU tarafýndan verilen  seminere 27 
üyemiz katýldý.

07 Aralýk 2010 tarihinde Þubemiz Kon-
ferans Salonunda BEP Yönetmeliðinin Tesisat 
Yalýtýmý Ýçin Getirmiþ Olduðu Sýnýr Þartlar konu-
lu seminer verildi. ÝZOZAM firmasý  tarafýndan 
verilen  seminere 22 üyemiz katýldý.

ARAÇ MUAYENESÝNDE
KARÞILAÞILAN SORUNLAR

BEP YÖNETMELÝÐÝNÝN TESÝSAT YALITIMI
ÝÇÝN GETÝRMÝÞ OLDUÐU SINIR ÞARTLAR

SEMÝNERÝ VERÝLDÝ

LPG DOLUM VE BOÞALTIM PERSONELÝ KURSLARI

Artvin Ýl Temsilciliði
LPG Dolum ve Boþaltým Personeli Kursu

Trabzon Þube

14-15/12/2010

29-30/12/2010

Rahman AKÇAY

Rahman AKÇAY
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