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BASIN AÇIKLAMASI

16 Ocak - Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi her yıl ocak ayının ikinci haftasında 
kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle basın 
açıklaması yaptı. Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Toplantı Salonu’nda Şubemiz Başkanı Erhan 
Karaçay tarafından yapılan basın açıklamasında 
önce MMO İstanbul Şubesi YK Başkanı İlter Çelik 
görsel bir sunum üzerinden enerji verimliliğinden ne 
anladıklarını, gerçek bir enerji verimliliği politikası için 
nelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı. Basın 
Açıklamasının özet metni aşağıda yer almaktadır.

BASINDA EMO

9 Ocak - Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay, 
Show TV’de, Herşey Dahil Programında, Elektrik Tasarrufu 
hakkında canlı yayına katıldı. 
12 Ocak - Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Karaçay, NTV’de, Ekonomi Ekranında, Elektrik Tasarrufu 
hakkında programa katıldı.
4 Mart - Şubemiz Yönetim Kurulu Yazmanı B. Başak 
Koç, Hayat TV’de Ekmek ve Gül programına katılarak 
mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların sorunları 
üzerine görüş ve önerilerini aktardı. 

BASIN ÇALIŞMALARI

ZAM YAPARAK ENERJİ TASARRUFU 

DAYATMASINA SON

YAŞAM KALİTEMİZDEN TAVİZ VERMEDEN, 

DAHA DÜŞÜK ENERJİ KULLANIMI 

MÜMKÜNDÜR!

(...)
Çağımızda enerjiye ulaşmak en doğal insani ihtiyaçlardan 
biridir. Ekonomik/sosyal kalkınma ve insanca yaşam için; 
güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli 
sorunu haline gelmektedir. Dünya‘da halen 1.6 milyar insanın 
(yüzde 25.1) enerjiden yararlanma olanağına sahip olmadığı 
bilinmektedir. 

Ülkemizin harcadığı enerji, 2007 yıl sonu itibariyle 100 milyon 
ton petrol eşdeğerini (MTep) aşmaktadır. Eldeki veriler 
ülkemizdeki enerji tüketim artış hızının AB ve OECD ülkelerinin 
enerji tüketim artış hızının iki katından fazla olduğunu 
göstermektedir. 
(...)
Enerji Verimliliği Yasası 2007 yılında, Enerji Kaynakları 
ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik ise 25 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. 2008 yılı  
"Enerji Verimliliği Yılı" ilan edildi. Enerji verimliliği gibi yaşamsal 
önemdeki bir konunun gündeme getirilmesindeki yoğun 
çaba toplumsal duyarlılığın gelişmesi açısından son derece 
önemli olmakla birlikte; enerji özelleştirmelerinin hız kazandığı 
döneme rastlaması ve ele alınış şekli, enerji alanındaki serbest 
piyasa uygulamalarıyla olan bağını da sorgulamayı gerektiriyor.

Enerji Bakanı Hilmi Güler 2009 Bütçe konuşmasında, “Halen 
dışa bağımlılık oranımız %74’ler seviyesinde olup, üretim 
planlamasının gerektirdiği yatırımlar için tedbir alınmaz ise 
bunun %80’lere yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir” 
demektedir. Ancak, serbest piyasada özel şirketlere lisans 
verilmeye başlandığı 2002 yılında 31.346 MW olan elektrik 
kurulu gücümüz 9 bin MW artabildi. Artışın büyük kısmı 
2002 öncesi yapılan anlaşmalardan dolayı kamunun olup, 
özel sektörün yatırımı ise sadece ve sadece 3.094 MW’dır. Bu 
hükümet döneminde kamu eliyle yatırım yapılmazken, özel 
sektör de yatırım yapmamıştır. Belirlenen talep artışı 13 bin MW, 
açık 4 bin MW’dır. 
(...)
TMMOB‘ye bağlı odaların uzmanlık alanlarında karşı çıkmadığı 
yasalardan biri Enerji Verimliliği Yasası‘dır. Odalarımız, 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası‘nı desteklerken, Yasanın 
Odalara verdiği sorumluluk ve görevleri yerine getirmek 
üzere çalışmalar yürütmektedir. Odalarımız "kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek örgütü" olma bilinciyle; Elektrik İşleri 

Etüt İdaresi‘nde özverili ve iyi niyetli çabalar ile hazırlanan yasa 
ve yönetmeliklerin uygulanmasında "art niyetli", "kar mantıklı",  
"piyasacı" yaklaşımların egemen olmaması için çaba sarf 
etmektedir.

ENERJİDE OTOMATİK FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI AÇIK 

BİR SOYGUNDUR

Ancak, otomatik fi yatlandırma, dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesi, nükleer enerji santrallarının her şeye rağmen 
kurulmak istenmesi, doğal anlaşmalarının ve dışa bağımlılığın 
sürdürülmesi ve daha birçok nedenden dolayı, elektriğin 
"yeterli, kaliteli, kesintisiz, ucuz ve çevreyle uyumlu bir 
biçimde kullanıma sunulması" savlarıyla yürürlüğe konulan 
Elektrik Piyasası Yasası‘nın öngördüğü piyasa sistemi giderek 
derinleştirilmektedir. Son 20 yıldır sürdürülen piyasalaşma 
sürecinin ülkemizde elektrik alanında yarattığı sonuca 
baktığımızda, iddialarla derin çelişkiler oluşturan bir manzara 
ile karşı karşıya olduğumuz ortadadır. Son iki yıldır kendini 
hissettiren ve giderek artış gösteren "elektrik arz güvenliği" ve 
"fahiş fi yat uygulaması" sorunları bu sürecin ürünüdür. 

Elektrik fi yatları sürekli zam yapılacak bir sistem içine sokuldu. 
Bugün ülkemizdeki elektrik enerjisi piyasasında özellikle üretim 
alanındaki yatırımlar da, birincil kaynakların kullanımının 
planlanması da dahil olmak üzere her şey tamamen özel 
sektörün insafına terk edilmiş durumda. 
(...)
TEDAŞ 2007 yılı rakamlarına göre 24.681.455 mesken sayısı, 
36.475.825 GWh mesken enerji kullanımı, 1.408 kWh mesken 
başına yıllık tüketim, 117,33 kWh mesken başına ortalama 
aylık tüketim hesaplanmaktadır. Türkiye’de mesken başına 
düşen ortalama insan sayısı üçtür. Dolayısıyla üç kişilik bir 
ailenin asgari yaşam standartlarına göre kullanması gereken 
aylık tüketim bedeli 174 kWh olması gerekirken bu rakamının 
aşağısında kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedenle elektrik 
enerjisinin kullanımı teşvik edilmesi gerekirken, (Avrupa 
ülkelerinde kişi başına düşen elektrik miktarı 6000 kWh iken, 
Türkiye’de 2000 kWh’dir). “Tasarruf” adı altında kendi yanlış 
politikalarına alet edilen insanlarımızın karanlıkta yaşaması 
istenmektedir. (...)


