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EMO’DAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU’NA ÇAĞRI: 
ZAMMI ONAYLAMAYIN

Türk Telekom’un özelleştirilmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmişken, şehir içi telefon görüşmelerine yüzde 
20 gibi enflasyonun oldukça üzerinde zam yapılması gündeme getirilmiştir. Telekom’un yapmak istediği zam, 
şehirlerarası ve milletlerarası görüşmelere yapılacak indirimlerle örtülmeye çalışılmaktadır. 

Rekabet Kurulu’nun değerlendirmelerinde, şehir içi, şehirler arası, uluslararası ve cep telefonu görüşmeleri-
nin her biri ayrı pazar olarak tanımlanmaktadır. Türk Telekom da şehir içi sabit telefon görüşmelerinde 
tam bir tekeldir ve bu kamu hizmetinin yerini ne cep telefonu ne de internet gibi herhangi bir iletişim 
aracının alamayacağı resmi kurumlar tarafından söylenmektedir. Böylesi tekel konumundaki bir kamu 
hizmetinin fiyatının yalnızca şirketin kar çıkarlarına terk edilemeyeceği açıktır. 

Öncelikle 2005 yılı itibariyle Türk Telekom’un konuşma gelirlerinin yüzde 38 gibi en büyük bölümünü 
şehir içi görüşmelerin oluşturduğunun altını çizmek gerekmektedir. Telekom, uluslararası aramalar ve 
şehirler arası aramalarda kaybettiği gelirleri şehir içi konuşma ücretlerini zamlandırarak karşılamak 
istemektedir.

Türk Telekom’un özelleştirme öncesinde yasal 
olarak tekel konumunun kaldırılmasıyla, şehirlera-
rası ve uluslar arası görüşmeler özel sektör için yeni 
kar kapısı haline gelmiştir. Telekom’un altyapısını 
kullanan şirketler, şehirler arası ve uluslararası 
çağrıları internet olanaklarıyla taşımakta, ancak 
yine Telekom’un altyapısıyla sonlandırmaktadırlar. 
Şehir içi görüşmelerde ise böyle bir aktarım olanağı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Telekom’un tekel 
durumu devam edecektir. 

 Türk Telekom kendi altyapısını özel şirketlere 
kullandırarak, şehirlerarası ve milletlerarası görüş-
melerdeki hakimiyetini kaybetmeye başlamıştır. 
Telekom’un kamunun elinde olduğu 2003, 2004 ve 
2005 yılı konuşma gelirlerine bakıldığında, şehir 
içi görüşmelerinde gelir düzeyini koruduğu, ancak 
şehirlerarası ve uluslararası aramalardaki gelir 
düzeyinin ise 2004 yılında yüzde 5, 2005 yılında 
yüzde 31 azaldığı görülmektedir. Bu azalışın 
2006 yılında da devam etmiş olduğunu söylemek 
kehanet olmayacaktır. En azından 2005 yılındaki 
gerileme eğiliminin 2006 yılında da devam ettiğini 
varsaysak bile 2006 yılı itibariyle Türk Telekom’un 
şehirlerarası ve uluslararası arama gelirleri 2005 
yılındaki 1 milyar 218 milyon YTL düzeyinden 841 
milyon YTL’ye düşmüş olduğu hesaplanmaktadır.
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Türk Telekom’un 2007 yılında pazar payını daha da 
kaybetme tehlikesini öngörerek, bu alanda indirime 
gitmek istediği, ancak yapılan indirimin faturasını da 
şehir içi görüşmelere zam yaparak karşılayacağı ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim EMO’nun yaptığı hesaplamalar, 
açıklanan şehirlerarası ve uluslararası görüşmelerde 
yüzde 55 indirim ile şehir içi görüşmelere yüzde 20 
zammın yaklaşık olarak aynı parasal değeri ifade 
ettiğini göstermektedir. 

Türk Telekom’un en büyük gelirini oluşturan şehir içi 
görüşmelerin yüzde 20 zamlanması durumunda 2005 
yılı itibariyle 2 milyar 847 milyon YTL olan bu alandaki 
geliri 3 milyar 416 milyon YTL’ye çıkacaktır. Böylece 
halkın cebinden yaklaşık 570 milyon YTL Türk Telekom 
tarafından fazladan tahsil edilecektir. 

2006 yılında 841 milyon YTL’ye kadar gerilemiş oldu-
ğunu gördüğümüz Türk Telekom’un şehirlerarası ve 
uluslar arası görüşme gelirlerinde yapılacak yüzde 55 
indirim de 462 milyon YTL’ye denk gelmektedir. 

Türk Telekom özelleştirilirse daha ucuza iletişim sağ-
lanacağı iddiasının geçersiz olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yaratılan özel tekel, kaşıkla verip, kepçeyle geri almak 
istemektedir. Üstelik bu faturanın büyük bölümünü yine 
sade vatandaş ödeyecektir. Çünkü, konut abonelerinin 
faturalarının büyük bölümü şehir içi aramalardan oluş-
maktadır. 

Tüketicinin Tercih Şansı Yok
Türk Telekom mevcut tarifesinde şehir içi aramalarda, 
seçilen hat tipine göre dakika başına 5.32 Ykr ile 6.38 
Ykr arasında değişen ücretler uygulamaktadır. En çok 
kullanılan ve tercih yapılmaması durumunda uygulanan 
StandartHATT tarifesinde, şehir içi aramalar için uygu-
lanan ücret 6.38 Ykr’dir. Bu ücret, yüzde 20 zamla önce 7.66 Ykr’ye, sonra da yüzde 15 Özel İletişim 
Vergisi uygulanmasıyla 8.81 Ykr olarak tüketiciye yansıyacaktır. 

Cep telefonları da tüketiciler için bir seçenek oluşturmayacaktır. 3 cep telefonu işletmecisinin tarifeleri 
incelenirse, bir cep telefonundan sabit telefona yapılacak arama ücretleri, Telekom’un şehir içi görüşme 
tarifesinin en az 2 katıdır.

Zam Talebi Yasal Değil
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda, telekomünikasyon hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin düzen-
lemeleri, Telekomünikasyon Kurumu’nun belli ilkelere göre yapması öngörülmektedir. Bu ilkelerden biri de 
“…yatırım ve işletme maliyetleri de dahil olmak üzere mümkün olduğunca ilgili hizmetin maliyetlerini yansı-
tacak şekilde belirlenerek, tarifelerin dengelenmesi esas olup, bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti 
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yoluyla desteklenmesinden veya karşılanmasından kaçınılır” biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu ilke kapsamında Türk Telekom’un uluslararası ve 
şehirlerarası görüşmelerde kaybedeceği geliri şehir içi görüşmelerden 
çıkarmaya çalışması kabul edilemez bir durumdur. 

Telekomünikasyon Kurumu tarafından yayınlanan Tarife Yönetme-
liği’ne göre, zaten kurumun bu koşullar altında yeni tarifeye onay 
veremeyeceği düzenlenmektedir. Yönetmelikte, “1) İşletmecinin 
etkin piyasa gücünün bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek aşırı 
fiyatları içermeyecek, 2) Rekabetin kısıtlanmasını hedefleyen fiyat 
indirimlerini ihtiva etmeyecek” hükümlerinin gereği sağlanmadığı 
sürece tarifelere Telekomünikasyon Kurumu’nun onay vermemesi 
öngörülmektedir. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak Telekomünikasyon Kurumu’nu 
görevini yapmaya çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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14.01.2007

AKTAŞ’TAN KAMUNUN ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI TEHLİKESİ

Dağıtım özelleştirmelerinin oy kaygısıyla seçim sonrasına ertelenmesi 
değil, kamu yararı gereği tamamen iptal edilmesi ve bundan önce yapıl-
mış özelleştirmeler nedeniyle oluşan kamu alacaklarının tahsil edilmesi 
için Hükümet acil girişimde bulunmalıdır. 

Türkiye’deki ilk dağıtım özelleştirme örneği olan AKTAŞ’tan tahsil 
edilmesi gereken milyarlarca dolarlık kamu alacağı için zaman aşımı 
riski doğmaktadır. 

AKTAŞ, 1989 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik üretim, 
iletim ve dağıtımıyla görevlendirilmiştir. AKTAŞ’ın görev yaptığı 
11 yıl boyunca mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilememiş, kamuya 
yapılması gereken ödemeler yapılmamıştır. Bugüne kadar AKTAŞ’la 
ilgili, yapılan sözleşmelerin hukuka aykırı olması, işletme hakkı devir 
bedeli ve mahsuplaşmaya kadar pek çok usulsüzlük ve yolsuzluk tespit 
edilmiştir. Yargının verdiği sözleşme iptaline ilişkin kararların gereği 
yıllarca yerine getirilmemiştir. EMO’nun açtığı dava üzerine AKTAŞ’ın 
sözleşmesi feshedilerek, kamu tarafından İstanbul Anadolu Yakası 
elektrik hizmetleri 2 Nisan 2002 tarihinde geri alınmıştır. Ancak hala 
AKTAŞ’tan kamunun ne kadar alacağı var tam olarak tespit edilememiş 
ve gerekli davalar hala açılmamıştır. 

AKTAŞ’ın kamu hizmetini sürdürdüğü 1990-1997 yıllarına ilişkin 
olarak kamunun 2001 yılsonu itibariyle 1.6 katrilyon lira alacağı 
olduğu tespit edilmiştir. Bu zarara yıllık tecil faizleri işletilmesi 
durumunda, kamunun alacağı yaklaşık 5.9 katrilyon liraya kadar 
ulaşmaktadır. Bu zararın tazmini amacıyla açılan davalarda bile 
zaman aşımı olduğu ileri sürülmüştür. AKTAŞ Elektrik ve kamu 
zararının doğmasına neden olduğu düşünülen kamu personeli hakkında 
açılan tazminat davaları hala sürmektedir.
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Ancak AKTAŞ Elektrik’in 1998-2002 arasını kapsa-
yan 4 yıllık döneme ilişkin kamunun ne kadar alacağı 
olduğu hala hesaplanmamış ve gerekli davalar açıl-
mamıştır. AKTAŞ’a el konulmasının üzerinden 4 yıl 
geçmiş olmasına karşın hala bu zararın tam olarak 
ortaya konulmamış olması, kamu alacaklarının zaman 
aşımına uğraması riskini doğurmaktadır. 

Hükümetin sonuçta ertelemek zorunda kaldığı dağıtım 
özelleştirmeleri için verdiği çalışma mesaisini AKTAŞ 
Elektrik’ten alacaklarını tahsil edebilmek için harcaması 
durumunda, söz konusu özelleştirme işleminden elde 
edecekleri gelirin birkaç katını tahsil etmesi mümkün 
olabilecekti. Bu zararın en kısa zamanda tahsil edilmesi, 
kamunun gereksiz yüksek faizle borçlanmasını da önle-
yecektir. 

Ne yazık ki milyarlarca dolar kamu zararı doğuran bir 
dağıtım özelleştirmesi örneği hala ortada dururken, dağıtım bölgelerinin özel sektöre devredilmeye çalışıl-
masını anlamak mümkün değildir. Bu nedenle dağıtım özelleştirmelerinin seçim sonrasına ertelenmesi yerine 
tamamen iptal edilmesi gerekir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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19 Ocak 2007

DİNK’İN KATLEDİLMESİNİ NEFRETLE KINIYORUZ

Gazeteci-yazar Hrant Dink, Agos Gazetesi’nin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Ülkemizde yıllardır aynı oyun tekrar tekrar sahneye konulmaktadır. 

Düşünce özgürlüğü önünde insanların yaşam güvencesinin olmaması büyük bir engel olarak durmaktadır. 
Ne yazık ki bu engel, katillerin ve bu katliamların arka planında yer alan aktörlerin ortaya çıkarılamaması 
nedeniyle her geçen gün daha da büyümektedir. 

Demokrasi ve ifade özgürlüğünü, “Yaşasın halkların kardeşliği” şiarı ile savunan Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesini nefretle kınıyoruz. Salt Dink’in katilleri değil, böylesi cinayetlere 
zemin hazırlayan arka plan aktörleri de en kısa sürede yargı önüne çıkartılmalıdır. 

Acılarını paylaştığımız Dink’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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24.01.2007

NÜKLEER SANTRAL İNADINA SON VERİN

İran’dan doğalgaz alımında yaşanan sıkıntıların ardından nükleer santral kurulumuna ilişkin yasa tasarısının 
TBMM’deki görüşmeleri hızlandırılmıştır. TBMM Çevre Komisyonu’nda tasarı, bir günlük görüşmeyle 
kabul edilivermiştir. 

Komisyonda yapılan görüşmeler, nükleer enerji santralları, nükleer atıklar ve maliyetler konusunda ne kadar 
bilgisiz olunduğunu ortaya koymuştur. Nükleer santral inşası için 4-5 yılı çok bulan, Karadeniz’in suyu 
ısınmaz mı diye soran, “Dünya zehirleniyor bırakın biz de zehirlenelim” görüşünü ifade eden milletvekilleri 
“nükleer kara mizah” örnekleri sergilemişlerdir. 
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Nükleer santral konusunda bir inatlaşma yaşanmaktadır. Ülkenin 
mevcut potansiyelinin değerlendirilmediği yetkililer tarafından 
kabul edilmektedir. Enerji Bakanı’nın bütçe görüşmelerinde 
yaptığı açıklamalara göre 129 milyar kilovatsaatlik yıllık hid-
rolik enerji potansiyelimizin halen yüzde 35’i kullanılmaktadır. 
Kaldı ki ülkemiz su potansiyelinin yeni gelişmeler ışığında 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yine linyit potansiyelinin de 
yüzde 35’inin kullanıldığını, taşkömüründe ise bu oranın yüzde 
32 olduğunu açıklanmıştır. 

Enerji Bakanlığı’nın her yıl yüzde 6.3 ve yüzde 8.4’lük artış-
larla yaptığı enerji talep tahmin projeksiyonlarına göre ülkenin 
potansiyelinin tamamı değerlendirilse bile 2020 yılındaki talebi 
karşılamayacağı ileri sürülmektedir. Ancak Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi’nin tamamladığı Rüzgar Atlası çalışmalarına göre Sayın 
Bakan, Türkiye’nin rüzgar potansiyelinin 48 bin megavat oldu-
ğunu açıklamıştır. Böylece yapılan senaryolarda 2020 yılında 3 
bin megavat olarak öngörülen rüzgar santralları kurulu gücünün 
de 9 bin megavata çıkarılabileceği ifade edilmiştir. Bu durumda 
3 nükleer santraldan beklenen 4 bin 500 megavatlık güçten vaz-
geçilmesi kendi açıklamalarının gereğidir. 

Komisyonda yaşanan tartışmalar, “nükleer enerji santralla-
rıyla Türkiye’nin enerji sorunu hemen çözülüverecek” gibi bir 
izlenim olduğunu göstermektedir. Bu tamamen gerçek dışıdır. 
1.000 MW’lık bir nükleer santral kurulumu için en az 10-12 yıl 
gerektirmektedir. Türkiye koşullarında bu sürenin 15 yılı aşması 
şaşırtıcı olmayacaktır. Bu durum zaten nükleer santralları ülke 
enerji sorunu açısından gündem dışı bırakmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar üzerinde son yıllarda çarpıcı geliş-
meler yaşanmaktadır. Türkiye’nin bu gelişmelere kapılarını kapatıp, tehlikeli ve pahalı olan nükleer santrallar 
üzerine yoğunlaşması kabul edilemez. Kaldı ki yukarıdaki Türkiye’nin potansiyeli dikkate alındığında baz 
yükü kaldırabilecek su ve kömür kaynaklarının da henüz değerlendirilmemiş olduğu ortadadır. 

Ne yazık ki inatlaşma yalnızca bilimsel verilere karşı değil, dünyadaki uyarılara karşın sürdürülmektedir. 
ABD’nin Bulletin of Atomic Scientists Derneği’nin sembolik “Kıyamet Günü Saati”, nükleer tehdit nedeniyle 
18 Ocak Perşembe günü 2 dakika daha ileri alınmıştır. Türkiye ise bir gün önce nükleer santral kurulumuna 
ilişkin yasayı TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul ederek, bu tehdidin bir parçası olma yolunda ilerlemek-
tedir. 

Nükleer santral kurulumu konusunda özel sektör ve uluslararası finans kuruluşlarıyla pazarlıklar yapılırken, 
halkın tepkisi bastırılmaya çalışılmaktadır. Nükleer Karşıtı Platform kapsamında Sinop’ta yapılan basın 
açıklamasına katılanlara cezalar uygulanmaktadır. Katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, bu ülkenin 
çıkarları için en demokratik hakkını kullanmak suç sayılmaktadır. 

Hükümeti bir kez daha nükleer santral kurma inadından vazgeçmeye çağırıyoruz. 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETERYASI 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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03.02. 2007

EMO’DAN EPDK’YA YARGI KARARI UYARISI

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu yargı kararlarını uygulaması konusunda 
uyardı. EMO tarafından EPDK’ya gönderilen yazıyla, Bursa Çınarcık-Uluabat Kuvvet Tüneli ve Hidroelektrik 
Santralı’nın 40 yıl süreyle işletmesinin Akenerji Elektrik Üretim A.Ş’ye verilmesi işlemi ile ilgili verilen 
yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yerine getirilmesi istendi. 

EPDK’nın yetkisiz bir şekilde yaptığı lisans işlemleri yargıya yapılan başvurular sonucunda hukuka aykırı 
bulunmuştu. Bu uygulamaların dayanağını oluşturan yönetmelik hükmü ve tebliğ için yürütmeyi durdurma 
kararı verilmişti. Bursa Çınarcık-Uluabat Kuvvet Tüneli 
ve Hidroelektrik Santralı’nı 40 yıl süreyle işletmek üzere 
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş’ye üretim lisansı verilmesiyle 
ilgili olarak EMO tarafından açılan davada da ilgili yönet-
melik hükmü ve tebliğin yürütmesinin durdurulduğu belir-
tilerek, yasal dayanağı kalmayan bu işlemin de yürütmesi 
1 Mart 2006 tarihinde durdurulmuştu. EPDK tarafından 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan itiraz da 
6 Temmuz 2006 tarihinde reddedildi. 

Yargı kararları gereği, Akenerji’nin Çınarcık-Uluabat 
Kuvvet Tüneli ve Hidroelektrik Santralı ile ilgili hiçbir 
işlem yapma hakkı bulunmamaktadır. Ancak basına 23 
Ocak 2007 tarihinde yansıyan haberlerde, “Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in Orhaneli Çayı üzerinde 
yapılan Çınarcık Hidroelektrik Santralı’nın Uluabat Kuvvet 
Tüneli’nde incelemelerde bulunduğu, tünelin yapımını üst-
lenen Ak Enerji’nin Genel Müdürü Önder Karaduman’dan 
brifing aldığı, 11 kilometrelik tünelin bin 100 metrelik 
bölümünün delindiği ve 2009’da tamamlanması planlanan 
projenin, 2008’de bitirilerek elektrik üreteceği” bilgileri yer 
aldı. Yargı kararları hiçe sayılarak, Akenerji’nin Çınarcık’ta 
faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmektedir. 

Akaryakıt dağıtım şirketlerine kesilen cezaya ilişkin yargı-
nın verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanması için 
seferber olunurken, bu tür özelleştirme işlemlerine yönelik 
yargı kararlarının yerine getirilmemesi ülkemizde yaşanan 
çifte standartı göstermektedir.

Ceza Ve Tazminat Sorumluluğu Anımsatması
Bu gelişmeler üzerine EPDK’ya EMO Avukatı Hayati 
Küçük imzasıyla 25 Ocak 2007 tarihinde gönderilen yazıyla 
yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi istendi. Yazıda, 
hukuki süreç anlatılarak, Anayasa’nın “Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
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değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmü anımsatıldı. “Bu hükme aykırı olarak bir 
mahkeme kararının uygulanmaması Anayasal suç teşkil etmekte, kararı uygulamayan kamu görevlilerinin 
kişisel olarak cezai ve tazminat sorumlulukları doğmaktadır” uyarısına yer verilen yazıda, şöyle denildi: 

“Yargı organınca yürütmesinin durdurulmasına karar verilen lisans verme işlemiyle ilgili olarak, işlemin 
muhatabı tüzel kişinin yaptığı bütün faaliyetlerin durdurulması gerektiği açıktır. Aksi halde, dava sonucunda 
iptal kararı verilmesiyle, faaliyetine devam eden şirketle giderilmesi güç hukuki sorunların doğması kaçınılmaz 
olacaktır. Bu sorunlardan kaynaklanabilecek her türlü kamu zararı nedeniyle, yargı kararını uygulamayan 
kamu görevlilerinin kişisel sorumluluğu doğacaktır.

Bir hukuk devletinin Kurumu olma bilinciyle, yukarıda anılan yargı kararının uygulanmasını, yürütmesi dur-
durulan lisans verme işlemi kapsamındaki bütün faaliyetlerin durdurulmasının sağlanmasını, yargı kararının 
uygulanmasına yönelik yapılan işlemlerle ilgili tarafımıza bilgi verilmesini, aksi halde ilgili kamu görevlilerinin 
cezai ve hukuki sorumlulukları kapsamında yasal girişimlerde bulunacağımızı bildiririz.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

04.02.2007 - STAR GAZETESİ
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22.02.2007

AKP ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

Başta özelleştirme işlemleri olmak üzere yargıdan çıkan kararların uygulanmaması için Bakanlar Kurulu’nda 
prensip kararı alınması, yargı kararlarının yok sayılması, hukuksuzluğu geriye dönük şekilde yasalaştırmak 
gibi yöntemlerle ülkemizde hukuk devleti her geçen gün yara almaktadır. Ancak AKP Hükümeti, ilk kez 
yargı kararlarının uygulanmaması için bir yasa düzenlemesi yapma pervasızlığını göstermiştir.

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adı altında yeni bir torba 
yasa tasarısına Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen bir önerge ile “yargı süreci devam eden, hatta yürütmeyi 
durdurma kararları çıkmış olan EPDK’nın verdiği üretim 
lisanslarının geçerli olması” öngörülmektedir.

Komisyon’da 4283 sayılı Yap-İşlet Yasası’nın Geçiçi 3. 
Maddesi’ne eklenmek üzere kabul edilen bu düzenleme 
aynen şöyledir: 

 “Elektrik piyasası mevzuatı çerçevesinde Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından teklif verme 
toplantısı gerçekleştirilmiş olan aynı kaynak için 
yapılmış çoklu başvurulardan bu maddenin yayımı 
tarihi itibariyle lisans almış olanların lisansları, yar-
gıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın ve her-
hangi bir işleme gerek bulunmaksızın geçerlidir.”

Bu düzenlemeye onay verecek olan milletvekilleri 
“Anayasal suç” işlemiş olacaklardır. Anayasa’nın 
“Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı maddesinde, 
“Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 

yasa tasarısına Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen bir önerge ile “yargı süreci devam eden, hatta yürütmeyi 
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mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez” denilmektedir. Hatta aynı 
maddede, “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Mec-
lisi’nde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” 
denilerek, yargı süreci devam eden bu davalara ilişkin bırakın 
yasal düzenleme yapmayı, görüş beyanı bile yasaklanmakta-
dır. 

Hükümet, yargıyla sürekli köşe kapmaca oynamaktadır. 
Sürekli mevzuat değiştirilmekte, alınan yargı kararları yok 
sayılmaktadır. Yargıyı yok sayacak yasal düzenlemenin 
konusunu oluşturan EPDK lisanslarına ilişkin dava süreci ve 
hükümetin oynadığı köşe kapmaca oyunu şöyle gelişmiştir: 

• 14 Ekim 2005 tarihinde, Elektrik Mühendisleri Odası 
Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık Hidroelektrik 
Santralı’nın 40 yıl süreyle işletmesinin Akenerji’ye veril-
mesine yönelik lisans işleminin ve bu işleme dayanak oluş-
turan yönetmelik ile tebliğin iptalini isteyen dava açtı. 

• 8 Şubat 2006 tarihinde Danıştay 13. Dairesi, yönetmeliğin 
ilgili hükümleri ve tebliğin yürütmesini durdurdu. 

• 1 Mart 2006 tarihinde Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve 
Çınarcık Hidroelektrik Santralı için 40 yıl süreyle Ake-
nerji’ye üretim lisansı verilmesine yönelik ihale işleminin 
yürütmesi de Danıştay 13. Dairesi tarafından durduruldu. 

• 6 Temmuz 2006 tarihinde, hem Bursa Uluabat Kuvvet 
Tüneli ve Çınarcık HES lisans işlemi, hem de yönetmelik ve tebliğe ilişkin verilen yürütmeyi durdurma 
kararlarına yapılan itirazlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. 

• 18 Temmuz 2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5539 sayılı yap-işlet santrallarına yönelik yargı 
tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmamasını sağlayacak yasal düzenlemeye bir 
madde eklendi. Bu maddeyle EPDK’nın yaptığı ihalelerin “kaynak kullanım katkı payı” adı altında DSİ 
tarafından yapılması sağlanırken, yargı kararlarını aşmaya yönelik olarak ihalesi yapılmış olan üretim 
lisanslarının geriye dönük geçerli sayılması öngörüldü. 

• 4 Ekim 2006 tarihinde, Danıştay 13. Dairesi, EMO’nun 8 Mayıs 2006 tarihinde açtığı dava üzerine 
Antalya Kanal Tipi Zincirli Hidroelektrik Santralı ile Rize Nehir Tipi Cevizlik Hidroelektrik Santralı 
lisans ihale işlemlerinin yürütmesini durdurdu. 

• 23 Ocak 2007 tarihli gazetelere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in yürütmesi durdurulan 
lisans işlemi olan Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve Çınarcık Hidroelektrik Santralı’nın ihalesini kazanan 
Akenerji’den yapılan çalışmalar hakkında brifing aldığı yansıdı. 

• Bu gelişme üzerine Elektrik Mühendisleri Odası tarafından EPDK’ya 25 Ocak 2007 tarihinde gönderilen 
uyarı yazısıyla, yargı kararlarının uygulanması istenirken, yasal sorumlulukları anımsatıldı. 
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• EMO’nun EPDK’ya uyarı yazısına 14 Şubat 2007 tarihinde gönderilen yanıt, ayrı bir “trajiko-
mik” hikayeyi sergilemektedir. EPDK, kendi yasal sorumluluklarının bile farkında olmaksızın, yalnızca 
Akenerji’ye yargı kararını iletmekle yetinmekte, bunun dışında herhangi bir işlem yapmadığını beyan 
etmektedir. 

 EPDK yürütmenin durdurulmasına yönelik gerekli işlemleri tesis ettiğini ileri sürerken, alel acele bir yasayla 
söz konusu yargı kararını yok sayacak bir yasal düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. 
Akenerji’nin de hangi güçle yargı kararıyla yürütmesi durdurulmuş lisans kapsamında faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ettiği böylece ortaya çıkmaktadır. Yargı kararları üzerinden dönen gizli pazarlıklara son verilmesi, 
hukuksuzluğu egemen kılacak böylesi pervasız bir düzenlemenin TBMM’den geçirilmemesi için milletve-
killerine çağrıda bulunuyoruz. AKP Hükümeti’nin yasama organındaki ezici çoğunluğuyla yargının yerine 
de karar alabilmeyi amaçlaması, kuvvetler ayrımı, hukuk devleti, yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkelerinin 
tamamen rafa kaldırılması anlamına gelmektedir. Başta milletvekilleri olmak üzere kamuoyunu, hukuksuzluğu 
egemen kılacak böylesi bir girişime karşı çıkmaya çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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09.03.2007

EPDK’NIN DENETİMİ ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMİ YARGIYA TAŞINDI

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yasayla kendisine verilmiş olan 
“yatırımları denetleme” görevini özelleştirme girişimini yargıya taşıdı. EMO açtığı davada, dağıtım sistemi 
yatırımlarının denetlenmesine ilişkin olarak “bağımsız yatırım denetim şirketleri” adı altında özel şirketlere 
görev verilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin iptalini istedi. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’yla “Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü 
işletme ile yatırım planlaması ve uygulanmasında onay, değişiklik ve denetim yetkisi Kurula aittir” denilerek, 
denetim yetkisi açıkça Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na verilmiştir. Yasayla verilmiş olan bir yetkinin 
yönetmelikle özel şirketlere devredilmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu devir işlemi de tamamen keyfi bir 
şekilde düzenlenmiştir. Bağımsız yatırım denetim şirketlerinin “kurumca belirleneceği” belirtilen yönetmelikte, 
bu şirketlerin hangi şartları yerine getireceğine yönelik bir düzenleme de yapılmamıştır. 

 Resmi Gazete’de 7 Ocak 2007 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının 
Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin, bağımsız yatırım 
denetim şirketlerine yetki devri öngören hükümlerinin iptali istemiyle EMO tarafından 6 Mart 2007 tarihinde 
Danıştay’a başvuruldu. 

Dava dilekçesinde, 4628 sayılı Yasa’da “4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik 
dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya 
aittir” hükmüne ve Kurulun görevlerinin düzenlendiği maddeye de atıfta bulunularak, şöyle denildi: 

“Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, dağıtım şirketleri tarafından yapılan tüm iyileştirme, güçlendirme ve 
genişletme yatırımlarının mülkiyeti kamudadır. Mevcut mevzuata göre, bu mülkiyet bir kamu kurumu olan 
TEDAŞ’a aittir. Dolayısıyla yapılacak yatırım kamu adına yapılmaktadır ve bu yatırımların denetimi de kamu 
adına gerçekleştirilecektir. EPDK’ya verilmiş olan denetim bir kamusal denetim yetkisidir.”

Anayasa’ya göre söz konusu denetim görevinin, “bir kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesine yönelik 
zorunlu bir denetim” ve “kamu hizmeti” olduğu vurgulanarak, memurlar ve kamu görevlileri eliyle görülmesi-
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nin zorunluluğuna dikkat çekildi. Kamu mülkiyeti nedeniyle kamusal denetim zorunluluğunun yanı sıra 4628 
sayılı Yasa’nın amaçlarına ulaşılabilmesi için de yatırım gerçekleşmelerinin denetlenmesi zorunluluğunun 
altı çizildi. Dilekçede, şu hukuka aykırılık gerekçelerine de yer verildi: 

“Kurul kendisinin ve kurumda çalışan kamu görevlileri eliyle yürütmesi gereken bir denetim hizmetini, özel 
şirketlere ve çalışanlarına devretmektedir. Mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan bu yatırımların denetlenmesinde 
mutlaka TEDAŞ’ın da görev alması gerekmektedir. Gerek EPDK’nın, gerekse TEDAŞ’ın bünyesinde bu 
yatırımları denetleyebilecek nitelikte kamu görevlisi bulunduğu halde, özel şirketler eliyle yürütülmesi 
kamu yararına da aykırılık teşkil edecektir. Bugün için kamuya ait olan ve özelleştirilmesi halinde özel 
şirket statüsü kazanacak dağıtım şirketlerinin bir özel şirket eliyle denetlenmesi, denetimle amaçlanan 
yararın da gerçekleşmesine engel olacaktır.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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12.03.2007

EMO’DAN TELEKOM ZAMMINA DAVA

Türk Telekom’un uluslararası ve şehirlerarası görüşmelere indirimle üstünü örtmeye çalıştığı zamlı tarife bu 
ayın başından itibaren yürürlüğe girdi. Sabit ücrete yapılan zamla ortalama yüzde 22.5 gelir artışını garantileyen 
Türk Telekom, şehiriçi görüşmelere de ortalama yüzde 25 zam yapmış oldu. Türk Telekom Yönetim Kurulu 
Başkanı Paul Doany’nin yeni tarifeden 250 milyon YTL gelir artışı beklediklerine yönelik açıklaması, yeni 
tarifenin iddia edildiği gibi “indirim” değil, “bindirim” içerdiğini ortaya koydu. 

Fiili tekel konumunu kullanan Türk Telekom’un, ülke ekonomisine zarar vereceği Merkez Bankası tarafın-
dan bile açıklanan bir zammı yürürlüğe koymasına göz yumuldu. Telekomünikasyon Kurumu’na daha önce 
zammı onaylamaması için çağrıda bulanan Elektrik Mühendisleri Odası, uygulamadaki hukuka aykırılıkları 
saptayarak, 8 Mart 2007 tarihinde Danıştay’a başvurdu. Açılan davada, Telekomünikasyon Kurulu’nun yeni 
tarifeye yönelik onay kararının, ayrıca bu karara dayanak teşkil eden tebliğin iptali ve yürütmesinin durdu-
rulması istendi. 

“Yapılan tarife değişikliği, yaygın telefon abonelerini mağdur edecek boyutta ve artık özel bir tekel konumunda 
bulunan Türk Telekom’un gelirlerini haksız bir şekilde artıracak içeriktedir” saptaması yapılan dilekçede, 
onay kararının kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. 

Tebliğin yürürlük süresinin bitmesine 16 gün kala 
Türk Telekom’un Telekomünikasyon Kurumu’na 
zam içeren tarifesi için başvuru yaptığına dikkat 
çekilen dilekçede, “Bir tarife döneminin son gün-
lerinde, o tarife dönemi için ve bir sonraki tarife 
dönemi içerisinde yürürlüğe girecek şekilde fiyat 
belirlenmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle 
bağdaşmadığı açıktır” denildi. 
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Dilekçede, Telekomünikasyon Kurumu’nun sorumlu bir idare olmasına karşın yapılan yeni tarife değişikliğine 
ilişkin hiçbir açıklama yapmadığının altı çizilirken, şu görüşlere yer verildi: 

“Özelleştirmeyle amaçlanan şeffaflaşma yerine tam bir ‘karartma’ ortamı yaratılmaktadır. Oysa Türk 
Telekom tarafından verilen hizmet son derece önemli bir kamu hizmetidir. Tüm yurttaşların bu alanda 
olan gelişmelerden ve ödeyecekleri ücretlerden tam bir bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu konuda sorumlu 
kurum olarak Telekomünikasyon Kurumu hiçbir açıklama yapmazken, gelişmeleri eleştiren kişi ve kuru-
luşlar Türk Telekom tarafından ticari sır adı altında adeta tehdit edilmektedir.”

Onay kararının dayanağını oluşturan tebliğde yer alan iki hizmet sepetinin her birinde ayrı ayrı ücretlendirmeye 
tabi hizmet kalemleri bulunduğu belirtilerek, her bir sepetteki ortalama üzerinden değerlendirme yapılmasının 
tarife yapısında dengesizliğe yol açtığı kaydedildi. Dilekçede, yeni tarifenin 406 sayılı Yasa’nın “Bir hizmetin 
maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesinden veya karşılanmasından kaçınılır” ilkesine 
aykırılığı şöyle ortaya konuldu: 

“Bir hizmetin aşırı artması yanında, diğer hizmetin ücretinin düş-
mesi, ortalama bir değer meydana getirerek, enflasyon ölçütüne 
uygun sonuç doğurabilecektir. Oysa her bir hizmet için enflasyon 
gibi objektif bir değer üzerinden formüle edilerek tavan fiyatın belir-
lenmesi halinde, hizmetler arasında birbirlerini sübvanse edecek 
sonuçlara engel olunacaktır. İptalini istediğimiz tebliğ hükümleri, 
Türk Telekom’un tarifelerde yapacağı her türlü oynamaya ve aşırı 
fiyatlandırmaya zemin hazırlayan, kamu yararına aykırı tarifeye 
hukuki geçerlilik kazandıran içeriğe sahiptir ve davalı idarenin 

aykırılığı şöyle ortaya konuldu: 
“Bir hizmetin aşırı artması yanında, diğer hizmetin ücretinin düş-
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lenmesi halinde, hizmetler arasında birbirlerini sübvanse edecek 
sonuçlara engel olunacaktır. İptalini istediğimiz tebliğ hükümleri, 
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kendisine verilen fiyat ayarlama 
görevini hukuka, kamu yararına 
ve hizmetin gereklerine uygun 
kullanmadığının göstergesidir.”

Dava dilekçesinde, Türk Telekom’un 
kullanıcılar arasında yaptığı “ayrım-
cılık” yaparak “fiili tekel” konumunu 
daha da güçlendirmeye çalıştığı şöyle 
anlatıldı: 

“Yaklaşık 10 milyon abonesi 
bulunan hesaplı hat tarifesine, 
ancak yılda bir kez geçebilme 
hakkı tanınmıştır. Diğer yandan 
bu tarife tipi için taşıyıcı ön seçimi 
ve taşıyıcı seçimi hakkı yasaklan-
mıştır. Buna göre, şehirlerarası 
ve milletler arası görüşmeler için 
diğer uzak mesafe operatörlerine 
geçiş engellenmektedir. Bu durum 
da, Türk Telekom’un kendi altyapısı üzerinden hizmet alan uzak mesafe operatörlerinin önüne set çekmek 
anlamını taşımaktadır. Bu şekilde, sabit ücreti en az olan tarife tipinden diğer tarife tiplerine yönlendirme/
zorlama ve geçişi kısıtlama olanağı getirilmiştir. Fiili bir tekel olan Türk Telekom’a bu denli tarife kolaylığı 
ve yetki tanınmış olması, kamu yararına aykırılık taşımaktadır.”

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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21.03.2007

NEVRUZ/NEWROZ’U BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİK 
TALEBİYLE KUTLUYORUZ

Bugün Ortadoğu halklarının yüzyıllardır süre gelen geleneği ile baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz/
Newroz günü, ne yazık ki Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin emperyalist kapitalizm tarafından kana 
bulandığı, katliamların yaşandığı bir dönemde kutlanmaktadır.

Ülkemizde de ırkçı-ultra milliyetçi akımların yeniden palazlanmaya çalıştığı, bilinçli bir biçimde gerilimin 
tırmandırıldığı görülmektedir. En ufak bir hak arama ve demokrasi talebinin, kendi dilini ve kültürünü yaşatma 
isteğinin baskı ile engellendiği günleri yaşıyoruz. Bu gerginliklere son verilmesi, barış, demokrasi ve özgürlük 
taleplerinin yüceltilmesi, her türlü sorunun aşılabilmesi için temel oluşturmaktadır. 

Birlik, dayanışma ve kardeşlik günü olan Nevruz/Newroz kutlamaları, halkların bir arada yaşam taleplerinin 
en önemli bir ifadesi olup, bu içeriğine uygun olarak kutlanması ve kutlamaların yapılmasının sağlanması 
herkesin görevidir. 

Anadolu, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar’ın ortak bayramı Nevruz/Newroz’u yurdumuzda da barış, 
demokrasi ve özgürlük talepleriyle kutluyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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MART 2007 BASINDA EMO-SEÇMELER
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08.04.2007

EMO’DAN KESK’E DESTEK: “KESK’E GÖZDAĞI VERİLMESİNE 
SESSİZ KALINAMAZ”

Eğitim-Sen’in 25 -26 Kasım 2005 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Büyük Eğitimci Yürüyüşü” nedeniyle ara-
larında KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul’un da bulunduğu 22 sendikacıya Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve “polise mukavemet” iddialarıyla açılan dava, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki engelleri bir kez daha gündeme getirdi. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri alanında örgütlü Eğitim-Sen’in 2005 yılında “24 Kasım Öğretmenler Günü” 
nedeniyle yapacağı basın açıklaması keyfi olarak engellenmiştir. Hükümet, şehir dışından gelen sendika 
üyelerinin şehre girmelerine izin vermemiş ve basın açıklamasına katılmak için bekleyen sendika üyelerine 
gaz bombalarıyla, coplarla saldırı emrini vermiştir.

Günboyu sendikanın Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan binası önünde bekletilen ve basın açıklaması yap-
maları engellenen binlerce eğitim emekçisi ve onlara destek veren sendika yöneticileri hakkında, bir de dava 
açılması yeni bir ‘demokrasi ayıbı’ olarak ülke tarihindeki yerini aldı. 

Dava sonucunda, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, 
SES Genel Başkanı Köksal Aydın, Eğitim Sen Genel Başkanı Aladdin Dinçer, BTS eski Genel Başkanı 
Fehmi Kütan, BES eski Genel Başkanı Bülent Kaya, Eğitim Sen Genel Sekreteri Emirali Şimşek, SES Genel 
Sekreteri Erkan Sümer, Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, Eğitim Sen Ankara 1 
No’lu Şube Başkanı Abdullah Çiftçi ve BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Murat Kahraman hakkında 1 yıl 
3 ay hapis cezası ve 407 YTL para cezası verildi. 

Öte yandan basın açıklamasını engelleyerek, altısı ağır olmak üzere yirmi sendika üyesini yaralayan ve hukuka 
aykırı şekilde aşırı güç uygulayan güvenlik görevlileri ve onlara emir veren idareciler hakkındaki yapılan 
şikayetlerin işleme dahi konmaması dikkat çekicidir. 

En önemli toplumsal muhalefet örgütlerinden biri olarak, toplumsal mücadeleler tarihinde yerini alan KESK’in 
‘alanlara çıkma’ özgürlüğü, bizzat KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul’un cezalandırılması ile engel-
lenmeye çalışılmaktadır. İşçilerin, memurların demokratik hak arama mücadeleleri, Emniyet’in panzerlerle 
kapattığı Ziya Gökalp Caddesi’nde trafiğin engellenmesi sorunu çerçevesinde değerlendirilemez. Ülkemi-
zin, en büyük sendika konfederasyonlarından birinin yöneticilerini cezaevine ‘uğurlama’ utancı ile 

karşı karşıya bırakılmasına, sessiz kalınması mümkün 
değildir. 
KESK’e yönelik baskı ve yasaklamalara rağmen, kamu 
çalışanlarının ekonomik, demokratik ve özlük hakları 
için mücadele ettiği unutulmamalıdır. Kamuda çalışan 
binlerce mühendisin, mimarın ve şehir plancısının da 
üye olduğu, ortak üyelerimizin bulunduğu KESK’e 
ve bağlı sendikalara alanlara çıkmaması için gözdağı 
verilmesini, kınıyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası, 
üreten, demokratikleşen Türkiye mücadelesinde KESK 
ve diğer emek, demokrasi güçleriyle omuz omuza olma 
kararlılığını kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Duyarlı kamuoyunu, KESK’in mücadelesine destek olmaya 
çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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12.04.2007

İNTERNET 14 YAŞINDA SANSÜRLE KARŞI KARŞIYA

Türkiye’ye ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde gelen İnternet’in 14. yılı, “baskı ve sansür” girişimlerinin yasa-
laştırılmaya çalışıldığı bir ortamda kutlanıyor. İnternet Kurulu’nun kapatıldığı bir ortamda ilk kez bu yıl 
İnternet Haftası bir kamu kuruluşunun yönlendiriciliği olmaksızın yapılıyor. Politika üretme yetkisi olmayan 
bir kurula internet içeriğinin denetlenmesi işi verilmeye çalışılıyor.

Hükümet tarafından ilgili kesimlerin uzlaşısı olmaksızın TBMM’ye sevkedilen “Elektronik Ortamda işlenen 
Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 
yarattığı büyük tepki nedeniyle “kısmi bir geri adım” atıldı. TBMM’de komisyon ve alt komisyon süreçleriyle 
tasarının ismi bile Anayasa’ya aykırı bulunarak, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı” olarak değiştirilmesine 
karşın İnternet ortamına yönelik “keyfi sansür” yolu açılmaktadır. 

Teknolojik farklılıkları nedeniyle basılı ve görsel medyaya ilişkin nasıl farklı düzenlemeler öngörülüyorsa 
İnternet ortamına yönelik de farklı düzenlemeler yapılması zorunludur. Ancak tasarıyla içeriği “suç” oluşturan 
bir yayının değil, o yayını yapan sitenin tamamen karartılması anlamına gelecek biçimde “erişim engeli” yasağı 
öngörülmektedir. Suç tanımların tasarıda yapılmıyor olması, Türk Ceza Kanunu’ndaki muğlak ifadelerle 
yetinilmesi, uygulayıcıların “keyfi kısıtlama” girişimlerine temel oluşturacaktır. İçerik sağlayıcıya yönelik 
herhangi bir uyarı mekanizması öngörülmemiş olması da tasarıda önemli bir eksikliği oluşturmaktadır.

Yargı kurumları devreye sokulmaksızın oluşturulacak 
bir başkanlığa, erişim engelleme yetkisi tanınması “keyfi 
sansür” uygulamasının önünü açan bir düzenlemedir. Tele-
komünikasyon alanında lisanslandırma yapmak, gözetleme 
ve denetim işlevini yürütmek üzere kurulmuş olan Teleko-
münikasyon Kurumu, birden bire içinde oluşturulacak olan 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile İnternet içeriğini 
denetleyici ve yargı kararı olmaksızın sansür uygulayacak 
bir kurum haline dönüştürülmektedir. Başkanlığa kulla-
nıcıları izleme görevi verilmesiyle de İnternet ortamında 
“elektronik telekulak” yaratılacaktır. 

Herhangi bir yargı kararı ya da Cumhuriyet Savcısı’nın 
kararı bile olmaksızın Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığı, kendisince karar verdiği “içeriği suç oluşturan 
yayınlar” için yer sağlayıcının yurtdışında bulunması duru-
munda erişimin engellenmesi kararı verebilecek. Türkiye’de 
barındırma hizmetleri fiyatlarının pahalı olması nedeniyle 
Türkçe içerikli sitelerin büyük kısmının yurtdışında bulun-
duğu dikkate alındığında sansür yetkisinin çok geniş olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Başkanlık, içerik ve yer sağlayıcı 
yurtiçinde olsa bile, eğer yayının “çocukların cinsel istis-
marı” ve “müstehcenlik” suçlarını oluşturan içeriğe sahip 
olduğunu düşünürse, yine yargı kararına gerek duymaksızın 
erişimin engellenmesi kararı alabilecek. Buna göre, günlük 

13
.0

4.
20

07
 - 

M
İL

Lİ
YE

T 
G

AZ
ET

ES
İ



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

128

40. Dönem Basın-Yayın Faaliyetleri

129

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
40. Dönem Basın-Yayın Faaliyetleri

gazetelerin çoğunun İnternet sitesi, “müstehcenlik” kapsamında kapa-
tılma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Üstelik bu başkanlığın başındaki kişinin hangi ölçütlere göre kim 
tarafından seçileceği de belirsizdir. Bilgi toplumu sürecinde “demok-
rasi ve özgürlükler” adına önemli bir işlev yüklenen İnternet üzerinde 
böylesine kısıtlayıcı yetkilerle donatılacak kişi için hiçbir kriterin 
belirlenmemiş olması da başlı başına bir sorundur. 

İnternet hizmetinin sunumunda “erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı” 
işlevini yerine getirenlerin büyük çoğunluğunu EMO bünyesinde 
örgütlü olan Bilgisayar Mühendisleri oluşturmaktadır. Tasarıya göre 
erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi durumunda bu 
hizmeti sağlayan Bilgisayar Mühendislerine 6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezası verilebilecektir. 

İnternet ortamındaki yayınların hiçbir düzenlemeye tabi olmaması 
elbette düşünülemez. Ancak konunun yasaklayıcı bir zihniyetle 
değil, eğitici ve özgürlüklerin önünü açıcı bir zihniyetle ele alınması 
zorunludur. Bugüne kadar ülkemizde yasaklayıcı zihniyetin yarat-
tığı olumsuz sonuçlar ortada dururken, TBMM’nin keyfi baskı ve 
sansürün önünü açacak böylesi bir düzenlemeyi yasalaştırmamasını 
talep ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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20.04.2007

EMO’DAN TÜFE SEPET DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA

Türk Telekom’un zamlı tarifesine Telekomünikasyon Kurumu’nun verdiği onay kararının ve bu karara dayanak 
oluşturan tebliğe karşı, hukuka aykırılıkları saptayarak yargıya başvuran Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon sepetini değiştirme uygulamasını da yargıya taşıdı. 

EMO tarafından Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dün (19 Nisan 2007) açılan davada, 2007 Mart dönemi 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplama yöntemi değişikliğine ilişkin işlem ve kararlarının yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istendi. 

Dava dilekçesinde, devletin ekonomik politikalarının üretilmesinde ve her türlü iş ilişkisinde TÜİK’in belirle-
diği değerlerin önemi vurgulanarak, açıklanan TÜFE oranının toplumsal yaşamda belirleyici olduğuna dikkat 
çekildi. TÜİK’in açıkladığı verilere ilişkin olarak son dönemde yaşanan 
tartışmaların anımsatıldığı dilekçede, Mart 2007 aylık TÜFE değişim oranı 
açıklanması ile bu eleştirilerin en üst seviyeye taşındığı kaydedildi. 

TÜİK’in 2007 Mart ayına ilişkin TÜFE değişim oranının hesaplanma 
yönteminin bilimsel ve tutarlı kriterlere dayanmadığı belirtilen dilekçede, 
şu bilgilere yer verildi: 

“TÜFE değişim oranının hesaplanmasında kullanılan verilerde, bu 
oranın düşük tespit edilmesine yönelik kimi ani değişiklikler yapıl-
mıştır. Bu değişim, Kurum tarafından 18 Ocak 2007’de açıklanan 
‘2007 TÜFE sepetinde ve madde ağırlıklarında güncelleme’ işlemiyle 
başlamıştır. Buna göre, TÜFE içerisinde yer alan ana harcama grupları 
için daha önce tespit edilmiş olan ağırlıklar değiştirilmiştir. Yapılan 
değişiklikler, fiyatı artan tüketim mallarının ağırlığının düşürülmesi, 
fiyatı azalan malların ağırlığının ise artırılması şeklinde olmuştur. 
Örneğin, alkollü içecekler ve tütün grubunda bulunan tüketim malla-
rının fiyatlarında önemli artışlar gerçekleşmiştir ve bu grubun endeks 
içerisindeki ağırlığı 5.62’den 5.06’ya düşürülürken, gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda bulunan tüketim mallarının ağırlığı 27.68’den 
28.47’ye çıkartılmıştır. Diğer yandan, Aralık 2006 içerisinde Türk 
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Telekom tarafından telefon hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yapılacağı açıklanan ve bu ücretlerin de 
içerisinde yer aldığı haberleşme grubunun ağırlığı da 4.55’den 4.41’e düşürülmüştür.”

Türk Telekom’un yeni tarifesinin enflasyonu artırıcı etkisinin ilgili tüm kesimler tarafından kabul edildiği 
kaydedilen dilekçede, söyle denildi: 

 “Merkez Bankası’nın değerlendirmelerinde, yeni telefon görüşme ücretlerinin enflasyonu 0.7 oranında 
artıracağı bilgisi yer almış, bu rakama itiraz eden Türk Telekom yetkilileri ise, bu oranın yalnızca 0.3 
seviyesinde kalacağını belirtmişlerdir. Türk Telekom Genel Müdürü tarafından yapılan bir açıklamada 
Merkez Bankası ve TÜİK eleştirilerek, enflasyon hesabının doğru yapılmadığı ve yeni tarife ile Türk 
Telekom’un ancak 150 ila 250 milyon YTL ek gelir elde edeceğini söylemiştir. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde 
TÜİK, Mart ayı enflasyonuna bu grubun etkisinin eksi değerlerde olduğunu açıklamıştır.” 

TÜİK tarafından uzun yıllardır telefon ve telefaks hizmetleri alt grubu içerisinde yer verilmeyen kimi 
kalemlerin, Mart ayı içerisinde sepete eklendiği belirtilerek, “Bu kalemler, Türk Telekom’un hukuka aykırı 
bir şekilde çapraz sübvansiyon amaçlı olarak indirim yaptığı şehirlerarası ve milletlerarası telefon görüş-
melerinden oluşmaktadır. Kaldı ki, sepet içerisine konulan yeni kalemlerin ağırlıkları ise TÜİK tarafından 
açıklanmamaktadır. Telefon görüşmeleri içerisinde son derece düşük yer tutan şehirlerarası ve milletlerarası 
görüşmelerin sepet içerisinde hangi ağırlıkla temsil edildiğinin açıklanması gerekirken, TÜİK bu konuda 
açıklama yapmaktan da kaçınmaktadır” denildi. 

TÜİK’in sistemli bir şekilde enflasyon oranı üzerinde oynama yaptığının anlaşıldığı belirtilen dava dilek-
çesinde, “Somut gelişmelere göre fiyatı düşen mallar sepete dahil edilmiş, fiyatı artan mal ve hizmetlerin 
endeks içerisindeki ağırlıkları düşürülmüştür” denildi. 
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“Bilimsel ve tarafsız olmaktan uzak” olarak nitelendirilen TÜİK’in enflasyon hesabını belirleyen sepet 
değişikliğinin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nda sayılan ilkelere de açıkça aykırı olduğu vurgulandı. 
Dilekçede, “Bu durum, özelleştirme bedelini erkene alarak Hazine’ye yüklüce ödemede bulunan Türk Tele-
kom’un yapmış olduğu zammın makul olduğu, enflasyonu artırıcı bir etkisi olmadığını göstermek amacına 
hizmet ettiği kuşkusunu doğurmuştur” değerlendirmesine yer verildi.

TÜİK’in enflasyon paketini değiştirme kararının kamu yararına aykırı, gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğu 
belirtilerek, söz konusu verilerin toplum yaşamında geri dönülemez zararlara yol açacağı ifade edilen dilek-
çede, TÜFE belirleme işlemi ve bu işlemin oluşturulmasına yönelik yöntemde değişiklik yapılmasına ilişkin 
kararların öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istendi. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

21
.0

4.
20

07
 - 

PO
ST

A 
G

AZ
ET

ES
İ

21
.0

4.
20

07
 - 

RA
D

İK
AL

 G
AZ

ET
ES

İ

21
.0

4.
20

07
 - 

G
ÜN

EŞ
 G

AZ
ET

ES
İ



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

132

40. Dönem Basın-Yayın Faaliyetleri

133

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
40. Dönem Basın-Yayın Faaliyetleri

NİSAN 2007 BASINDA EMO-SEÇMELER
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01.05.2007

1 MAYIS’A MÜDAHALEYİ KINIYORUZ

1977 yılı 1 Mayıs katliamının 30. yılında yaşamlarını yitirenleri anmak, suçluların yargılanmasını talep 
etmek üzere Taksim’de 1 Mayıs’ı karşılamak için, çeşitli yerlerde toplanan insanların dövülerek gözaltına 
alınmaları, etkinliğe katılmak üzere gelen otobüslere gaz bombalarıyla müdahale edilmesi kabul edilemez 
bir yasakçı zihniyetin yansımasıdır. 

Tüm dünyada işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, ülkemiz 
ve demokrasi adına bir kez daha “utanç günü” olarak tarihe geçmesine neden olunmuştur.

Taksim’de yapılacak kutlamalara karşı yürütülen baskıcı, antidemokratik uygulamalar, ülkemizde tırmandırılan 
gerilim ve son günlerde yaşanan “demokrasi” tartışmaları içinde doğru değerlendirilmelidir. 

Yapılan müdahaleleri şiddetle kınıyor, gözaltına alınan Miting Tertip Komitesi üyeleri ve katılımcıların derhal 
serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

1 Mayıs 1977’de Taksim’de 1 Mayıs Bayramı’nı kutlayan 500 bin kişiye saldırılarak, 36 yurttaşımızın 
ölümüne neden olan olayların ve tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, sorumluların tespit edilerek, 
yargılanması,

Dünyanın pek çok ülkesinde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs’ın ülkemizde de bayram ilan edilmesi, 

Üreten, sanayileşen, barış içerisinde yaşayan, hakça bölüşen demokratik bir Türkiye için, meşru mücadele 
hakkımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.

YAŞASIN 1 MAYIS

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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İÇİŞLERİ BAKANI, İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DERHAL 
İSTİFA ETMELİDİR

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ’NE 
YAPILAN GAZ BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ!

İşçilerin, emekçilerin ve tüm dünyadaki ezilenlerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 
Mayıs’ı kutlama etkinlikleri İstanbul Valiliği’nin anti-demokratik yaklaşımıyla sabote edilmektedir.

Ülkenin her yanından İstanbul’daki mitinge katılmak için giden otobüslerin gişelerde durdurulup gaz bombası 
ile saldırılması yetmemiş, içinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin de bulunduğu Taksim böl-
gesinde yer alan demokratik kitle örgütlerine saldırılar düzenlenmiştir. Yine aynı bölgede yer alan demokratik 
kitle örgütlerinin giriş çıkışları polis tarafından tutulmuştur. 

1 Mayıs Bayramı’nı bahane ederek İstanbul’da neredeyse ‘sıkıyönetim’ ilan eden, güvenlik önlemleri 
bahanesiyle kentte yaşamı durduran, başta İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü 
olmak üzere tüm sorumluları istifa etmeye davet ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENEDİSLERİ ODASI
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HÜKÜMET, YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA YASALAR ÇIKARIYOR…

SİYASAL BELİRSİZLİK ORTAMINDA NÜKLEER ISRARI

Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı, giderayak hükümet tarafından 
TBMM Genel Kurul gündeminde ele alınarak, yasalaştırılmak istenmektedir. Cumhurbaşkanı seçimini yapa-
mamış ve derhal seçime gitme zorunluluğu içerisinde bulunan Parlamento’da yangından mal kaçırırcasına, 
ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu durum kabul edilemez. 

Bilim insanlarının ortaya koyduğu bildirge, nükleer santralların kurulmak istendiği Sinop ve Akkuyu’daki 
yöre halkının mitinglerle gösterdikleri karşı duruş, 100 bine yakın yurt çapında toplanan imzalar aracılığıyla 
ortaya konulan tepkiye karşın nükleer santral kurulumu konusunda ısrar edilmektedir. Bu ısrar öyle bir noktaya 
ulaşmıştır ki, ülkenin yönetimi üzerinde yaşanan tartışmaların bile üzerinde görülmekte, ülkemiz, yetkisi ve 
etkisi tartışılır bir hükümetin dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Ülkenin 2008 ve 2009 yıllarında, 
hatta bu yaz aylarında elektriksiz kalma tehdidi ortada dururken, bugünün sorunlarına bile çözüm bulamayan 
hükümet, abartılı talep tahminleriyle yerli ve yenilenebilir kaynakları göz ardı ederek nükleer santral kurulumu 
konusunda halkın tercihleri yerine çeşitli kesimlerin lobi faaliyetlerine aracılık etmektedir.

Hükümet enerji alanını planlamaktan öylesine uzaktır ki, yaklaşan kriz ortamına çözümü yeniden alım garan-
tilerinde ve doğalgaz santrallarında bulmaktadır. Kömür santrallarına alım garantisi veren bir düzenleme de 
bu plansızlığın eseri olarak nükleer yasa tasarısı içerisine girivermiştir. 

Nükleer santral kurulumuna ilişkin yetersizliği nükleer enerji savunucuları tarafından bile saptanan bu yasa 
tasarısıyla seçimler öncesinde yeni bir rant kapısı açılmaya çalışılmaktadır. Ülkenin bulunduğu siyasal kar-
maşa ortamında böylesine önemli bir yasa tasarısının TBMM’den çıkarılmaya çalışılması, yalnızca nükleer 
enerjiye karşı çıkanlar değil, hiçbir yurttaş tarafından meşru olarak görülmeyecektir. 

Hükümetin bu tavrı antidemokratiktir. Nitekim yine alel acele 4 Mayıs 2007 tarihinde çıkardığı 5651 sayılı 
“Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
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Edilmesi Hakkında Kanun” ile de Hükümet, sansürcü yaklaşımını yasal düzenleme haline getirmiştir. Cum-
hurbaşkanı’nın değerlendirmesine sunulan bu yasayla içerik veya yer sağlayıcının yurtdışında bulunması 
durumunda, oluşturulacak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na mahkeme kararı olmaksızın erişim 
engelleme yetkisi ile “site karartma hakkı” tanınmaktadır. Ayrıca “elektronik telekulak” yaratılarak, insan-
ların iletişim özgürlüğünü de sınırlandırıcı hükümler yer almaktadır. 

Hükümetin meşruiyeti sorgulanacak bu uygulamalardan vazgeçmesini talep ediyor, kamuoyunda tepki yaratan 
konularda erken seçim gölgesinde yasa yapılmaması konusunda uyarıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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25.05.2007

TERÖRE KARŞI DEMOKRASİYİ SAVUNALIM

Ankara’da insanların iş çıkış saatlerinde Ulus’ta otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleştirilen bom-
balı terör eyleminde 6 insan yaşamını yitirirken, 100’ü aşkın kişi yaralanmıştır. Bu terör eylemini şiddetle 
kınıyoruz.

Bu terör eyleminin, geçim sıkıntısı içinde işlerinden evlerine ekmek taşımaya çalışan masum insanların 
en temel insan hakkı olan yaşam haklarını elinden almayı, ülkemizdeki gerilimi tırmandırıp korku ortamı 
yaratmayı amaçladığı açıkça görülmektedir. Nereden gelirse gelsin böylesi saldırı girişimlerine karşı tüm 
demokrasi güçlerinin bir arada karşı duruş göstermesi gerekmektedir. 

Ülkemizde barış, kardeşlik, dostluk ve dayanışma ortamının yeniden sağlanmasını talep ediyoruz. Geleceğimizi 
karartacak tüm demokrasi dışı hareketlere karşı barış ve özgürlüğü koruma kararlılığı içinde olduğumuzu 
bir kez daha belirtiriz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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11.07.2007

SEÇİM ÖNCESİNDE ÇAĞRI: TELEKOM’U GERİ ALIN!

Türk Telekom’un özelleştirmesinin üzerinden 2 yıl geçmeden hileli zam gibi kamu zararına uygulamalar ortaya 
saçılmıştır. Kamu hizmetini yok sayan özel bir tekel yaratılmıştır. Ne kablolu TV ne de Telekom’un altyapısını 
kullanan diğer işletmecilerin Türk Telekom karşısında seçenek oluşturmadığı bugün açıkça ortadadır. 

Yargı çeşitli hukuka aykırılık noktalarında kararlar vermesine rağmen, kılıfına uydurulmuş işlemler yapıl-
makta, yargının yetkisi daraltılmakta, kimi zaman yargı hedef tahtası haline getirilmektedir. Hukuk devleti 
yalnızca yasaların uygulanmasıyla sağlanamaz. Hukuk devletinin gereği yürütmenin icraatında meşruiyetin 
sağlanmasından geçmektedir. Bu gerçekler karşısında kamu yararından yana tavır alacak güçlü bir siyasal 
iradeye ihtiyaç bulunduğu açıktır. Seçimler öncesinde iktidar arayışında olan partilere ve oy kullanacak 
yurttaşlara Türk Telekom’un geri alınması gerektiği çağrısını yapıyoruz. 

Bizler, özelleştirmenin, kamusal kaynakların sermayeye peşkeş çekilmesi olduğunu ve asli amacı kamu 
yararını gözeterek topluma hizmet vermek olan kurumları kar peşinde koşan şirketlere dönüştüreceğini 
defalarca söyledik. Bu doğrultuda her türlü eylem, etkinlik ve hukuk mücadelemize rağmen Türk Telekom, 
devletin kendi koyduğu yasalar bile göz ardı edilerek AKP Hükümeti döneminde “babalar gibi” satıldı. Ancak 
mücadelemizi sürdürdük ve özelleştirme kararına karşı dava açtık. Bu davalardan biri de, Türk Telekom’un 
yüzde 55 oranındaki hissesinin blok satışına ilişkin 1 Temmuz 2005 tarihli kararın iptali istemiyle Danıştay’da 
açılan davadır. Ancak 9 Temmuz 2007 tarihinde davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, Türk 
Telekom’un özelleştirilmesi kararının iptal istemini oybirliğiyle reddetmiştir. Danıştay’ın verdiği ret kararı 
hukuki sürecin sonlandığını göstermemektedir. Bu kararın temyiz aşaması bulunmaktadır. 

Türk Telekom’un Oger firmasına devrinin üzerinden geçen 1.5 yıllık süre kamunun zararına uygulamaları 
belgelemiştir:

• Özelleştirme her yurttaşın ulaşabilmesi gereken ve kamusal bir hak olan haberleşme hakkına indirilmiş bir 
darbe olmuştur. Nitekim Türk Telekom, ev abonelerinin yoğun kullandığı hatlarda ve şehir içi görüşmelerde 
yüksek oranda zam yapmış, yargıya yapılan başvuru sonucunda bu zam şimdilik engellenmiştir. 

• Kamu elindeyken özelleştirilen cep telefonu işletmecisi Avea’nın bir kısım hisseleri, özel tekelin çıkarları 
gereği kamu kaynağı kullanılarak yeniden devralınmıştır. 
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• Tüm yurttaşların haberleşmesinin gizliliği Anayasal güvence altında ve devletin sorumluluğunda olması 
gerekirken, özelleştirme bu gizliliği ihlal etmiş ve devlet güvencesini ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte 
Harp Okulu Komutanı’nın telefonu dinlenmiş, Telekom’da yabancı ajanların telefon kayıtlarını yasadışı 
biçimde aldığı ve sınır dışı edildikleri medyaya yansımıştır.

• Türk Telekom’un özel tekele devredilmesiyle Türkiye telekomünikasyon alanındaki tüm iddiasını 
kaybetmiştir. Kurumu işleten firma, kuruma tek kuruşluk yatırım yapmamıştır.

• Özelleştirme ile sabit telefon ve internet hizmetlerinde özel bir tekel yaratılmıştır. 

• Devlet milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakılmıştır. Bu kaynak Oger firmasına aktarılmıştır.

• Kamu çalışanları adeta özel tekele kiraya verilmiştir. Nitelikli birçok eleman kurumdan ayrılmak zorunda 
bırakılmış, birçok insanın işine son verilmiştir. 

Türk Telekom’un devrinden ülkenin stratejik çıkarları, halkımız ve çalışanlar hiçbir şekilde kazanmamıştır. 
Bu devirden tek kazanan Oger firması olmuştur. Türk Telekom’un özelleştirilmesi usule uygun olabilir, 
ancak açıkça kamu yararına aykırıdır. Özelleştirme uygulamaları; IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans 
çevreleri ile yerli işbirlikçilerinin çıkarlarına hizmet etmektedir.

Türk Telekom gibi dünya-
nın 13. büyük şebekesine 
sahip Türkiye’nin en 
önemli kurumlarından 
birisinin halkın malı 
olduğu yönündeki müca-
delemizi ısrarla sürdü-
receğiz. Türk Telekom’ 
da yaşanan her türlü 
gelişmeyi halkımızla 
paylaşmaya ve doğru 
biçimde bilgilendirmeye 
devam edeceğiz. Bizler, 
sendikalar ve meslek 
örgütleri olarak kamu 
kurumlarının, ülkenin 
zenginliklerinin özelleşti-
rilerek yabancı sermayeye 
peşkeş çekilmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi her 
türlü platformda sürdüreceğimizi belirterek, Türk 
Telekom’u geri alın çağrısı yapıyoruz.

Yeni Telekom ve Petkim gibi peşkeşler yaratılmaması 
için, Türk Telekom’un özelleştirmesini savunan ve 
geri alınması konusunda adım atmayacak olan partilere 
oy verilmemesi çağrısında bulunuyoruz. 

HABER-SEN
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

çevreleri ile yerli işbirlikçilerinin çıkarlarına hizmet etmektedir.
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Yeni Telekom ve Petkim gibi peşkeşler yaratılmaması 
için, Türk Telekom’un özelleştirmesini savunan ve 
geri alınması konusunda adım atmayacak olan partilere 
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19.07.2007

AKP’DEN ENERJİDE KARANLIK MİRAS

AKP Hükümeti döneminde, çok sayıda kurum ve uzmanın yaptığı uyarılara karşın enerji alanında gerekli 
yatırımların yapılmaması, Türkiye’yi seçim sonrasında karanlık bir döneme girme riskiyle karşı karşıya 
bırakmıştır Seçim sonrasında elektrik fiyatlarına da yüksek oranda zam yapılması beklenmektedir. 

Resmi kurumların yaptığı hesaplamalara göre Tür-
kiye’yi en iyi olasılıkla 2009 yılında karanlık günler 
beklemektedir. Ancak bu varsayım bile DSİ’nin inşa 
halindeki santrallarının tamamlanması, otoprodüktör-
lerin sisteme elektrik satışı yapması, EPDK’dan alınan 
lisansların öngörülen tarihlerde devreye girmesi gibi 
iyimser senaryolara dayanmaktadır. Bu nedenle 2008 
yılında hatta bu yılın sonbaharında Türkiye’nin elekt-
riksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu görülmekte-
dir. Özellikle seçim öncesi elektriklerin kesilmemesi 
talimatı verilmesi nedeniyle santralların da zorlanarak 
çalıştırıldığı belirtilmektedir. Tüm bu zorlamalara 
karşın mızrak çuvala sığmamakta, bölgesel elektrik 
kesintileri yaşanmaktadır. 

Türkiye’yi adım adım karanlığa taşıyan 4.5 yıllık 
dönemde yaşananlar yeni hükümet için ne yapmaması 
gerektiğini gösterecek ders niteliğindedir: 

• Kamu zararına sözleşmeleri feshedeceği vaadini 
rafa kaldıran AKP Hükümeti, pahalı elektrik alımına 
devam etmiştir. 

• Enerji alanındaki bu sözleşmelere yönelik yargının 
verdiği kararları uygulamayarak, bu yargı kararlarını 
kamu zararına yok sayacak biçimde yeni yasalar 
çıkarılmıştır. 

bırakmıştır Seçim sonrasında elektrik fiyatlarına da yüksek oranda zam yapılması beklenmektedir. 
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• Kamunun yatırım yapmasını yasaklayan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası’na biat edilerek, enerji 
alanındaki yatırımlar sekteye uğratılmıştır. 4-5 yıllık dönem boyunca özel sektörün hayata geçen yatırım-
ları yıllık ortalama 700 megavat düzeyine bile ulaşamamaktadır. 2002-2006 arasındaki 4 yıllık dönemde 
serbest üretim şirketlerinin kurulu gücü 2790 megavatla Türkiye’nin toplam kurulu gücünün ancak yüzde 
6.9’una ulaşmıştır. Oysa bakanlığın yüzde 6.3’lük düşük talep senaryosuna göre yıllık 2000-2500 megavat 
gücünde yatırım yapılması gerekmektedir. Özel sektörün yıllık yapılması gereken yatırım tutarına ancak 
4 yılda ulaşabildiği görülmektedir. Bu olumsuz gidişata karşın hiçbir önlem alınmamış ülke karanlık 
tehlikesiyle baş başa bırakılmıştır.

• Özel sektör zaten sınırlı olan yatırımlarını yalnızca alım garantili rüzgar ve hidrolik santrallara yönelt-
miş, elektrikte arz güvenliği özel sektörün ticari tercihlerine terk edilmiştir. Yani enerji alanında gereken 
bütün yatırımları yapması beklenen özel sektörün yalnızca hidrolik ve rüzgar santrallarına yönelmesi, arz 
güvenliği açısından ikincil bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. 

• Elektrik kesintisi riskine karşı ithal kömür santrallarına lisanslar dağıtılmasıyla da Türkiye açısından 
ikinci bir kayıp noktası yaratılmaktadır. Kendi yerli kömür kaynakları değerlendirilmezken, zaten doğalgaz 
nedeniyle dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye’nin bir de ithal kömür bağımlısı hale getirilmesi kabul 
edilemez.

• Kamu zararına alım garantili sözleşmelere bu hükümet döneminde rödevansla yaptırılacak olan kömür 
santralları da eklenmiştir. Alım garantilerinin Türkiye açısından yarattığı açmaz halen devam ederken, 
enerji alanında yeni habisler yaratılmasını anlamak mümkün değildir. 

• Doğalgaz bağımlılığı giderek artan Türkiye’nin elektrik sıkıntısını çözmek için özel sektörün isteği doğrul-
tusunda yapımı kolay ve görece ucuz olan doğalgaz santrallarına ve alım garantilerine göz kırpılmaktadır. 
Bu durum hem ülkenin enerjide dışa bağımlılığını daha da artırması, hem de yeni mali yükümlülükler 
getirecek olması nedeniyle büyük bir yanlış olacaktır. 

• Dengeleme ve uzlaştırma sistemiyle kamunun, dağıtım ve iletim hatları kullanım bedelleri gibi çeşitli 
işletme giderleri dahil olmak üzere tüketiciye 10-11 Ykr’ye sattığı elektrik fiyatları serbest piyasa denilen 
karaborsada 15-16 Ykr’leri dahi aşmaktadır. 

• 
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TETAŞ’ın ikili anlaşmalar ile 
özel sektörden elektrik almak 
için açtığı ihale ise büyük bir 
hüsran yaratmıştır. Özel sektör 
TETAŞ’ın alım yapmak istediği 
elektrik talebinin yüzde 25’lik 
kısmına yanıt verirken, bu talebi 
karşılamak için de karaborsa 
fiyatlarının üzerinde fahiş fiyatlar 
talep etmişlerdir. 

• Enerji alanındaki başı boşluk 
yalnızca üretim alanında değil, 
ne yazık ki tüketim alanında 
da sürmektedir. Ülkemiz ucuz, 
ancak sistemden yüksek enerji 
çeken ve sağlıksız klimalarla 
adeta bir klima çöplüğü haline 
getirilmiştir. Sistemden yüksek 
enerji çeken bu klimaların kul-
lanımı nedeniyle, puant talep kış 
aylarından yaz aylarına kaymıştır. Hatta puant saatlerde bile değişiklikler dikkat çekmektedir. 

Özelleştirme amacıyla yaratılan parçalı yapı içerisinde enerji alanında faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşları 
zincirleme şekilde birbirlerine borçlu konuma gelmişlerdir. Bu borçlar kar topu gibi büyümekte, BOTAŞ 
personel maaşı ödemek için kredi bulmak zorunda kalmaktadır. “Elektriğe zam yapmadık” diyerek halktan 
oy isteyen AKP Hükümeti, özel sektörün pahalı üretiminin bedelini kamu kuruluşlarını borçlandırarak, kamu 
zararı olarak yine Hazine’den karşılamaktadır. Elektrik faturalarına seçim hatırına yansımayan zam, seçim 
sonrasında mutlak gündeme gelecektir. AKP Hükümeti’nin destekçisi IMF, elektrik zamları konusunda bundan 
önceki hiçbir hükümete göstermediği bir ayrıcalıkla seçim sonrasını beklemektedir. 

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 2002 yılındaki 31 bin 845 megavattan 2006 yılında 40 bin 538 megavata 
çıkmıştır. Ancak bu artışın yalnızca 3’te 1’lik bölümü EPDK’dan alınan lisanslarla faaliyete geçen özel sek-
töre ait iken, 3’te 2’lik bölümü yatırımları yasaklanan, ancak geçmişten gelen yatırımları devam eden EÜAŞ 
ve DSİ projeleriyle sağlanmıştır. Ne yazık ki EÜAŞ’ın yatırım portföyü bitmiş, DSİ’nin yatırım portföyü de 
gelecek dönem elektrik talebini karşılamayacak düzeylere düşmektedir. Seçimden sonra iş başına gelecek 
olan hükümetin, bu karanlık tablodan çıkmak için yeniden kamu inisiyatifiyle hareket etmesi, 4628 sayılı 
Yasa’yı derhal feshetmesi ve enerjide bütüncül bir planlamayı gerçekleştirebilecek bir yapıyı sağlaması 
gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

aylarından yaz aylarına kaymıştır. Hatta puant saatlerde bile değişiklikler dikkat çekmektedir. 
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25.07.2007

TELEKOM’DAN KRONOMETRİK ZAM

Türk Telekom, seçimlerden bir gün önce yürürlüğe koyduğu yeni tarifesinde de yargı kararına uymamıştır. 
Tarife tebliğindeki azami artış sınırına göre en fazla yüzde 9.6 zamlanabilecek sabit ücrette yüzde 25’e yakın 
fahiş artış korunmuştur. Yargı kararı üzerinde Telekomünikasyon Kurumu’yla çalıştığını açıklayan Türk Tele-
kom “kronometrik zam” icat etmiştir. Dakika bazında fiyat değişikliği olmamasına karşın, şehirlerarası, ulus-
lararası ve cep telefonu aramalarında ücretlendirme periyodu değişikliğiyle yeni gelir kapısı yaratılmıştır. 

Şehiriçi görüşmelerde zam hilesi durdurulan Türk Telekom, seçimden bir gün önce yürürlüğe soktuğu tarife-
siyle yeni bir hileye başvurmuştur. Türk Telekom, şehirlerarasında 20, uluslararasında 15 olan ücretlendirme 
periyodunu 60 saniyeye, GSM aramalarında 6 saniyeden 20 saniyeye çıkarmıştır. Böylece daha önce şehirle-
rarasında her 20 saniye ve altındaki görüşmeler için 20 saniyelik fiyat ödenirken, bundan sonra 60 saniyelik 
yani 3 katı ödeme yapılacaktır. Yine uluslararasında her 15 saniye ve altındaki görüşmeler için 15 saniyelik 
fiyat ödenirken yeni tarifede 60 saniyelik yani 4 katı fiyat ödenecektir.

Yeni tarifeyi 18 milyon abonenin yaklaşık 10 milyonunu kapsayan HesaplıHATT’tan yapılan 61 saniyelik 
bir telefon görüşmesi üzerinden incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

• Şehirlerarası görüşmelerde 20 saniyelik ücretlendirme periyodu 60 saniyeye çıkarılmıştır. Böy-
lece, 21 Temmuz öncesinde ücretlendirme periyodunun fiyatı 3.93 Ykr iken, yeni tarifede ücretlendirme 
periyodu fiyatı 11.8 Ykr olmuştur. Telekom’un kronometrik olarak yaptığı örtülü zamla, görüşme süresi 

1 dakikayı 1 saniye geçtiğinde, 15.72 olan 
fiyat, 23.6 Ykr’ye zıplamaktadır. Böylece 
Telekom’un kronometrik zammı ile her 1 
saniyelik fark yüzünden şehirlerarasında 7.9 
Ykr fazladan ödeme yapılacaktır. Telefon 
görüşmelerini kronometre ile yapmayan 
aboneler, her ay bu şekilde ücretlendirme 
periyodunu 1 saniye geçen 20 tane şehirle-
rarası telefon görüşmesi yaparsa, 1.5 YTL 
konuşmadığı sürenin parasını ödemek 
zorunda kalacaktır. 

 Uluslararası görüşmelerde 15 sani-
yelik ücretlendirme 
periyodu 60 saniyeye 
çıkarılmıştır. Böylece 
61 saniyelik görüş-
mede, eski tarifede 
20 Ykr olan fiyat, 
yeni tarifede 32 
Ykr’ye çıkmakta-
dır. Bu durumda 
kronometrik zam 1 
saniyelik fark için 
12 Ykr olmaktadır. 

1 dakikayı 1 saniye geçtiğinde, 15.72 olan 
fiyat, 23.6 Ykr’ye zıplamaktadır. Böylece 
Telekom’un kronometrik zammı ile her 1 
saniyelik fark yüzünden şehirlerarasında 7.9 
Ykr fazladan ödeme yapılacaktır. Telefon 
görüşmelerini kronometre ile yapmayan 
aboneler, her ay bu şekilde ücretlendirme 
periyodunu 1 saniye geçen 20 tane şehirle-
rarası telefon görüşmesi yaparsa, 1.5 YTL 
konuşmadığı sürenin parasını ödemek 
zorunda kalacaktır. 

 Uluslararası görüşmelerde 15 sani-
yelik ücretlendirme 
periyodu 60 saniyeye 
çıkarılmıştır. Böylece 
61 saniyelik görüş-
mede, eski tarifede 
20 Ykr olan fiyat, 
yeni tarifede 32 
Ykr’ye çıkmakta-
dır.
kronometrik zam 1 
saniyelik fark için 
12 Ykr olmaktadır. 

•
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Bir ayda 20 tane ücretlendirme periyodunu 1 saniye 
geçen uluslararası görüşme yapan abonemizin 2.4 
YTL konuşmadığı süre için ödeme yapması söz 
konusu olacaktır. 

• Cep telefonu aramalarında 6 saniyelik olan 
ücretlendirme periyodu 20 saniyeye çıkarılmıştır. 
Böylece 61 saniyelik konuşmanın 43.89 Ykr olan 
fiyatı, 53.2 Ykr’ya yükselmektedir. Böylece 9.31 Ykr 
fazladan ödeme yapılacaktır. Cep telefonunda farklı 
periyot uygulaması nedeniyle 21 saniyelik görüşme 
esas alınırsa kronometrik zam 10.64 Ykr’ye çıkmakta-
dır. Bu şekilde ayda 20 tane 1 saniyelik periyot aşımı 
olan cep telefonu görüşmesi yapılırsa 2.13 YTL faz-
ladan ödenecektir.

• Böylece şehirlerarası, uluslararası ve cep telefonu 
aramalarında 20’şer adet 1 saniyelik periyot aşımı 
olan HesaplıHATT abonesi, konuşmadığı süre için 
toplam 6 YTL kronometrik zamlı ödeme yapacak-
tır. Bu tutar Özel İletişim Vergisi ile 7 YTL’ye ulaş-
maktadır. Tüm HesaplıHATT abonelerinin bu şekilde 
konuşma yaptıkları varsayılırsa, aylık Türk Telekom 
70 milyon YTL fazladan tahsilat sağlayacaktır. 

Bu örnek hesaplama yalnızca HesaplıHATT için yapıl-
mıştır. Diğer abone türleri de dahil edildiğinde Türk Tele-
kom’un kronometrik zam tahsilatı daha da kabaracaktır. 
Kaldı ki bu hesaplama önceki tarifedeki ücretlendirme 
periyotlarıyla yapılan karşılaştırmayı içermektedir. Ücret-
lendirme periyodu yerine saniye temelli fiyatlandırma 
yapılmadığı için her iki tarifede de aboneler konuşmadıkları sürenin ödemesini yapmak durumuyla karşı 
karşıyadır. Ancak yeni tarifede bunun kapsamı genişletilerek, yeni gelir kapısı yaratılmıştır. 

Sabit Ücrette Yargı Kararına Aykırılık Sürüyor
Türk Telekom, eski tebliğle yaptığı hileli zammın yargı tarafından durdurulmasının ardından şehiriçi görüşme 
zammını EMO’nun hesapladığı yaklaşık yüzde 6 düzeyine çekmek zorunda kalmıştır. Ancak sabit ücret 
için tebliğ gereği öngörülen azami artış sınırına yine uyulmamıştır. Tebliğ gereği en fazla yüzde 9.6 zam 
yapılabilecek olmasına karşın Telekomünikasyon Kurumu’nun onayladığı yeni tarifede de yüksek sabit ücret 
zamları korunmuştur. HesaplıHATT’ta yüzde 23.44, StandartHATT’ta yüzde 23.53, KonuşkanHATT’ta yüzde 
15.25 olan zam oranlarını koruyan tarifeye Telekomünikasyon Kurumu’nun onay vermesi, yargının verdiği 
yürütmeyi durdurma kararına ve kendi çıkardığı tebliğe aykırılık oluşturmaktadır. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, özelleştirilmesinden bu yana sürekli zam hilelerine başvuran Türk 
Telekom’u bu uygulamalardan vazgeçmeye, Telekomünikasyon Kurumu’nu da kamu yararına uygun olarak 
hukuka aykırı olan bu tür işlemlere geçit vermemeye davet ediyoruz. 
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21 TEMMUZ TARİHLİ YENİ ÜCRETLENDİRME PERİYODUYLA HESAPLAMA*

Dk/Ykr ŞirketHATT KonuşkanHATT StandartHATT HesaplıHATT YazlıkHATT
Şehirlerarası 7,9 7,9 8,1 11,8 11,8
Uluslararası 8,1 9,8 10,6 16 16
Cep telefonu 25,5 29,4 33,7 39,9 39,9
61 SANİYE GÖRÜŞME-
YKR ŞirketHATT KonuşkanHATT StandartHATT HesaplıHATT YazlıkHATT

Şehirlerarası 15,8 15,8 16,2 23,6 23,6
Uluslararası 16,2 19,6 21,2 32 32
Cep telefonu 34 39,2 44,93 53,2 53,2
* 21 Temmuz sonrasında ücretlendirme periyotları şehirlerarası ve uluslararasında 60, cep telefonu aramalarında 20 saniye olarak belirlenmiştir. 

21 TEMMUZ ÖNCESİ ÜCRETLENDİRME PERİYODUYLA HESAPLAMA**

Dk/Ykr ŞirketHATT KonuşkanHATT StandartHATT HesaplıHATT YazlıkHATT
Şehirlerarası 7,9 7,9 8,1 11,8 11,8
Uluslararası 8,1 9,8 10,6 16 16
Cep telefonu 25,5 29,4 33,7 39,9 39,9
61 SANİYE GÖRÜŞME-
YKR ŞirketHATT KonuşkanHATT StandartHATT HesaplıHATT YazlıkHATT

Şehirlerarası 10,53 10,53 10,80 15,73 15,73
Uluslararası 10,13 12,25 13,25 20,00 20,00
Cep telefonu 28,05 32,34 37,07 43,89 43,89
**21 Temmuz öncesindeki tarifede ücretlendirme periyodu şehirlerarası için 20 saniye, uluslararası için 15 saniye, cep telefonu aramaları için 6 
saniye olarak uygulanıyordu. 

KRONOMETRİK 1 SANİYE ZAM FARKI

YKR ŞirketHATT KonuşkanHATT StandartHATT HesaplıHATT YazlıkHATT
Şehirlerarası 5,27 5,27 5,40 7,87 7,87
Uluslararası 6,08 7,35 7,95 12,00 12,00
 5,95 6,86 7,86 9,31 9,31

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASIELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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31.07.2007

ELEKTRİK PİYASASI ÇÖKÜYOR KAMU İŞ BAŞINA

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması bugün ülkeyi elektrik kesinti-
leriyle karşı karşıya bırakmış, ülkenin özellikle turizm bölgelerinde elektrik kesintileri dolaştırılmaya başlan-
mıştır. Son 5 yıldır yürürlükte olan serbest piyasa mantığı çökmüştür. Yeni Meclis acilen 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nu feshetmelidir. Kamunun derhal bir kriz yönetimi oluşturarak, inisiyatifi ele alması, acil 
yatırım programı oluşturması gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın “Elektrik kesintileri olmayacak” yönündeki açıklamaları gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Yurdun çeşitli bölgelerinde, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde plansız ve programsız 
bir şekilde kesintiler yapılmaktadır. Klimaların kullanımı puant talepte yükselmelere yol açmakta, puant yük 
saatlerini de kaydırmaktadır. Dengeleme ve uzlaştırma sistemi çerçevesinde Milli Yük Tevzi Merkezi’nin 
dün (30 Temmuz Pazartesi günü) için öngördüğü en yüksek elektrik çekişini gösteren puant yük 28 bin 600 
megavattır. Ancak öngörüler puant talebin daha da yükseleceği yolundadır. Bu yıl puant yük çekişinin 30 
bin megavatlara ulaşması beklenmektedir.

Elektrik üretimindeki sıkıntı yalnızca “kuraklık ve sıcak hava koşulları” ile açıklanamaz. Sorun bunlardan 
çok, enerji alanının tamamen serbest piyasaya bırakıldığı son 5 yıldır gerekli yatırımların yapılmamış olma-
sından kaynaklanmaktadır. Kamuya yatırım yapması yasaklanırken, bir kamu hizmeti olan elektriğin güvenli, 
sürekli ve ucuz bir şekilde sağlanması amaçları yok sayılarak, enerji alanı özel sektörün kar inisiyatifine 
bırakılmıştır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun çıkarılmasının ardından kamuda yeni yatırımlar dururken, özel sektör 
aradan geçen 5 yıllık sürede gerekli yatırımları yapmamıştır. Bakanlığın yüzde 6.3’lük düşük senaryodaki 
talep artışı tahminine göre her yıl 
en az 2000-2500 megavatlık yeni 
yatırım yapılması gerekirken, özel 
sektörün yaptığı yatırımlar yıllık 
700 megavat düzeyinde kalmıştır. 
Bu durum ülkenin enerjide yedek 
kapasitesinin giderek kaybolma-
sına ve enerjide bıçak sırtı bir 
dengenin gözetilir hale gelmesine 
yol açmıştır. Son 20 yıldır yürütü-
len enerjide liberalleşme ve özel-
leştirme politikaları sonucunda 
gelinen nokta karanlıktır.

Tüm bu gerçekler ortada durur-
ken, özel sektör temsilcilerinin 
hala sorunun üretim ve dağıtım 
özelleştirmelerinin gerçekleşti-
rilmemesinden kaynaklandığına 
yönelik açıklamaları en hafif 
deyimiyle çarpıtmadır. Üretimin 
yetersiz olduğu noktada yapılacak 

aradan geçen 5 yıllık sürede gerekli yatırımları yapmamıştır. Bakanlığın yüzde 6.3’lük düşük senaryodaki 
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özelleştirmeler üretimi artırıcı değil, kaos ortamını derinleştirici bir etki yaratacaktır. Bugüne kadar yapılan 
özelleştirmeler ne yatırımları artırmış ne de ucuz elektrik sağlamıştır. Tam tersine özelleştirme ve serbest 
piyasa mantığının vardığı açmaz nokta bugün geldiğimiz karanlık tehditidir.

Geçen yıl 1 Temmuz sonrasında yürürlüğe sokulan serbest piyasa uygulaması Dengeleme ve Uzlaştırma 
Sistemi’nin çözüm olmadığı da bugün ortaya çıkmıştır. Temel sorun yatırım olmamasıdır. Bunu özel sektör 
temsilcilerinin de kabul etmesi, 4628 sayılı Yasa kaldırılarak, yeniden kamu yatırımlarının acilen başlatılması 
gerekmektedir. Bu siyasi iradenin gösterilememesi durumunda ne yazık ki önümüzdeki birkaç yıl içinde daha 
uzun süreli ve yaygın elektrik kesintileri olacaktır. Hızla elektrik alanında kriz yönetimi oluşturulmalı ve kamu 
inisiyatifi eline almalıdır. Kısa dönemde hızla alınabilecek önlemler de bulunmaktadır: 

• Kriz yönetimi, kamu-özel ayrımı olmaksızın, ülkenin tüm üretim kapasitesini en verimli şekilde kulla-
nılacak bir planlama yapmalıdır. 

• Özel sektörün manipülasyonuna son verilmelidir. 

• Kamu santrallarının acil bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır.

• Sistemden yüksek enerji çeken, sağlıksız, standart dışı klimaların yurda girişi yasaklanmalıdır. 

• Elektrik kullanımında ciddi tasarruf önlemleri alınmalıdır.

• Tüm önlemlere karşın elektrik talebi karşılanamıyorsa en azından elektrik kesintileri programlanarak, 
sanayicilerin ve küçük tüketicilerin zarar görmesi engellenmelidir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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TEMMUZ 2007 BASINDA EMO-SEÇMELER

03.07.2007 - REFERANS GAZETESİ

03.07.2007 - GÜNDEM GAZETESİ
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05.08.2007

KESİKKÖPRÜ BARAJI KLİMALARA ÇALIŞIYOR

Klima fiyatlarındaki ucuzlama, Çin başta olmak üzere 
dış ülkelerden dampingli kontrolsüz cihaz girişleri, 
aşırı sıcak hava koşullarıyla birleşince özellikle ülkenin 
batısında klima kullanımları enerji sistem güvenliğini 
tehlikeye soktu. Özel sektörün beklenen yatırımları ger-
çekleştirmemesi, kamunun da yatırımlardan çekilmesi 
nedeniyle ülke enerji ihtiyacını karşılamada açık olu-
şurken, sağlıksız klimaların yoğun kullanımı bölgesel 
düzeyde de sistemde sıkıntıya yol açıyor. 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda 100 bin adet olan klima 
satışı, 2002 yılında 233 bin 610’a çıkarken, bu rakam 
2005 yılında 1 milyonu aşmış, 2006 yılında da 1 milyon 
314 bine ulaşmıştır. Son 10 yılda kayıtlı yaklaşık 5 
milyon klima satışı olduğu görülmektedir. Klimaların 
ortalama gücünün 2 kilovat olduğu ve günlük ortalama 
6 saat çalıştıkları öngörüldüğünde, günlük 12 kilovat-
saat elektriğin bir klima kullanımı nedeniyle tüketildiği 
hesaplanabilir. Toplam 5 milyon klimanın günlük 12 
kilovatsaat enerji tükettiği dikkate alınırsa günlük 60 
milyon kilovatsaat elektrik tüketimiyle, Türkiye’nin bir 
günlük elektrik üretiminin yüzde 7-8’lik bölümünün 
klimalarda kullanıldığı görülüyor. Bu tüketim örneğin 
Kızılırmak üzerinde bulunan Kesikköprü Barajı’nın 
yıllık üretim kapasitesine denk gelmektedir. 

Klimalar yalnızca sistemden çektikleri elektrik nede-
niyle değil, standart dışı özellikleri nedeniyle de sorun 
yaratmaktadır. Standart dışı klimaların elektrik tüke-yaratmaktadır. Standart dışı klimaların elektrik tüke-
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timi açısından teknik özelliklerinin de kötü olması enerji iletim hatları ve trafoları da zorlamakta, sistemde 
çökmelere neden olmaktadır. Standartlara uygun bir klimanın elektrik tüketimini sistem kaldırabilecekken, 
standart dışı bir klimanın kullanımı iletim hatlarında taşınan elektrik yükünü artırmakta, trafo arızalarına yol 
açmaktadır. 

Klima kullanımı nedeniyle puant saatler denilen en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştirdiği dönemlerde 
kaymalar yaşanmaya başlamıştır. Yıllık bazda puant dönemin kış aylarından yaz aylarına kaymakta, gün içinde 
de 17.00-22.00 saatleri olarak kabul edilen puant saatler de gündüze doğru çekilmeye başlamıştır. 

Klima Kullanımında Alınacak Önlemler
Öncelikle ucuz, standart dışı klimaların yurda girişi ve satışı engellenmelidir. Siyasal iktidarların kendi 
çıkardıkları mevzuatı uygulamamaları ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. 

Yurttaşların klima satın alımlarında ve kullanımında dikkat etmeleri gereken önlemler bulunmaktadır: 

Ucuz, kalitesiz klimalar, aşırı elektrik tüketimiyle sorun yaratırken, kaliteli, ancak teknik kapasiteleri ihtiyaçtan 
yüksek olan klimalar da elektrik tüketimini gereksiz yere artırmaktadır. Bu klimaların kullanımı gereksiz yere 
enerji tüketimine ve yüksek elektrik faturalarına neden olmaktadır. Gelişi güzel taktırılan klimalarda enerji 
maliyeti artışı yüzde 300’lere kadar ulaşmaktadır. 

Klima seçiminde öncelikle kullanım amacının belirlenmesi önemlidir. Kullanılacak odanın hacmi, estetiği, 
yerleşim ve hava hareketinin uygunluğu büyük önem taşır. Klima taktırılırken de odanın hacmi ve rengi, 
odadaki pencere ve kişi sayısı, odanın aydınlatılması, odanın güneş görme oranı, odanın içerisinde bulunan 

ve ısı yayan elektrikli aletler gibi çok sayıda ayrın-
tının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, 
herhangi bir mekan için ihtiyaç duyulan soğutma 
ve ısıtma kapasitelerinin uzmanlar tarafından belir-
lenmesi önem taşımaktadır. Ancak bu belirlemelere 
göre alınacak klimalarla verimli enerji kullanımı 
sağlanabilir. 

odadaki pencere ve kişi sayısı, odanın aydınlatılması, odanın güneş görme oranı, odanın içerisinde bulunan 
ve ısı yayan elektrikli aletler gibi çok sayıda ayrın-
tının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, 
herhangi bir mekan için ihtiyaç duyulan soğutma 
ve ısıtma kapasitelerinin uzmanlar tarafından belir-
lenmesi önem taşımaktadır. Ancak bu belirlemelere 
göre alınacak klimalarla verimli enerji kullanımı 
sağlanabilir. 
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Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi klimalar da 
bakım gerektirir. İç ve dış ortamda değişik hava 
koşulları cihazların ısı transfer yüzeylerinde kir-
lenme ve tahribatlara yol açmakta, bu durum cihazın 
verimli çalışmasını engellemektedir. Ayrıca cihaz içe-
risindeki soğutucu gazın işletme basıncında mevsime 
göre düzeltme yapılması gerekir. Bu nedenle klima 
cihazlarına yılda iki kez bakım yapılması son derece 
önemlidir. 

Klima filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir. Filtre-
lerin değişimlerinin zamanında yapılması, sağlık açı-
sından da soğuk hava ile birlikte bakterilerin ortama 
yayılmasına neden olacağı için önemlidir. Düzenli 
olarak filtrelerin değiştirilmesi, sistemin kontrol 
edilmesi ve fan kayışının ayarlanması yüzde 30’lara 
varan enerji tasarrufu sağladığı gibi aynı zamanda 
verimliliği arttırır ve klimanın ömrünü uzatıyor. 

Klima alırken enerji verimliği etiketini mutlaka kont-
rol edin. Yurttaşların, A sınıfı klimaları tercih etmesi, 
elektrik enerjisi sisteminin güvenliği bakımından 
hayati önem arz etmeye başlamıştır. “A” sınıfında bulunan bir cihaz, “C” sınıfında bulanan bir cihaza göre 
ve cihaz tipine bağlı olarak yüzde 15-20 arası, “G” sınıfındaki bir cihaza göre yüzde 70-80 oranında daha 
az enerji tüketiyor. 

Klima kullanımında da alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Özellikle otellerde odalar boşken klimalar 
kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Klimaların 18 derece gibi yüksek soğutma ayarlarında değil, 24-25 derecelik 
oda sıcaklığına göre çalıştırılmaları enerji tasarrufu açısından yararlıdır. 
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06.09.2007

EMO’DAN TELEKOM DAVASINDA TEMYİZ BAŞVURUSU

Elektrik Mühendisleri Odası, Türk Telekom’un satışına karşı açtığı iki ayrı davada, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulundu. 

Telekom’un yüzde 55 hissesinin blok satış ihalesi ve satışı onaylayan Bakanlar Kurulu kararının iptali 
istemiyle açılan davaya ilişkin 29 Ağustos 2007 tarihli temyiz başvurusunda, “karşılıklılık ilkesine” vurgu 
yapıldı. Anayasa Mahkemesi’nin Telekom’un satışına yönelik düzenlemeler yapan 5189 sayılı Yasa’ya 
ilişkin kararında, ulusal güvenlik sakıncalarını giderecek önlemler alınmış olduğu sonucunu doğuracak bir 
değerlendirme yaptığı, ancak “karşılılık ilkesiyle” ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadığına dikkat 
çekildi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararlarında ısrarla belirttiği karşılılık ilkesinin Telekom özel-
leştirmesinde mutlaka aranması gerektiği vurgulandı. Yasada yer almasa bile yabancılar hukukunun genel 
ilkeleri ile Anayasa ve yasalarda yer alan hükümler nedeniyle, özelleştirme işleminde mutlaka karşılıklılık 
ilkesine uygun hareket edilmesi zorunluluğu bulunduğu belirtilen dilekçede, şöyle denildi: 

“Dava konusu ihale sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklılık anlaşması bulunmayan bir ülkenin 
gerçek ve tüzel kişilerine devir gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan Oger Telecoms Ortak Girişim Grubunu 
oluşturan Oger Telecoms LLS ve Saudi Oger Limited, Suudi Arabistan Krallığı’nda kurulu şirketler ve 
bu şirketlerin ortakları ise Lübnan vatandaşı gerçek kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin her iki ülke ile de 
karşılıklılık anlaşması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, fiili olarak dava konusu ihale işleminde karşılıklılık 
ilkesi ihlal edilmiş olup, açık bir hukuka aykırılık durumu ortaya çıkmıştır. Bu şirketlerin ülkemizde 
bir metrekare dahi gayrimenkul edinme hakları bulunmazken, ülkenin en stratejik kurumunu 
almış olmaları büyük bir tezat oluşturmuş ve kamu vicdanını yaralamıştır. Bu nedenle, hukuka, 
kamu yararına ve ülke egemenliğine ilişkin temel bir ilkeye açıkça aykırılık içeren devir işleminin iptali 
gerekirken, istemimizin reddedilmiş olması, kararın bozulmasını gerektirir.”

Özelleştirmenin amaçlarına da aykırı olan bir uygulamayla yabancı ve özel tekele yol açıldığı, blok satış 
işleminin kamu zararına olduğu, gerçek değerinin altında satış yapıldığı anlatılan dilekçede, Telekom’un 
satışının hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. 

Rekabet Kurulu’nun devir işlemine izin veren kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin temyiz başvuru-
sunda da, Rekabet Kurulu’nun kararına dayanak oluşturan 2. Daire Görüşü’nün çelişkili ve yetersiz olduğu 
kaydedildi. Rekabet Kurulu ve 2. Dairesi’nin görüşünde yer alan “hangi koşullarda rekabetin oluşacağına 
yönelik saptamalar”, devire verilen iznin “hayali gerekçesini yaratmaya yönelik zorlama yorumlardan ibaret” 
olarak nitelendirildi. Kablo TV altyapısının yerel telefon şebekesinden ayrılıp özelleştirilmesinin önerildiği ve 
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bu öneriye uygun olarak Telekom özelleştirmesinin gerçekleştirildiği anımsatılan dilekçede, şöyle denildi: 
“Oysa dava dilekçemizde ayrıntılı olarak ortaya koyduğumuz gibi, Kablo TV altyapısı, T. Telekom’un sahip 
olduğu yerel telefon şebekesine alternatif değildir ve bu yolla rekabetin oluşması da olanak dışıdır.

(Rekabet Kurumu’nun) Cevap dilekçesinde açıkça itiraf edildiği gibi, Kurul kararı; ‘Ekonomik açıdan 
irrasyonel’ ve ‘teknolojik açıdan yetersiz’ bir oluşumun, ‘yeni yatırımlarla ve teknolojik gelişmelerle’ 
ileride ‘alternatif konuma gelebilme ihtimali’ üzerine verilmiştir. 

Rekabet Kurulu’nun izin kararını hukuka aykırı kılan yön, T. Telekom’un özelleştirilmesiyle birlikte, 
özel bir tekel oluşacağı ve bu tekelin alternatifsiz kalacağıdır. Telekomünikasyon alanında rekabetin 
tesis edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmadığı koşullarda, Rekabet Kurulu’nun ya tekelleşmeyi 
önleyici, hakim durum yaratılmasını engelleyici formüller içeren kimi kayıtlarla izin kararı vermesi ya 
da bu koşullarda devre izin vermemesi gerekirdi.”

Türk Telekom ve Avea’nın kontrolünün tekelde toplanmasına da itiraz edilen dilekçede, Rekabet Kurumu’nun 
görüşlerindeki değerlendirmelerden yola çıkılsa bile iki hizmet alanına yönelik hakim durumun güçlendiril-
mesinin söz konusu olacağının görüldüğü belirtildi. Dilekçede, hukuka aykırılık iddiaları şöyle sıralandı: 

“…Turkcell açısından getirilen kısıtlamaların, diğer GSM Operatörü şirketler için de getirilmemiş olması 
hukuka aykırı olmuştur. Diğer yandan, doğabilecek her türlü sakıncanın önlenmesi için, Rekabet Kuru-
lu’nun özelleştirme öncesinde T. Telekom’un sahip olduğu Avea hisselerinin Türk Telekom’la birlikte 
satışa konu olamayacak bir şekilde ayrıştırılmasını koşul olarak öngörmesi gerekirdi. Nitekim Rekabet 
Kurulu’nun görüşünün dayanağını oluşturan 2. Daire görüşünde GSM ve sabit telefon birleşmesi açısından 
kısıtlama getirilmesi talebinin tek gerekçesi GSM pazarında hakim şirketin Telekom’u satın almasının 
engellenmesi değildir. Türk Telekom’un piyasadaki hakim durumu da temel bir gerekçe olarak ortaya 
konulmaktadır. Türk Telekom’un GSM pazarında faaliyette bulunan bir şirkete sahip olmasının getireceği 
sakıncaların da dikkate alınmasının zorunluluğu açıktır.”

Telekom’un özelleştirilmesi sonrasında yaşanan kamu yararına aykırı uygulamaları takip eden Elektrik Mühen-
disleri Odası, özelleştirme işlemine karşı yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıdır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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11.10.2007

3 HES İKİNCİ KEZ YARGIDA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 3 HES için ikinci kez yargıya başvurdu, yargı kararlarını yok 
sayan yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini istedi. 

EMO, açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilen lisans işlemleri olan Bursa Çınarcık, Cevizlik ve 
Zincirli hidroelektrik santralları için, yargı kararlarını yok sayarak çıkarılan yasayla yeniden lisans verilmesi 
üzerine ikinci kez yargıya başvurdu. İkinci kez lisans verilmesi işlemlerinin dayanağını oluşturan 5625 sayılı 
Yasa’nın Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istendi. Özel sektörün devlete 
olan güveninin sarsılmaması pahasına yurttaşların hukuk devleti inancının yaralandığına dikkat çekilerek, 
“Meclis diktatörlüğü” uyarısında bulunuldu. 

EPDK, yetkisi olmamasına karşın özelleştirme işlemi kabul edilecek 
bir uygulama ile kamu kaynağı olan sular üzerine hidroelektrik sant-
ral yapılmasına yönelik “çoklu başvuruların değerlendirilmesi” adı 
altında ihale bile demeksizin lisans ihaleleri gerçekleştiriyordu. EMO 
bu durumu yargıya taşımıştı. İlk karar Bursa Çınarcık Uluabat Kuvvet 
Tüneli ve HES için yürütmeyi durdurma yönünde verilirken, daha 
önce açılmış bir başka davada söz konusu işleme dayanak oluşturan 
EPDK’nın kendi kendini yetkili kılması anlamına gelen yönetmelik 
ve tebliğ düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulduğu açıklanmıştı. 
EMO’nun konunun takipçisi olduğuna ilişkin girişimleri üzerine 
EPDK, lisans işlemlerini durduğunu açıklamak zorunda kalmıştı. 
Ancak Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve HES için yargının vermiş 
olduğu yürütmeyi durdurma kararına karşın Enerji Bakanı Hilmi 
Güler’in söz konusu şirketten brifing aldığı ve bu HES için sürecin 
devam ettirildiği basına yansımıştı. Bunun üzerine EMO, EPDK’ya 
yazı yazarak, yargı kararının uygulanması için uyarıda bulunmuştu. 
Ancak verilen yanıtta sorumluluk üstlenilmezken, yargı kararının ilgili 
şirkete bildirildiğinin belirtilmesiyle yetinilmişti. 

Danıştay’a 10 Eylül 2007 tarihinde EMO tarafından, Çınarcık 
HES, Cevizlik HES ve Zincirli HES için ayrı ayrı olmak üzere 
3 ayrı dava açıldı. EMO’nun 49 yıl süreyle üretim lisansı verilen 
Cevizlik, Çınarcık ve Zincirli hidroelektrik santrallarına ilişkin açılan 
davalarda, Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararları 
verdiği anımsatıldı. EPDK’nın kararlara karşı yaptığı itirazların 
da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi-
ğine dikkat çekilen dilekçelerde, davanın esastan görüşmesinin halen 
Danıştay 13. Dairesi’nde devam ettiği kaydedildi. 

Yargı kararının ardından 26 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5625 sayılı Yasa’ya dayanılarak, EPDK’nın dava konusu 
hidroelektrik santralları için aynı şirketlere lisans verdiğini duyurduğu 
belirtilen dilekçelerde, söz konusu yasaya eklenen bir geçici madde ile 
yargı kararlarını yok sayan bir düzenlemeye gidildiği anlatıldı. Buna 
göre DSİ tarafından bildirilmiş olmasına karşın EPDK’nın seçme işlemi 
yapmadığı başvuruları DSİ’ye iade etmesi, ancak teklif toplantısı yapıl-
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mış olanların lisans işlemlerinin sonuçlandırılması, lisans işlemleri Danıştay tarafından durdurulanlara ise 
yeniden lisans verilmesinin yolunun açıldığı anlatıldı. 

Meclis Diktatörlüğü Kaygısı
Yasanın hukuk devleti ilkesinin yer aldığı Anayasa’nın ikinci maddesi, Anayasa’nın bağlayıcılığını ve yasaların 
Anayasa’ya aykırı olamayacağını düzenleyen 11. maddesi, yasama ve yürütmenin yargı kararlarına uyma 
zorunluluğu ve mahkeme kararlarının hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine ilişkin 138. maddesi anımsatılarak, 
şöyle denildi: 

“Yasama organını da bağlayan bu hükümler karşısında, Danıştay’ca verilmiş yürütmenin durdurulması 
kararını geçersiz kılacak şekilde yasa çıkartılmış olması, Anayasa’ya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 
Yargı kararlarını, TBMM’nin yasa çıkarmak suretiyle etkisiz kılması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşma-
yacağı gibi, giderek hak arama özgürlüğünü yok edici bir Meclis diktatörlüğüne de yol açabilecektir.” 

Yurttaşların Aleyhine Özel Sektör Ayrımcılığı
Yasaya söz konusu düzenlemeleri ekleyen önergenin sahibi milletvekilinin Meclis konuşmalarından “Özel 
sektörün önünün açılması, bir taraftan da devlete olan güvenin sarsılmaması şarttır. Bu madde ile hukuki 
boşluk giderilecektir” sözlerine de yer verilen dilekçelerde, bu açıklamaların altında “hukukla bağdaşmayan, 
kişisel yargıların yattığı” ifade edildi. Yüksek yargı kararlarına yönelik “özel sektörün önünü kapattığı ve 
devlete olan güveni sarstığı” yorumları ve bu gerekçeyle yasa yapılması “hukuk devleti açısından büyük bir 
talihsizlik” olarak nitelendi. 

Kişiye özel bir düzenleme ve eşitlik ilkesine aykırı bir ayrıcalık tanındığı anlatılırken, özel sektörün devlete olan 
güveninin sarsılmaması gerekçesiyle yargı kararlarının yok sayılmasıyla yurttaşların hukuk devletine olan inanç-
larının yaralandığı ortaya konuldu. Bu çifte standardın Anayasa’ya aykırılığı da dilekçelerde şöyle anlatıldı:

“Yasama organı, özel sektörün devlete olan güveninden önce, bütün yurttaşların hukuk devletine ve hak 
arama özgürlüğüne olan inancını gözetmek durumundadır. 
Asıl bu yasal düzenlemeyle davanın tarafı olan müvekkil 
EMO, yöneticileri, üyeleri ve bu düzenlemeden haberdar 
olan yurttaşların hukuk devletine olan inancı yara almıştır. 
Oysa en az özel sektör kadar, toplumun diğer kesimlerinin 
de yargı kararlarına uyulmasına ve hukuk devletine olan 
inancını, her kurumun ve hele yasama meclisinin titizlikle 
gözetmesi gerekirdi. Bu yönüyle, 5625 sayılı Yasa’nın 1. 
maddesi kişiye özel düzenleme içermektedir ve Anaya-
sa’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesiyle ‘hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz’ 
kuralına da aykırılık taşımaktadır.”

Yasanın Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahke-
mesi’ne götürülmesi istenirken, söz konusu yasanın Anaya-
sa’ya açıkça aykırılığı nedeniyle lisans verme işlemlerinin 
de hukuka aykırı olduğu, bu nedenle iptal edilmesi gerektiği 
ifade edildi. Dava dilekçelerinde, giderilmesi olanaksız zarar-
lar oluşacağı gerekçesiyle yasanın Anayasa Mahkemesi’ne 
götürülmesinin yanında söz konusu lisans işlemlerinin de 
yürütmesinin durdurulması talep edildi. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

“Yasama organı, özel sektörün devlete olan güveninden önce, bütün yurttaşların hukuk devletine ve hak 
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ENERJİ GELECEK HAFTA MASAYA YATIRILIYOR

TMMOB adına EMO tarafından düzenlenen TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu başlıyor...

TMMOB adına EMO’nun sekreteryasını yürüttüğü iki yılda bir yapılan TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempoz-
yumu’nun bu yıl altıncısı düzenleniyor. Gelecek hafta 22 Ekim Pazartesi günü başlayıp 24 Ekim Çarşamba 
günü sona erecek olan 3 günlük sempozyum süresince, enerji alanı, uygulanan politikalardan teknolojik ve 
bilimsel gelişmelere, verimlilik, tasarruf konularından enerji kullanımının sosyal boyutuna kadar uzanan 
geniş bir çerçevede masaya yatırılacak. 

“Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Gerçeği” ana başlığı altında yapılacak olan VI. Enerji Sempozyumu, 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

Sempozyum, 22 Ekim Pazartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayacak. Bu yıl ilk kez EMO şubeleri tarafın-
dan bölgesel olarak düzenlenen 8 enerji forumunun sonuçlarından oluşan “Bölgesel Forumlardan VI. Enerji 
Sempozyumuna” başlıklı açılış sunumu VI. Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Olgun Sakarya 
tarafından yapılacak. 

İlk gün “Küreselleşme ve Enerji” başlıklı saat 14.30’da başlayacak 
oturum kapsamında;150 ülkeden 650 sendikanın üye olduğu kamu 
çalışanları sendikaları küresel federasyonu olan Uluslararası Kamu 
Hizmetleri’nden (PSI) David Boys, “Enerji Sektöründe Özelleştir-
meye Karşı Mücadelede PSI Politikaları” konulu bir sunum yapacak. 
İlk oturum kapsamında İngiltere’den Greenwich Üniversitesi bünye-
sinde kurulmuş olan Uluslararası Kamu Hizmetleri Araştırma Biri-
mi’nden (PSIRU) Prof. Steve Thomas, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Seyhan Erdoğdu ve Makine Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile birlikte 
hazırladıkları “Türkiye Elektrik Endüstrisinin Geleceği” konulu bil-
diriyi sunacak. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın yöneteceği bu oturumda, Enerji Uzmanı Necdet 
Pamir “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi’nden Barış Sanlı “Enerji Senaryoları ile Enerji 
Politikalarına Farklı Bir Bakış”, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Nazif Sohtaoğlu ve Alper Bulut “Elektrik Üretiminde 
Kullanılan Birincil Enerji Kaynaklarının Rollerindeki Gelişmelerin 
Bölgeler ile Ülkeler Ayrımında Analizi”, Makine Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz da “Türkiye Doğal-
gaz Piyasasının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Uygulamaların 
Değerlendirilmesi” konulu sunum yapacak. 

Sempozyumun ikinci gün programı saat 09.30’da “Türkiye’de Enerji 
Politikalarının Değerlendirilmesi” oturumuyla başlayacak, öğleden 
sonra saat 13.30’da “Enerji Alanında Yeniden Yapılandırma ve 
Kamu İşletmeciliği”, saat 16.15’de de “Enerji Alanında Teknolojik 
ve Bilimsel Gelişmeler” başlıklı iki oturumla tamamlanacak. 

tarafından yapılacak. 

İlk gün “Küre
oturum kapsamında;150 ülkeden 650 sendikanın üye olduğu kamu 
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Hizmetleri’nden (PSI) David Boys, “Enerji Sektöründe Özelleştir-
meye Karşı Mücadelede PSI Politikaları” konulu bir sunum yapacak. 
İlk oturum kapsamında İngiltere’den Greenwich Üniversitesi bünye-
sinde kurulmuş olan Uluslararası Kamu Hizmetleri Araştırma Biri-
mi’nden (PSIRU) Prof. Steve Thomas, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Seyhan Erdoğdu ve Makine Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile birlikte 
hazırladıkları “Türkiye Elektrik Endüstrisinin Geleceği” konulu bil-
diriyi sunacak. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın yöneteceği bu oturumda, Enerji Uzmanı Necdet 
Pamir “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi’nden Barış Sanlı “Enerji Senaryoları ile Enerji 
Politikalarına Farklı Bir Bakış”, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Nazif Sohtaoğlu ve Alper Bulut “Elektrik Üretiminde 
Kullanılan Birincil Enerji Kaynaklarının Rollerindeki Gelişmelerin 
Bölgeler ile Ülkeler Ayrımında Analizi”, Makine Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz da “Türkiye Doğal-
gaz Piyasasının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Uygulamaların 
Değerlendirilmesi” konulu sunum yapacak. 

Sempozyumun ikinci gün programı saat 09.30’da “Türkiye’de Enerji 
Politikalarının Değerlendirilmesi” oturumuyla başlayacak, öğleden 
sonra saat 13.30’da “Enerji Alanında Yeniden Yapılandırma ve 
Kamu İşletmeciliği”, saat 16.15’de de “Enerji Alanında Teknolojik 
ve Bilimsel Gelişmeler” başlıklı iki oturu
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Üçüncü gün saat 10.00’da “Enerji, Çevre, Verimlilik, Tasarruf ve Sosyal Politikalar” ana başlığı altında, 
küresel ısınma, enerji verimliliği, tüketici hakları ve doğalgaz alımları konularının ele alındığı bir oturum 
gerçekleştirilecek. Aynı gün öğleden sonra TMMOB İkinci Başkanı Hüseyin Yeşil’in yöneteceği “Yeni 
Hükümetin Enerji Politikaları” konulu panelle sempozyum programı tamamlanacak. Panele TMMOB adına 
Oğuz Türkyılmaz, Elektrik Üreticileri Derneği’nden Ahmet Kavas, TEK Eski Genel Müdürü Gültekin Tür-
koğlu, Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin ve Petrol-İş’ten Ayfer Eğilmez 
katılacak. 

Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Nazım Erken ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, TBMM Enerji Komisyonu Üyesi 
milletvekilleri ve enerji alanıyla ilgili mühendis milletvekillerinin davet edildiği sempozyuma kamu kurum-
larından, özel sektörden ve akademisyenlerden katılım bekleniyor. 

Necatibey Cad. No: 57 adresindeki İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Kongre Salonu’nda düzen-
lenecek olan sempozyumun ayrıntılı programına ve bilgilerine http://enerjisempozyumu.emo.org.tr/ adre-
sinden ulaşılabilir. Sempozyuma katılamayacak olanlar için ise sempozyum süresince internet üzerinden 
www.emo.org.tr adresinden canlı yayın yapılacak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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25.10.2007

BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN ŞİDDETE HAYIR

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yaşanan gelişmelerden son derece kaygılıyız. VI. Enerji Sempozyumu-
muzun 22 Ekim Pazartesi günü yapılan açılışında ifade ettiğimiz gibi, Hakkari’de PKK tarafından yapılan 
saldırıyı kınıyor, yaşamlarını yitiren askerlerimizin ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan saldırı ve sonrasındaki gelişmeler, yalnızca ülkemizi değil, tüm Ortadoğu bölgesini kapsayan, 
uluslararası arenada yürütülen çıkar kavgalarının bir sonucudur. Ancak gelinen noktada yaratılan karmaşa 
ortamında sağlıklı değerlendirme yapabilmek zorunludur. Ülkemizin büyük çıkar kavgalarının odağına yer-
leştirilmesine izin verilmemelidir. 

Çözüm, Anadolu’nun kardeşliğini oluşturan binlerce yıllık ortak değerlerimize emek, barış ve demokrasi 
ekseninde sahip çıkmaktır. Amerikan emperyalizminin gerek ülkemizde gerekse Ortadoğu’da halkları birbirine 
düşürme senaryolarına geçit verilmemelidir. 

Yaşanan acıların üzerinden toplumsal hayatımız onarılması zor yaralar alıyor. Bugün şiddet ve çatışma kültürü 
ile beslenen tüm karanlık güçlerin sahnelemek istedikleri oyun bellidir. Irkçı çetelerin, son olaylarda oluşan 
toplumsal duyarlılığı bahane ederek örgütlü kesimlere ve yurttaşlarımıza yönelik yeni saldırı arayışında 
olmalarını da endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Demokrasinin egemen olduğu barış ve özgürlük ortamının sağlanması temel talebimizdir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
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06.11.2007 

EMO’DAN MİLLETVEKİLLERİNE NÜKLEER MEKTUBU

Enerji Komisyonu’nda yeniden şekillendirilen nükleer enerji yasasını inceleyen Elektrik Mühendisleri Odası, 
yasanın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi öncesinde milletvekillerine bir mektup gönderdi. Mektupta, 
nükleer enerji yasasıyla getirilen düzenlemeler hakkında görüş ve değerlendirmelere yer verilerek, “Ülkemizin 
yakın gelecekte bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmaması için tüm milletvekillerini yapımı 10-15 yıl sürecek, 
kurulum, işletim ve söküm maliyetleri yüksek, pahalı, tehlikeli, dünyada atık sorunu henüz çözülememiş 
nükleer enerji santralı değil, ülke kaynaklarını kullanmayı sağlayacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya 
davet ediyoruz” denildi. 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından milletvekillerine gönderilen mektup, aşağıda değer-
lendirmenize sunulur. 

Milletvekillerimize Çağrı: 
Nükleer santral kurulumuna ilişkin yasa, yeniden Enerji Komisyonu’nda kabul edilerek, neredeyse tamamen 
değiştirilmiştir. Böylece ilk hazırlanan yasanın ne kadar yetersiz olduğu da kabul edilmiştir. Ancak TBMM 
Genel Kurulu’nda ele alınacak olan yeni yasa da aynı ölçüde yetersiz ve soru işaretleri taşımaktadır. 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen, genel seçimler öncesinde komisyonda görü-
şülüp genel kurul gündemine alınmasına karşın son anda vazgeçilen 5654 sayılı Nükleer Güç Santrallarının 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’un, neden seçimler sonrasına bırakıldığı ortaya çık-
mıştır. 10. Cumhurbaşkanı’nın yasaya ilişkin hukuka aykırılık iddialarını gidermek yerine şirketlerin talepleri 
dikkate alınarak yasa komisyonda yeniden şekillendirilmiştir. Neredeyse yeni baştan yapılan yasayı hükümet 
tasarı olarak TBMM’ye sevk etmeyerek, düzenlemeler üzerinde hem kamuoyunun hem de milletvekillerinin 
tartışmalarını engellemiştir. İç Tüzük gereği milletvekillerinin maddeler üzerinde konuşma hakları varken, 
maddeyi tamamen değiştiren önergeler üzerinde konuşma hakkı yalnızca önerge sahibi milletvekillerine 
tanınmaktadır. Komisyon Başkanı sınırlı olarak önerge üzerinde konuşmalara lütfederken, siyasal nezaket 
ve demokrasi anlayışına ters düşen uygulamalar komisyon tutanaklarına yansımıştır. Milletvekillerinin bas-
tıkları düğmelerin çalışmaması nedeniyle ışıkları yanmadığı gerekçesiyle söz almalarının bile engellendiği 
bir komisyon toplantısıyla yasa kabul edilmiştir. 

Öncelikle nükleer enerji konusunda ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynandığına dikkat çekmek gerekmek-
tedir. Nükleer enerji pazarlığının kimlerle kimin için yapıldığı açıklanmalıdır. Enerji alanında üretimden 
dağıtıma tamamen özelleştirme öngören, 2002 yılından bu yana özel sektör yatırım yapsın beklentisiyle 
kamuya yatırım yaptırmadığı için ülkeyi karanlıkta kalma riskiyle karşı karşıya bırakan Hükümet, nükleer 
santral için her koşulu peşinen kabul etmiş, her türlü keyfiliğe açık bir yasa çıkarma arayışındadır. 

Öncelikle yasa nükleer santral kurulumu konusunda üç farklı hukuki yapı getirmektedir. Nükleer santral 
konusunda alım garantisi olmadan bu işi yapacağını ileri sürerek serbest piyasa kanunları çerçevesinde baş-
vuru yapmış bir şirket bulunmasına karşın garip bir yasayla hem bu başvurunun yola devam etmesini sağla-
makta hem de alım garantisi vererek yarışma dediği bir ihaleyle nükleer santral kuracak şirketi belirlemeye 
çalışmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, kamunun koşulları belirsiz bir şekilde özel şirket ortaklığını da 
kapsayacak biçimde nükleer santral amacıyla özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurması öngörülmektedir. 
Yani üç farklı mevzuat ve düzenleme öngörerek, kişilere özel düzenleme kapsamında sayılabilecek bir yak-
laşımla her isteyene istediğini verme anlayışı güdülmektedir.
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Özel Sektör-Kamu Çelişkisi
İlk mevzuat serbest piyasa mevzuatı olarak adlandırılabi-
lir. Bu düzenlemelere alım garantisi istemeyen şirketler 
tabi olacaktır. Bugüne kadar bu kapsamda yalnızca Ciner 
Grubu’nun yapmış olduğu başvuru söz konusudur. Alım 
garantisi istemeyerek, TETAŞ’ın yapacağı seçim süre-
cine katılmayacak olan şirketler için tek ölçüt, Elektrik 
Piyasası Kanunu ve TAEK tarafından söz konusu yasanın 
yürürlüğe girmesinin ardından 1 ay içinde çıkarılacak 
şirketlerin karşılaması gereken ölçütler olacaktır. Üste-
lik bu ölçütlerin hangi yasal bağlayıcılık kapsamında 
olduğunun belirtilmesine bile ihtiyaç duyulmamıştır. 
Yani TAEK yönetmelikle mi, tebliğle mi, genelge ile 
mi yoksa başkanlık kararıyla mı bu ölçütleri belirleyecek 
belli değildir. Dolayısıyla bu ölçütlerin Resmi Gazete 
gibi bir araçla kamuoyuna duyurulup duyurulmayacağı 
dahi belirsizdir.

Şirketlerin karşılaması gereken ölçütlerin içinde neler 
yer alacağı da hiç belli değildir. Neden bu ölçütler, 
bilim adamları ve bu alanda çalışan insanların örgütlü 
olduğu meslek odalarının bilgisine dahi açılmamakta, 
kamuoyundan gizlenmektedir? TAEK üzerinde bunca 
şirket baskısı varken, konulan ölçütlerin ülke çıkarlarına 
uygun olduğunun garantisi nasıl sağlanacaktır? Ayrıca bu 
baskılar olmasa bile bir kurumun her şeyi tam ve doğru bir 
şekilde belirlemiş olduğunu varsaymak devlet yönetimi 
ve nükleer santral gibi ülke geleceğini ilgilendiren strate-
jik bir karar için ne kadar doğru bir yaklaşım olabilir? 

Nükleer Santral Kime Elektrik Satmak İçin Kuru-
lacak?
TAEK’in istediği gibi belirleyebileceği, idari denetime 
nasıl tabi olacağı belirsiz olan koşulları altında ülkemizde 
herkes nükleer santral kurabilecektir. Nitekim TAEK 
Başkanı Okay Çakıroğlu, komisyon toplantısında, 
“Mesela küçük santrallar var. Çantasını kapan gelebi-
liyor. Bize daha çok geliyorlar. Köşe başında santral 
kuralım diyenler var. Hiçbir şekilde henüz bir prototipi 
dahi yapılmamış, kağıt üzerinde tasarımı olan santrallar var” açıklamasını yapmıştır. 

Serbest piyasa mevzuatı kapsamında yabancıların da nükleer santral kurması önünde hiçbir engel bulunmamak-
tadır. Yani devletin hiçbir denetim ve gözetim yetkisi olamayacağı bir şekilde, TAEK’in belirleyeceği ne olduğu 
belli olmayan ölçütler kapsamında bir şirketin inisiyatifinde ülkemizde nükleer santrallar kurulabilecektir. 
Yasal düzenlemeler kurulacak nükleer santral kapasitesi ve reaktör sayısı konusunda da bir öngörüye sahip 
bulunmamaktadır. Serbest piyasa mevzuatına tabi olarak nükleer santral kuracak bir şirkete ürettiği elektriği 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde satış zorunluluğu da getirilmemiştir. Toptan satış lisansı kapsamında 

dahi yapılmamış, kağıt üzerinde tasarımı olan santrallar var” açıklamasını yapmıştır. 
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ürettiği elektriği enterkonnekte bağlantı sağlanan Güneydoğu Avrupa üzerinden şirket AB’ye ya da Irak’a 
olduğu gibi başka ülkelere satabilecektir. Buna göre Avrupa’daki bir enerji tekelinin ülkemizde nükleer santral 
kurması ve ürettiği elektriği de Avrupa’ya ya da Ortadoğu’ya satması önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. 
İlk hukuk düzenlemesiyle Avrupa’ya ve bazı şirketlere bu tür bir garanti sağlandığı düşünülebilir. Nükleer 
santralların üreteceği elektrik eğer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanılmayacaksa, Türkiye neden 
tehlikeli ve atık sorunu olan böyle bir santral tercihiyle elektrik üretmeye çalışmaktadır? 

İhale ve Alım Garantisi Kargaşası
İkinci hukuk düzenlemesi kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarda devlet garantisi isteyen şirketlere yöne-
lik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu şirketlere TETAŞ üzerinden alım garantisi sağlanmaktadır. Daha önce 
yapılan yasal düzenlemede bu garanti, özelleştirilmesi öngörülen dağıtım şirketleri üzerinden verilmekteydi. 
Yeni düzenlemede ise nükleer santral kuracak şirket, 21 bölge olarak oluşturulan dağıtım şirketleriyle tek 
tek uğraşmak yerine TETAŞ üzerinden toplu bir alım garantisine kavuşturulmaktadır. Böylece özelleştirile-
cek olan dağıtım şirketleri tarafından ödemelerin yapılmaması riski kamunun üzerinde bırakılırken nükleer 
santral kuracak şirkete TETAŞ üzerinden garanti verilmektedir. Bu garantinin verileceği şirketlere yönelik 
seçme işlemi ise TETAŞ tarafından yapılacaktır. Bu durumda TETAŞ’ın nasıl bir kurum olduğuna bakılması 
gerekmektedir. TETAŞ, başlangıçta geçici süreli olarak öngörülmüş, Devlet İhale Kanunu ve Sayıştay dene-
timine tabi olmayan bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Ne santral yapımı ne işletmesi ne de nükleer konusunda 
deneyime ve bilgiye sahiptir. Ancak seçim işlemini nasıl olacaksa bu kurum yapacaktır. Üstelik bu kurum 
özel hukuk hükümlerine tabi bir şirket olması nedeniyle söz konusu seçim süreci ve sözleşmelere yönelik 
idare hukuku anlamında Danıştay denetiminin önü de kesilmek istenmektedir. 

Bilgi ve deneyimi olmayan TETAŞ, seçim işlemini söz konusu yasaya göre Enerji Bakanlığı tarafından 
hazırlanacak kriterlerin belirlendiği ve Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak bir yönetmelikle yapacaktır. Bu 
yönetmelikle de hukuki düzenlemedeki üçlü yapının ikinci ayağı oluşturulmaktadır. Serbest piyasa çerçe-
vesinde başvuracak nükleer santral kuracak şirketler TAEK’in belirlediği ölçütlere uyacaktır, ancak alım 
garantisi isteyen şirketler bakanlık tarafından hazırlanan bu yönetmeliğe uyacaktır. Bakanlığın hazırlayacağı 
bu yönetmelikte “yarışmaya katılacak şirketlerde aranacak şartlar, şirket seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, 
altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerji miktarı, süresi ve 
enerji birim fiyatı oluşturma usul ve esasları” yer alacaktır. Yani yasayla bakanlığın hazırlayacağı usul ve 
esasların yönetmelikle düzenlenmesi ve Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girmesi koşulu getirilirken, alım 
garantisi istemeyen şirketler için TAEK’in belirleyeceği usul ve esasların yönetmelikle dahi düzenlenmesi 
öngörülmemektedir. 

Kamu-Özel Ortaklığında Keyfiyet
Özel şirketlere yönelik ikili hukuki yapının yanında kamunun nükleer santral kurması ya da özel şirketlerle bu 
yönde ortaklık yapmasına ilişkin düzenleme ile üçüncü bir hukuki yapı oluşturulmaktadır. Bu düzenlemede 10. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in veto gerekçesinin bir bölümü dikkate alınarak, özel hukuk hükümlerine 
tabi olarak nükleer santral kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve elektrik satışı yapmak gibi çok çeşitli 
amaçlarla kamunun kuracağı şirketin TBMM denetimine tabi olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Ancak 
Sezer’in özel sektörün bu kamu şirketine ortaklığına yönelik önemli itirazı göz ardı edilmiştir. 10. Cumhur-
başkanı’nın, kamu tarafından kurulacak olan şirkete özel sektör şirketlerin sonradan ortak olmasının kamu 
hissesi devri anlamına geldiği için bir özelleştirme işlemi olduğuna ilişkin uyarısı yok sayılmıştır. Tamamen 
keyfi uygulamalara açık olan bu düzenleme ile kamunun çıkarlarını koruyan hiçbir önlem alınmamış, özel 
şirketlerin taleplerine göre şekillendirilebilecek bir yapı ortaya konulmuştur. Yani özel şirketlerle ortaklığın 
hangi mevzuat kapsamında yapılacağı dahi belirsizdir. Yap-işlet-devret olabilir, yap-işlet olabilir, işletme hakkı 
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devri olabilir, doğrudan hisse satışı olabilir. Bu olasılıklar çeşitlendirilebilir. Ayrıca Komisyon’da verilen bir 
önerge ile kamunun kuracağı şirketin faaliyet alanı yurtdışını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu kamu 
şirketine ortak olacak şirketin hangi koşullara göre belirleneceği dahi hiçbir düzenlemeye bağlanmamıştır. 
Yasa düzenlemesinde “Bu kapsamda kurulacak şirkette özel sektör şirketlerinin hisse sahibi olmasına izin 
verilebilir” denilmesiyle yetinilmiştir. Bu izni kim, hangi koşullara göre verecektir? 

Yasadaki üçlü hukuki yapı, “Bu kanundan yararlanmaya hak kazanan şirket ile bir iktisadi devlet teşekkü-
lünün iştirak ilişkisi kurabileceğine” ilişkin hüküm ile daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Öncelikle bu 
kanundan yararlanmaya hak kazanan şirket denilirken, alım garantisi isteyen şirketler mi, yoksa alım garantisi 
istemediği için kanunun bazı hükümleri dışındaki hükümlerden yararlanacak şirketler mi kastedilmektedir? 
Ayrıca kamu eliyle kurulacak şirket ya da özel sektörün iştirak edeceği kamu şirketinin hangi teknolojiyle, 
nasıl yakıt temini ile, hangi kriterlerle kurulup çalıştırılacağına yönelik bir düzenleme dahi öngörülmemektedir. 
Kamunun içinde yer aldığı şirketin, yasayla öngörülen özel sektöre yönelik ikili hukuki yapıdan ne TAEK’in 
belirleyeceği koşullara uyması ne de bakanlığın hazırlayıp Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girecek 
olan yönetmelik koşullarına uyması zorunluluğu getirilmiştir. Kamunun kuracağı şirketin uyacağı kriterlere 
yönelik ayrı bir düzenleme de yapılmamıştır. 

Denetlemede Belirsizlik
Bu üçlü hukuki yapı sorununun dışında nükleer santralların kuruluş aşamasından itibaren denetleme sorunu 
bulunmaktadır. Komisyonda TAEK Başkanı ve Enerji Bakanı çelişkili ifadeler ortaya koymuşlardır. Onlara 
göre nükleer santrallar kurulduktan sonra denetime ilişkin TAEK’den ayrı bir kurum oluşturulması uygundur. 
Yani denetime yönelik hiçbir altyapı çalışması yapılmadan ülkemizde nükleer santral kurulması öngörül-
mektedir. Buna gerekçe olarak da dünyada örneğin Kore’de çok sayıda nükleer santral kurulduktan sonra 
bu tür denetleme işlevini yerine getirmek üzere yapılanmalar oluşturulduğu söylenmektedir. Hem nükleer 
santralların denetimine ilişkin TAEK’ten ayrı bir kurum oluşturulmasına yönelik yasa hazırlığı yaptıklarını 
açıklamaktadırlar, hem de bu taslağın neden nükleer santral kurulumuna olanak sağlayan yasa çıkmadan önce 
yasalaştırılmadığı sorusuna TAEK’in yeterli olduğu yanıtını verebilmektedirler. Nükleer santral gibi ülke 
geleceğini ilgilendiren bir konuda böyle bir ciddiyetsizlik kabul edilemez.

Atık ve Söküm Maliyeti Halkın Sırtına
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in atık fonu yükünün Hazine’ye yıkılmasına karşı yaptığı itiraz da 
ne yazık ki komisyonda sözde dikkate alınmış gibi yapılarak, gerçekte yok sayılmıştır. Komisyonda kabul 
edilen önerge ile atık fonuna ilişkin maddede yapılan değişiklikle işletmeden çıkarma hesabı (İÇH) ve ulusal 
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radyoaktif atık hesabı (URAH) için şirketin kilovatsaat başına 0.15 cent katkı payı ödemesi öngörülmüştür. 
Ancak bu tutarın yeterli bir fon oluşturmadığı belirtilmektedir. Nitekim yapılan yasal düzenlemeye yine 
önerge ile eklenen bir maddeyle nükleer santralların söküm maliyetini karşılamak için oluşturulan söz konusu 
İÇH’nin yeterli olmaması durumunda Hazine’nin bu fonun kaynaklarının yüzde 25’ine kadar olan bölümünü 
karşılaması öngörülmüştür. Oysa Sezer, yasayı veto gerekçesinde, nükleer santralların sökümünün kurul-

ması kadar, belki daha da fazla maliyetli olduğuna dikkat çekerek, 
bu maliyetin nükleer santral kurup elektrik satarak gelir elde eden 
şirket yerine Hazine’ye yıkılmasının kamu yararına aykırı olduğunu 
belirtmiştir. Sözde Hazine’ye yıkılacak maliyet fon kaynağının yüzde 
25’iyle sınırlandırılmış gibi gösterilse de veto gerekçesi dikkate alın-
mamıştır. Ayrıca fona şirketin para aktarmasının, tarife yoluyla bu 
maliyetin elektrik satış fiyatına eklenmesi durumunda hiçbir anlamı 
olmayacağını belirtmek gerekir. Yani elektrik fiyatları yoluyla söz 
konusu nükleer santral söküm maliyeti de TETAŞ üzerinden halk 
tarafından karşılanacak demektir. 

Alım Garantisinde Çifte Standart
Üstelik TETAŞ’ın alım garantisine yönelik olarak hiçbir fiyat sınırı 
öngörülmemiştir. Aynı hükümet, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
teşvikine yönelik olarak çıkardığı yasada uygulanacak fiyatı hem 
ülkedeki ortalama toptan elektrik satış fiyatıyla sınırlandırmış, hem 
de bu fiyatın 5 Euro centten aşağı, 5.5 Euro centten fazla olmamasını 
yasal düzenleme haline getirmiştir. Yani yenilenebilir enerji kaynak-
larından esirgenen destek nükleer santral için ucu açık bir şekilde 
verilebilmektedir. Bu durum amacın enerji ihtiyacının karşılanması 
olmadığının açık bir göstergesidir. 

Nükleer santral yasasına eklenen geçici bir madde ile de EÜAŞ’ın 
yerli kömür kaynakları kullanılmak üzere rödovans ihalesiyle özel 
sektöre yaptırılacak olan 1000 megavat üzerindeki santrallara da 
2014’ten itibaren işletmeye girmesi durumunda 15 yıl süreli TETAŞ 
üzerinden alım garantisi verilmektedir. Bu alım garantisinde fiyat 
sınırını, yapılacak ihalede sunulacak teklifler belirleyecektir. Yani 
yerli kömür kaynağı kullanımı durumunda bile verilen alım garantisi, 
ihalede verilecek tekliflere göre belirlenecekken, nükleer santrallar 
için verilecek alım garantisinde kilovatsaat başına elektrik fiyatına 
yönelik hiçbir yasal sınırlama yapılmamaktadır. Nükleer ve yerli 
kömür santralları için TETAŞ üzerinden 15 yıllık alım garantisi 
verilirken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik alım garantisinin 
perakende satış şirketleri üzerinden 10 yıl olarak verilmesi de ayrı 
bir çifte standart olarak değerlendirilebilir. Enerji politikalarındaki 
tutarsızlık teşvik alanına da yansımaktadır. Gelinen noktada güneş, 
rüzgar, su, jeotermal, kömür ve nükleer olmak üzere neredeyse tüm 
enerji kaynakları için teşvik mekanizması getirilmiş olmaktadır. Bu 
da teşviğin anlamını yok etmektedir. Teşvik uygulamasının ülkenin 
enerji planlaması ve karanlıkta kalma riskini önleme açısından bir 
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çözüm olmayacağı artık kabul edilmelidir. Kaldı ki hala rödovans gibi özelleştirme olarak kabul edilebilecek 
bir yöntemle ülkenin enerji problemini çözme arayışı içinde olunması, özelleştirme ve serbestleşme uygula-
maları nedeniyle bugün ülkenin karanlık tehditi altında olduğu göz önünde bulundurulursa ne kadar boş bir 
çaba olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizin kendi kaynakları değerlendirilmeyi beklerken ve bu yatırımlar için hiçbir planlama 
yapılmazken, nükleer santral kurma konusundaki ısrar kabul edilemez. Yapılması gereken ülkenin öz kaynak-
larını, merkezi bir planlama ve kamusal anlayışla değerlendirmeyi sağlayacak biçimde politikalar uygulamak 
ve bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, özelleştirme politikalarından acilen vazgeçmektir. Mil-
letvekillerimizi, bu kadar ciddiyetsiz ve keyfi uygulamalara açık bir yasal düzenlemeyle ülkenin geleceğini 
ipotek altına alacak nükleer santral kurma hevesine karşı durmaya çağırıyoruz. Ülkemizin yakın gelecekte bir 
enerji kriziyle karşı karşıya kalmaması için tüm milletvekillerini yapımı 10-15 yıl sürecek, kurulum, işletim 
ve söküm maliyetleri yüksek, pahalı, tehlikeli, dünyada atık sorunu henüz çözülememiş nükleer enerji santralı 
değil, ülke kaynaklarını kullanmayı sağlayacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya davet ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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 14. 11. 2007

HABER-SEN, EMO VE MMO’DAN TELEKOM ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI: 
“GREVE SAHİP ÇIKALIM”

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina 
Mühendisleri Odası (MMO), Telekom’da sendikasız çalışmak zorunda bırakılanlara, işçilerin sürdürdüğü 
greve sahip çıkma çağrısında bulundu. Çalışanların grev kırıcılığa zorlanmasının yasa dışı olduğu vurgulanan 
bildiride, yasa dışı talimatlara uyulmaması istendi. 

Telekom’da çalışan mühendislerin üye oldukları meslek odalarından EMO ve MMO ile özelleştirme öncesi 
kamu çalışanlarının örgütlü olduğu ancak özelleştirme sonrasında bu işkolundaki yetkisiyle ilgili hukuki 
mücadelesini sürdüren Haber-Sen, sendikasız bırakılan Telekom çalışanlarına bildiri dağıtmaya başladı. “Türk 
Telekom Çalışanlarına Çağrımızdır! Greve Sahip Çıkalım” başlıklı bildiride, Türk Telekom yönetiminin 
“çirkin iddialarla grevci işçileri hedef haline getirmeye çalıştığına” dikkat çekilerek, “Bunlar halkı taleplerin 

üstünü örtemez” denildi. Türk Telekom 
yönetiminin grevi kırmak için yasaları 
ihlal ettiğine dikkat çekilen bildiride, 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu’nun “grevdeki işçiler 
yerine başkalarının çalıştırılamayacağı 
ve grevdeki işçilerin işlerinin başkala-
rına yaptırılamayacağına” ilişkin 43. 
maddesi anımsatıldı. 

Bildiride şöyle denildi: 
“Bazı işyerlerinde arızalara ve şebeke 
işlerine taşeron firma elemanlarını gön-
deriyor. Bazı işyerlerinde ise 1. Tip, 2. 
Tip ya da kapsam dışı statüdeki kurum 
çalışanları grevdeki işçilerin işlerini 
yaptırmaya zorluyor. Bu uygulamaların 
tamamı hukuk dışıdır. Grevdeki işçiler bu 
durumları tespit ederek, bulundukları ilin 
Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmakta, 
işçilerin yerine çalıştırılanlar ve sorumlu 
yöneticiler hakkında suç duyurusunda 
bulunmaktadır.”

Grevin işçilerin yüz yılı aşkın bir süre 
mücadele ederek, çok ağır bedeller öde-
yerek kazandığı meşru, Anayasa’nın ve 
yasaların güvencesinde bir hak olduğu 
vurgulanan bildiride, Oger firmasının 
AKP Hükümeti’nden aldığı güçle işçi-
lerin kazanılmış haklarını yok etmeye, 
sendikal örgütlenmeyi bitirmeye çalıştığı 

üstünü örtemez” denildi. Türk Telekom 
yönetiminin grevi kırmak için yasaları 
ihlal ettiğine dikkat çekilen bildiride, 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu’nun “grevdeki işçiler 
yerine başkalarının çalıştırılamayacağı 
ve grevdeki işçilerin işlerinin başkala-
rına yaptırılamayacağına” ilişkin 43. 
maddesi anımsatıldı. 

Bildiride şöyle denildi: 
“Bazı işyerlerinde arızalara ve şebeke 
işlerine taşeron firma elemanlarını gön-
deriyor. Bazı işyerlerinde ise 1. Tip, 2. 
Tip ya da kapsam dışı statüdeki kurum 
çalışanları grevdeki işçilerin işlerini 
yaptırmaya zorluyor. Bu uygulamaların 
tamamı hukuk dışıdır. Grevdeki işçiler bu 
durumları tespit ederek, bulundukları ilin 
Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmakta, 
işçilerin yerine çalıştırılanlar ve sorumlu 
yöneticiler hakkında suç duyurusunda 
bulunmaktadır.”

Grevin işçilerin yüz yılı aşkın bir süre 
mücadele ederek, çok ağır bedeller öde-
yerek kazandığı meşru, Anayasa’nın ve 
yasaların güvencesinde bir hak olduğu 
vurgulanan bildiride, Oger firmasının 
AKP Hükümeti’nden aldığı güçle işçi-
lerin kazanılmış haklarını yok etmeye, 
sendikal örgütlenmeyi bitirmeye çalıştığı 15
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kaydedildi. Emekçilerin kazanılmış haklarına sahip çıkılmasının 
“herkesin görevi” olduğu anımsatılan bildiride, şu çağrıya yer 
verildi: 

“Sizler, nakle tabi personel olarak devlet memurlarının tüm 
haklarına sahip biçimde, geçici süreli Telekom’da çalı-
şıyorsunuz. İşveren sizleri, görev tanımınızın dışında ve 
unvanınıza uygun olmayan hiçbir işte zorla çalıştıramaz. 
Size bu yönde bir baskı yapamaz. Yapanlar suç işlemekte-
dir! Bu grevin başarıya ulaşmasından sadece işçiler değil, 
sendikasız çalışmak zorunda bırakılan tüm Telekom çalı-
şanları da kazançlı çıkacaklardır. Göreviniz olmayan hiçbir 
işi kesinlikle yapmayın. Göreviniz ve unvanınız dışındaki 
işleri yapmanızı isteyen yöneticilerden talimatı yazılı ver-
mesini isteyin. Sizin göreviniz olmayan işleri yapmaya 
zorladıklarında, taşeron ya da dışarıdan elemanlar işlere 
müdahale ettiğinde bize ya da Haber-İş’e bildirin. Yaşadı-
ğımız deneyimler, sustukça sıranın herkese geldiğini bugüne 
kadar defalarca gösterdi. Bugün Telekom’daki greve destek 
vermek hepimizin tarihsel görevidir.”

HABER-SEN
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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17.11.2007

GREVE GİZLİ ELLER MÜDAHALE EDİYOR

Türk Telekom’da çalışan işçilerin sürdürdüğü grev üzerinden ülkemizde görülmedik bir baskı uygulanmak-
tadır. Yasal süreci anımsatan bir bildirinin çalışanlara dağıtımına dahi tahammül edilememekte, bu bildiriyi 
dağıtanlar gözaltına alınmakta, grev kırıcılığına göz yumulmakta, çalışanların en temel insan hakkı olan 
yaşama hakkını elinden alacak bir uygulamayla eczanelerden ilaç alımı engellenmekte, grev hükümetin el 
altından verdiği destekle söndürülmeye çalışılmaktadır. 

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina 
Mühendisleri Odası olarak birlikte hazırladığımız “Telekom Çalışanlarına Çağrımızdır: Greve Sahip Çıkalım” 
başlıklı ortak bildiriyi dağıttıkları gerekçesiyle İzmir’de 5 Haber-Sen il yöneticisi, dün (16 Kasım 2007) saat 
07:45’de gözaltına alınmıştır. 

Söz konusu bildiride Telekom’da çalışan mühendislerin üye oldukları meslek odalarından EMO ve MMO ile 
özelleştirme öncesi kamu çalışanlarının örgütlü olduğu ancak özelleştirme sonrasında bu işkolundaki yetkisiyle 
ilgili hukuki mücadelesini sürdüren Haber-Sen, sendikasız bırakılan Telekom çalışanlarının grevdeki işçilerin 
yerine çalıştırılmalarının ve çalışmalarının yasal olmadığını vurgulamıştır. 

Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Paul Doany, 15 Kasım 2007 tarihinde çalışanlara gönderdiği mektupta, 
“Greve katılmayan üyelerimizi, yasalar ve iş sözleşmeleri çerçevesinde kendileri için yapabileceğimiz ne 
varsa yapacağımız konusunda temin ederiz” diye seslenmektedir. Gerçekten yapabileceklerini yapmaktadır-
lar. Eczanelerle olan sözleşmeleri kapsamında ödeme yükümlüsü oldukları ilaç paralarını ödemeyeceklerini 
ileterek, greve katılmayanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların, en temel insan hakkı olan yaşam haklarını 
ellerinden alma anlamına gelecek bir cezalandırma yöntemini, Türk Eczacıları Birliği’nin de yasal olmayan 
tutumuyla beraber uygulamaya geçirmişlerdir. Tepkiler üzerine “Türk Eczacıları Birliği Telekom işçilerinin 
grev ve ilaca ulaşım hakkını savunmaktadır” açıklaması yapan Türk Eczacılar Birliği, Türk Telekom’la yap-
tığı yazılı bile olmayan şifahi bir görüşmeye dayanarak, Eczacı Odalarına bildirdiği “grev kapsamına giren 
personele ait reçetelerin karşılanmaması uyarısı yapılmasına” yönelik talimatını geri çekmemiştir. 

Oger Telecom, yabancı sermaye oldukları gerekçesiyle kendini mağdur gösterme arayışına girmiştir. Ne yazık 
ki Türk Telekom’un alıcısı olan şirket mağdur değil, tersine mağdurlar yaratan bir zihniyete sahiptir. Üstelik 
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insanların yaşam hakkı üzerinden 
bir mağduriyet yaratmayı göze 
almaktadır. Bu mağdur etme 
anlayışı Doany’nin mektubunda 
yer verdiği savunma gerekçe-
leriyle de ortaya çıkmaktadır. 
Özelleştirme ile kamu tekeli 
konumundan özel tekel haline 
gelen Türk Telekom, Doany’ye 
göre yatırım yapabilmek için 
işçilerin ücretlerinden kısarak 
kar etmek ve verimli olmak 
zorundadır. Yine mektupta, yapı 
işleri ve bakım işleri adı altında 
taşeronlaştırmaya giderek, düşük ücretli çalışanlarla rekabet anlayışına sahip olunduğu ortaya konulmaktadır. 
Kamu hisselerinin halka arzında ülkenin karlı çıkabilmesi için çalışanların düşük ücreti ve hatta sendikasız-
laşmayı kabul etmelerini istemektedir. Blok satış yoluyla özelleştirmeden Türkiye 2 yıl içinde ne tür bir kar 
elde etmiştir ki, halka arzdan bu ülkenin kar beklentisi olabilsin? Blok satış yoluyla özelleştirmenin ardından 
halka reva görülen telekomünikasyon hizmetlerinin tekel gücüyle pahalı sunulması, yatırım yapılmamasıdır. 
Özelleştirme dönemindeki iş planı çerçevesinde yatırım vaatlerini yerine getirmeyen Türk Telekom, bu 
yatırımsızlığın üstünü yine vaatlerle örtmeye çalışmaktadır. 

Askeri, güvenlik ve idari anlamda sıkıntılar yaşandığı gerekçesiyle hükümetin, mülki idare amirlerini ve 
emniyet güçlerini kullanarak greve el altından müdahale etmesi, özelleştirme öncesinde bu kurumun stratejik 
olduğunun kabul edilmediğini hatırladığımızda derin bir çelişki oluşturmaktadır. Genel seçimler öncesinde 
Telekom özelleştirme bedelini peşin ödeme ile Oger Telecom’dan alarak maddi destek sağlamış olan AKP 
Hükümeti, sürdürülen grev karşısında işçi ve işveren ayrımı yapmamak, bu anlamda Çalışma Bakanlığı ve 
müfettişleri aracılığıyla grev kırıcılığa engel olmakla yükümlüdür. Devletin piyasaya müdahale etmemesini 
savunan AKP Hükümeti, çalışanların hakları söz konusu olunca greve yapılan “gizli el müdahalelerine” göz 
yummaktadır. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde zaten fiili 
olarak yok edilmekte olan örgütlenme özgürlüğüne karşı 
bu tür otoriter müdahalelerin kabul edilemeyeceğini, 
demokratik haklara sahip çıkılması gereğini kamuoyuna 
duyururuz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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21.11.2007

NÜKLEERE NOTER ONAYI

Elektrik Mühendisleri Odası, Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin 
Kanun’un TBMM’de yeniden görüşülerek kabul edildiği gün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görüşlerini 
iletmek üzere randevu talep etmiştir. Ne yazık ki AKP’nin genel seçim, Anayasa değişikliği, muhtıra, refe-
randum gibi tüm süreçleri göz önüne alarak ısrarla Çankaya Köşkü’ne taşıdığı Sayın Abdullah Gül, Anayasal 
temele sahip kamu tüzel kişiliğine haiz bir meslek örgütü olan Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüşlerini 
dinlemeyi dahi istememiştir. 

Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya çıktığı ilk dönemde Köşk’ün kapılarını “halka açtığı” için övgüler gören 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın “halkı yalnızca ziyaretçi/seyirci olarak istediği, halkın yönetime katılma talepleri 
bir tarafa görüşlerini dahi kayda değer bulmadığı” bugün ortaya çıkmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın günlük programla-
rına bakıldığında da “tercihi” açıkça görülmek-
tedir. Cumhurbaşkanı, TÜSİAD’dan sanayi ve 
ticaret odalarına, hatta yabancı ülkelerin işveren 
konfederasyonlarına varıncaya kadar görüşme 
taleplerini kabul etmekte, ancak kendi ülke-
sinin elektrik mühendislerinin üye olduğu 
meslek örgütünün randevu talebine yanıt dahi 
vermemektedir. 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
Anayasa’ya ve kamu yararına aykırılıklar 

olduğu için kısmen veto ettiği yasa, hükümet tarafından TBMM’de veto 
edilmeyen maddeler de dahil olmak üzere neredeyse yeni baştan yapılmıştır. 
Bu durum söz konusu yasanın daha önceki halinin yetersizliğinin kabulü anla-
mına geldiği gibi aynı zamanda yeni yasanın da en baştan değerlendirilmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı, yasayı incelemek 
için gerekli olan süresini bile kullanmadan bir haftalık sürede noter hızıyla 
yasaya onay vermiştir. Üstelik yasada önceki Cumhurbaşkanı tarafından 
işaret edilen Anayasa’ya aykırılık noktaları dahi düzeltilmemiştir.

Yeni yasa yapılırken AKP Hükümeti, meslek odaları, demokratik kitle örgüt-
leri, akademisyenlerin görüşlerini almamıştır. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı 
da aynı tutumu sürdürmüştür. Demokratik yönetim anlayışı açısından, 
icra kurumları arasındaki uyumsuzluk kadar alınan kararları sorgulama 
yeteneğini yok eden bağımlılık anlamına gelebilecek uyum da ciddi tehdit 
oluşturmaktadır.

Yasaya ilişkin olarak yasama ve yürütme düzeyinde noter hızıyla işlemler 
yapılmıştır. Bu nedenle yasa nükleer enerji gerekliliğini tartışmak bir yana 
büyük boşluklar, kamu yararına ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermek-
tedir. Kaldı ki, nükleer enerji gibi ülke geleceğini ve bireylerin yaşamlarını 
doğrudan ilgilendiren, teknik ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak 

edilmeyen maddeler de dahil olmak üzere neredeyse yeni baştan yapılmıştır. 
Bu durum söz konusu yasanın daha önceki halinin yetersizliğinin kabulü anla-
mına geldiği gibi aynı zamanda yeni yasanın da en baştan değerlendirilmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı, yasayı incelemek 
için gerekli olan süresini bile kullanmadan bir haftalık sürede noter hızıyla 
yasaya onay vermiştir. Üstelik yasada önceki Cumhurbaşkanı tarafından 
işaret edilen Anayasa’ya aykırılık noktaları dahi düzeltilmemiştir.

Yeni yasa yapılırken AKP Hükümeti, meslek odaları, demokratik kitle örgüt-
leri, akademisyenlerin görüşlerini almamıştır. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı 
da aynı tutumu sürdürmüştür. Demokratik yönetim anlayışı açısından, 
icra kurumları arasındaki uyumsuzluk kadar alınan kararları sorgulama 
yeteneğini yok eden bağımlılık anlamına gelebilecek uyum da ciddi tehdit 
oluşturmaktadır.

Yasaya ilişkin olarak yasama ve yürütme düzeyinde noter hızıyla işlemler 
yapılmıştır. Bu nedenle yasa nükleer enerji gerekliliğini tartışmak bir yana 
büyük boşluklar, kamu yararına ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermek-
tedir. Kaldı ki, nükleer enerji gibi ü
doğrudan ilgilendiren, teknik ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak 

bir tarafa görüşlerini dahi kayda değer bulmadığı” bugün ortaya çıkmıştır. 

Sayın C
rına bakıldığında da “tercihi” açıkça görülmek-
tedir. Cumhurbaşkanı, TÜSİAD’dan sanayi ve 
ticaret odalarına, hatta yabancı ülkelerin işveren 
konfederasyonlarına varıncaya kadar görüşme 
taleplerini kabul etmekte, ancak kendi ülke-
sinin elektrik mühendislerinin üye olduğu 
meslek örgütünün randevu talebine yanıt dahi 
vermemektedir. 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
Anayasa’ya ve kamu yararına aykırılıklar 

olduğu için kısmen veto ettiği yasa, hükümet tarafından TBMM’de veto olduğu için kısmen veto ettiği yasa, hükümet tarafından TBMM’de veto 
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böylesi siyasal bir tercihin, dünya örneklerinde olduğu gibi referanduma kadar uzanan bir süreç gerektirdiği 
açıktır. Söz konusu yasa ise TBMM’de oy kullanan 235 milletvekilinden 219’unun evet oyuyla kabul edilmiş, 
yani milletvekillerinin yarısı bile onay vermemiştir. 

Yasaya İlişkin İtirazlarımız
1- 10. Cumhurbaşkanı’nın kısmen veto ettiği yasa komisyonda verilen önergelerle yeni baştan yapılmıştır. 
Ancak hükümet yasayı yeni tasarı olarak TBMM’ye sevk etmeyerek, söz konusu yasa üzerinde demokratik 
tartışma ortamı sağlanmasını engellemiştir. 

2- Yasanın kabulü açısından da usule ilişkin önemli itirazlar bulunmaktadır. 10. Cumhurbaşkanı’nın 
veto ettiği maddeler dışında TBMM’de değişiklik yapılmasının Anayasa’ya aykırı olmasından, yapılan 
oylamada hile yapıldığına varılıncaya kadar çeşitli iddialar söz konusudur. 

3- Bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ciddi bir elektrik açığı tehlikesine karşı önlem almayan hükümet, 10-15 
yıl sonra devreye girebilecek nükleer santral kurulumu konusunda her türlü keyfiliğe açık, her isteyene 
istediğini verme anlayışı güden 3’lü bir hukuk yapısı getirmektedir. Bu durum da kişiye özel düzenlemeler 
ve eşitsizlik yaratıcı unsurlar içermesi nedeniyle hukukun temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. 

4- Nükleer santral kuracakların uyması gereken ölçütler kamuoyundan sır gibi saklanmaktadır. Yasada, 
bu ölçütler belirtilmediği gibi bu konulara ilişkin ikincil mevzuatın Resmi Gazete’de yayımlanmasına 
dair bir düzenleme dahi yapılmamıştır. Teknoloji seçimi, yakıt temini, güvenlik önlemleri gibi konularda 
yapılacak düzenlemeler hem yasama denetiminden hem de kamuoyundan gizlenmektedir. 

5- Ülkemizde kurulacak nükleer santrallardan üretilecek elektriğin yurtdışına satışını yasaklamaya yönelik 
hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Ülkemizde nükleer santral kurulması yoluyla AB ve Ortadoğu’nun enerji 
ihtiyacının karşılanmak istendiğine ilişkin ciddi bir endişe doğmuştur.

6- Kurulacak nükleer santrallara ilişkin ne kapasite, ne de elektrik fiyatına yönelik bir belirleme yer alma-
ması, kamunun alım garantisi yoluyla ciddi zarara uğratılmasının önünü açmaktadır. Hükümet nükleer 
santralı özel sektör mü, kamu mu yapacak ona bile karar verememiş, çorba bir yasa hazırlamıştır. 

7- Kamuoyuna yansıtılan ifadesiyle kamu-özel 
ortaklığı olarak nükleer santral kurulumuna iliş-
kin bir düzenlemeye de yer verilmiştir. Ancak 
bu düzenleme özünde özelleştirme işlemine de 
açık olmasına karşın, bu konuda 10. Cumhur-
başkanı’nın Anayasa’ya aykırılık gerekçesi yok 
sayılarak gerekli düzenleme yapılmamıştır. 

8- Kurulumu kadar pahalı olan atık ve söküm 
maliyetlerinin kamuya yıkılmasına yönelik 10. 
Cumhurbaşkanı’nın itirazı yine dikkate alınma-
mış, atık ve söküme ilişkin kurulacak fonun kay-
naklarının yüzde 25’ine kadar varan bir düzeyde 
Hazine tarafından maliyetin karşılanması öngö-
rülmüştür. Bu durum da ülkede nükleer santral 
kurup, ürettiği elektriği satarak kar edenler yerine 
halka faturanın kesilmesi nedeniyle kamu yararına 
aykırılık oluşturmaktadır. 
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santralı özel sektör mü, kamu mu yapacak ona bile karar verememiş, çorba bir yasa hazırlamıştır. 
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14.12.2007

EMO’DAN 9 SANTRAL SATIŞINA KARŞI DAVA

Elektrik Mühendisleri Odası, 9 üretim santralının satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi tarafından 11 Ekim 
2007 tarihinde yayımlanan ilanla çıkılan ihaleye karşı dava açtı. Dava dilekçesinde 9 santralın tek bir şirket 
altında birleştirilerek satılmak istenmesinin, ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararlarına, Özelleş-
tirme Yasası’na, Elektrik Piyasası Kanunu’nun amacına aykırı olduğu gibi kamu yararına da uygun olmadığı 
ortaya konuldu.

EMO tarafından 10 Aralık 2007 tarihinde Danıştay’a yapılan başvuruda, Ankara Doğal Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş’ye ait santralların özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı ve ilanın dayanağını oluşturan ÖYK 
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. 

Dava dilekçesinde, ÖYK’nın 27 Aralık 2006 tarihli kararıyla, 
hem 6 yeni santralın (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır 
hidroelektrik santralları ile Engil Gaz Türbünleri Santralı) özel-
leştirme kapsam ve programına alındığı, hem de 30 Mayıs 2003 
tarihli ÖYK kararıyla kapsama alınıp özelleştirmeye hazırlık 
işlemine tabi tutulmasına karar verilen 3 santralın (Beyköy ve 
Ataköy hidroelektrik santralları ile Denizli Jeotermal Santralı) 
da özelleştirme programına alındığı anımsatıldı. 

Dilekçede yer alan iptal ve yürütmeyi durdurma isteminin gerek-
çeleri özetle şöyle:
• Özelleştirme programına alınan santrallardan 6 tanesi herhangi 
bir özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmaksızın Ankara 
Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş unvanıyla kurulan şirket 
çatısı altında birleştirilmiştir. Santrallara ilişkin iki ÖYK kararı, 
santralların birleştirilerek tek bir gruba satılmasını içermemektedir. 
Nitekim ÖYK böyle bir karar vermiş olsaydı, santralların tümünü 
daha baştan özelleştirme kapsamına alarak, hazırlık işlemine tabi 
tutardı.

• 9 santral için tek teklif verilmek suretiyle ihale yapılması ÖYK 
kararına aykırı olduğu gibi 4046 sayılı Yasa’ya da aykırıdır. 4046 
sayılı Yasa’nın “Özelleştirme uygulamalarına ilişkin hükümler” 
başlıklı 17. maddesinde bulunan kapsama alınma ve hazırlık 
işlemine tutulma prosedürüne uygun davranılmadığı gibi, “Özel-
leştirme yöntemleri, değer tespiti, ihale yöntemleri” başlıklı 18. 
maddede belirtilen değer tespitine ve ihale usullerine aykırılık 
bulunmaktadır. Yasa’nın 18. maddesinde sayılan farklı ihale 
usullerinin (satış ve işletme hakkı devri) aynı ihalede ve tek bir 
teklif içerisinde değerlendirilmesi Yasa’ya aykırıdır.

• İsteklilerin her bir santral için ayrı teklif vermesinin önüne 
geçilmiştir. Santralların tek bir alıcıya satılmak istenmesi, iha-
leye katılımın, özellikle yerli katılımcıların sayısını azaltacağı 
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gibi, santralların değerini de düşüreceğinden, izlenen 
yöntem kamu yararına uygun değildir.

• Her biri ülkenin başka bir bölgesinde bulunan sant-
ralların birleştirilmesini gerektiren maddi bir neden 
bulunmamaktadır. Santralların üretim yöntemleri, 
işletme maliyetleri tamamen farklılık arz etmektedir. 
Nitekim santralların özelleştirilme yöntemleri dahi fark-
lıdır. Engil Gaz Türbünleri satış yöntemiyle, diğerleri 
ise işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilecektir. 
İki farklı ihale ve özelleştirme yöntemi, tek bir ihalede 
kullanılmaktadır ve ayrı ayrı teklif verilmek suretiyle 
santralların gerçek değerinin bulunması, dolayısıyla 
en uygun koşullarda özelleştirilmesinin önüne geçil-
miştir.

• Engil Gaz hariç tutulduğunda 8 santralın ortalama 
işletme maliyetinin 2 sentin altında kalmaktadır. Yani 
bu santrallar EÜAŞ ortalama maliyetlerini aşağıya 
çeken işletme maliyetlerine sahiptir. Özelleştirme 
sonrasında ise piyasada oluşacak fiyat ortalama fiyat 
üzerinden değil, en pahalı birim enerji fiyatı tarafından belirlenecektir. Nitekim, özel sektör şirketleri 
tarafından üretilen elektrik enerjisi fiyatları 9-10 sentin üzerinde seyretmektedir. Özelleştirmeyle birlikte 
elektrik enerjisi fiyatlarında fahiş artışlara neden olunacağından ihale işlemi, kamu yararına ve 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun amaç maddesine de aykırılık oluşturmaktadır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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25.12.2007

YURTTAŞLARA AKP’NİN YENİ YIL ARMAĞANI: ZAM

Seçimlerde elektriğe 4 yıldır zam yapmadıklarını söyleyerek oy toplayan AKP Hükümeti, yeni yılda yurttaşlara 
yüzde 15 zam “armağan” etti. Elektriğe zam, bayramda IMF ile sürdürülen 7. gözden geçirme çerçevesinde 
karara bağlanırken, 1.6 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasının da koşulu olarak alındı. Böylece seçim 
öncesinde elektriğe zam yapmamak için IMF’ye “yatırım yapmama” sözü veren AKP Hükümeti, dağıtım 
bölgelerinin özelleştirilmesi öncesinde elektriğe zam yaparak özel şirketlerin talebini yerine getirmiş oldu. 

Yeni yapılan zam ile kilovatsaat başına meskenlerde ortalama 10.244 Ykr olan fiyat, yüzde 15’lik zamla 
11.780 Ykr’ye yükselirken, sanayide (tek terimli alçak gerilim tarifesi) 9.968 Ykr olan kilovatsaat başına fiyat 
yüzde 10’luk zamla 10.965 Ykr’ye çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun artık elektrik verileri açıklamama 
kararının ardından TEDAŞ tarafından da 2007 yılının hiçbir dönemine ilişkin bilgi açıklanmamıştır. Bu 
nedenle 2006 yılı verileri esas alınarak, bu yıl için beklenen yüzde 8’lik talep büyümesi dikkate alındığında 
meskenlerin toplam yıllık tüketiminin yaklaşık 36 milyar kilovatsaat, bunun mali değerinin de 4.8 milyar 
YTL olduğu hesaplanmaktadır. Yapılacak yüzde 15’lik zamla mesken tüketimleri üzerinden 720 milyon 
YTL fazladan tahsil edilecektir. 

Zam Faturaya Yüzde 17.4 Olarak Yansıyacak
Ortalama bir ailenin asgari yaşam standardına göre aylık elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olduğu dik-
kate alındığında, mevcut durumda diğer bedeller, fon ve vergiler dahil olmak üzere aylık 39.10 YTL fatura 
ödenirken, elektrik tutarına yapılan zamla diğer bedeller, fon ve vergilerin de artmasıyla fatura 45.9 YTL’ye 
yükselecektir. Böylece açıklanan yüzde 15’lik zam oranı da faturalara yüzde 17.4 olarak yansıyacaktır. 

Mesken tüketiminin 2007 yılında 36 milyar kilovatsaat olduğunu dikkate aldığımızda yüzde 15’lik elektrik 
zammının, diğer bedeller, vergi ve fon paylarıyla birlikte yıllık tutarı ise yaklaşık 7.2 milyar YTL’ye ulaşa-
caktır. 

OECD Ülkeleri İçinde Türkiye 
Pahalı Elektrik Sunuyor
OECD ülkelerindeki 2005 yılı 
dolar bazında konut elektrik 
fiyatları karşılaştırıldığında Tür-
kiye’nin Yunanistan, Çek Cum-
huriyeti, ABD, Kanada, Meksika, 
Kore ve Norveç’ten daha pahalı 
hizmet sunduğu görülmektedir. 
Sanayide ise Türkiye, 22 OECD 
ülkesi içinde Avustralya, İtalya 
ve Japonya’dan sonra en pahalı 
elektrik hizmeti sunan 4. ülke 
konumunda bulunmaktadır. 
Elektrik fiyatlarına yapılan 
zam, diğer ülkelerle gelir kar-
şılaştırması yapıldığında kabul 
edilemez. 

caktır. 
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Zammın Ardındaki Gerçekler
Yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri sözleşmelerini 
yeniden masaya yatırma taahhüdünü unutan AKP Hükümeti, 
bu santrallardan pahalı elektrik alımını sürdürdüğü gibi den-
geleme ve uzlaştırma sisteminin nakdi olarak uygulanmaya 
başlandığı 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren de özel sektörün 
yüksek fiyatlı kamuya elektrik satışına olanak sağlamıştır. Tüm 
bunlar elektrik fiyatlarına zammı kaçınılmaz kılmıştır. Elektrikte 
otomatik fiyatlandırmaya geçilmesiyle yapılan zamların sürekli 
olacağı açıktır. Özellikle Türkiye’nin elektrik üretiminin yarıya 
yakınının doğalgaza bağımlı olduğu ve Rusya’nın son dönemde 
Asya’da yaptığı anlaşmalar dikkate alındığında, Nabucco Pro-
jesi gibi doğalgazdaki ülke çeşitlendirme stratejisinin çıkmaza 
girdiği açıktır. İran’ın durumunda ABD’yle ilişkiler nedeniyle 
var olan belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin 
Azerbaycan dışında elinde alternatif kalmadığı görülmektedir. 
Bu ise Rusya’nın doğalgaz satışında belirleyici olması ve zam-
ların kaçınılmazlığını artırmaktadır. Kaldı ki zam yapmamakla 
övünen AKP Hükümeti’nin bu olanağı da büyük ölçüde düşük 
kur politikası ve halkın vergileriyle oluşan kamu kaynaklarıyla 
sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

IMF’ye Yatırım Yapılmayacağı Taahhüt Edildi
Üstelik Enerji Bakanı’nın sanayiye 15 milyar dolar kaynak 
sağlamakla övündüğü zam yapmama kararının bedeli yal-
nızca halkın vergileriyle oluşan kamu kaynakları üzerinden 
ödenmemiş, ülkenin yatırım yapmayacağı da IMF’ye taahhüt 
edilmiştir. IMF personeli tarafından hazırlanan 4 Mayıs 2007 
tarihli raporda, “IMF personeli programlanmış fiyat uyarlama-
larını yerine getirmesi için baskı yapmış olmasına rağmen, yetkililer devlet girişimlerinin yatırımları da dahil 
olmak üzere harcamaların kısıtlanmasını telafi edici önlem olarak önermişlerdir” ifadesi yer almaktadır. 
Elektrik alanındaki yatırımsızlık ise ülkeyi enerji sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmıştır. Şimdi yeniden pahalı 
elektrik alımına neden olacak sözleşmeler ve doğalgaza dayalı santrallar gündemdedir. Tüm bunlar ülkenin 
içinde bulunduğu kısır döngüyü daha da derinleştirmektedir. Hükümetin yanlış enerji politikalarının bedelinin 
halktan çıkarılması kabul edilemez.halktan çıkarılması kabul edilemez.
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Tüm Ürünler Zamlanacak
Sanayiye her ne kadar konutlara göre daha düşük zam yapılmışsa da bu zammın tüm ürünlerin fiyatlarını 
artıracağı ve yine halka düşen faturayı kabartacağı açıktır. 

Hükümeti bir an önce elektrik alanında sağlıklı değerlendirmeler yapmaya, tüm politikaları yeni baştan 
masaya yatırmaya, kamuyu yatırım yapmaya ve pahalı elektrik alımına neden olan uygulamalara son vermeye 
çağırıyoruz. 

Asgari Yaşam Standartına göre bir ailenin aylık elektrik tüketimi

 Kilovatsaat Tüketimdeki 
payı 

Zamsız Fatura 
YTL

Zamlı Fatura 
YTL

Aydınlatma 66 28,6 11 13,15

Buzdolabı 70 30,4 12 13,95

Fırın 24 10,4 4 4,78

Televizyon 23 9,8 4 4,48

Çamaşır Makinası 15 6,5 3 2,99

Bulaşık Makinası 13 5,6 2 2,59

Ütü 10 4,3 2 1,99

Süpürge 5,5 2,4 1 1,10

Saç Kurutma Makinası 4,4 1,9 1 0,88

TOPLAM 230,4 100 39 45,9
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230 kilovatsaatlik tüketim üzerinden fatura  Zamsız Zamlı

Enerji tüketimi-kilovatsaat 230

Kilovatsaat elektrik fiyatı 0,10244 0,117806

Perakende Satış Hizmet Bedeli-Kwh Başına YTL 0,0152 0,01748

İletim Sis. Kullanım Bedeli-Kwh Başına YTL 0,00374 0,004301

Dağıtım Bedeli-Kwh başına YTL 0,0163 0,018745

Enerji Fonu (%) 1,015

TRT Payı (%) 2,03

Belediye Tüketim Vergisi (%) 5

KDV (%) 18

Tüketim tutarı 23,56 27,09538

Perakende Satış Hizmet Tutarı 3,496 4,0204

İletim Sis. Kullanım Bedeli Tutarı 0,8602 0,98923

Dağıtım Bedeli Tutarı 3,749 4,31135

Enerji Tutarı Toplamı 31,67 36,42

Enerji Fonu Tutarı 0,29 0,37

TRT Payı Tutarı 0,58 0,74

Belediye Tüketim Vergisi Tutarı 1,43 1,82

KDV 5,13 6,55

FATURA TOPLAMI 39,10 45,90

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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ARALIK 2007 BASINDA EMO-SEÇMELER
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30.01.2008

KESK BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI, TMMOB 
ELEKTRİK, İNŞAAT, MAKİNA VE METALURJİ MÜHENDİSLERİ 
ODALARININ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

27 Ocak 2008 tarihinde saat 02.00 sularında Pamukkale Ekspresi vagonlarının Kütahya yakınlarında 
(Çöğürler-Değirmenözü istasyonları arasında km 91+800) raydan çıkması sonucu biri tren şefi olmak üzere 
9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 

Öncelikle Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Elektrik, İnşaat, Makina Ve Metalurji Mühendisleri 
Odaları olarak bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza 
ise acil şifalar diliyoruz. 

Değerli Basın Mensupları, 

Ne yazık ki bu tür ölümlü kazalarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Özellikle son yıllarda bu kazalarla ülkemizdeki 
demiryolu işletmeciliğinin güvenliği kamuoyu nezdinde sarsılır duruma gelmiştir. 

Sendikamız ve Meslek Odalarımız ulaşım alanında yaşanan sorunları her platformda dile getirmekte ancak 
yetkililer öneri ve uyarılarımızı dikkate almamaktadır. 

Ankara-İstanbul arasını hızlı trenle bağlayacağını bunun da asrın projesi olduğunu ve demiryollarının devlet 
politikası haline getirdiğini açıklayan siyasi iktidar ve TCDD yönetimi 10 bin km’lik demiryolu şebekesini 
kendi kaderine terk etmiş durumdadır. Yıllardır bu yolların güvenlikli bir trafik için gerekli olan bakım ve 
onarımı (poz) yapılamamaktadır ve bu durum TCDD yönetiminin bilgisi dahilindedir. 

Bunun yanı sıra demiryolu trafiğinin yönetim ve kontrolünün bu bölgede TMİ (Telefonla Merkezi İdare) sis-
temi ile yapılıyor olması, yol bekçilerinin olmadığı, istasyonların personel yokluğundan kapandığı bir noktada 
kaza riskini artırmaktadır. Kazanın olduğu bölge ise gerek yolcu trenlerinin gerekse de yük trenlerinin yoğun 
olarak çalıştığı bir bölgedir. Hal böyle iken conta başındaki ray kırılması ile bu kazanın meydana geldiği 
yönündeki açıklamalar kazanın gerçek nedeni ve sorumlularını gizlemeye yöneliktir. 

Bu koşullar altında meydana gelen kaza sonrasında ise kazanın temel nedenleri ve etkenleri göz ardı edilerek 
kazanın sorumlusu olarak yanında çalışacak işçisi bile olmayan Yol Çavuşu, bu çavuşa görev emri veren 
Kısım Şefi ve bunların amiri Şube Şefi yaftalanmıştır. 

Bu demiryolu çalışanları kaza sonrasında enkazın kaldırılması ve yolun açılması için sarf ettikleri saatler 
süren mesai sonrasında, daha alın terleri bile kurumadan bileklerine kelepçe takılmıştır. 

10.000 km.lik demiryolu güzergâhı üzerinde özveri ile çalışan diğerleri gibi bu emekçiler de kendilerine 
verilen talimatlara uygun olarak görevlerini yapmaktan öte bir “suç” işlememişlerdir. 

Oysa tutuklanan çalışanların çabaları ile kazanın yaşandığı bölgede Mart 2007 içerisinde makinalı tamirat 
yapılmıştır. Aynı şekilde Aralık 2007 tarihli 7. Bölge Müdürlüğü yazısında yol ölçüm makinası ile yapılan 
ölçümlerde sorun tespit edilmediği bildirilmiştir. Yine tutuklanan çalışanlar 23–25 Ocak tarihlerinde talimatlara 
uygun olarak yaptıkları turnelerinde trafiğe engel herhangi bir husus tespit etmemişlerdir. 

Tutuklanan şube şefi arkadaşımızın 240 km’lik güzergâhta 39 kadrolu işçi ile çalıştığı ve yine tutuklanan 
kısım şefi arkadaşımızın 46 km’lik sorumluluk sınırı içerisinde 4 tane kadrolu işçi ile hizmet vermeye çalıştığı 
göz ardı edilmektedir. 
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Dikkatlerden kaçırılmaya çalışılan temel sorun; “küresel tasarıma” uygun olarak yürütülen bilinçli politika-
lardır. 

En genel tanımıyla mevcut işletmecilik içerisinde yol güvenliği; TCDD bünyesinde oluşturulan yol bekçisi-
takım-kısım-şube örgütlenmesi ile sağlanmaktadır. 

Bugün gelinen noktada bu örgütlenme, başta özelleştirme ve “yeniden yapılanma” olmak üzere uygulanan 
politikaların bir sonucu olarak şeklen varlığı devam eden ancak gerçekte içleri boşaltılmış organlara dönüş-
türülmüştür. 

Yol bekçiliği sistemi fiilen ortadan kaldırılırken; takım mevcutları personel azaltım politikaları ile asgari 
işleri bile yapamayacak hale getirilmiştir.

Bugün şebeke genelinde personel yokluğundan hendek ve menfez temizlikleri bile yapılamaz hale gelmiş-
tir. 

Bütün dikkatini hızlı tren hayallerine harcayarak milyarlarca Avro’yu toprağa gömenler ile 10.000 km’lik 
demiryolu şebekesini kendi kaderine terk edenler sorumluluktan sıyrılırken, görevlerini yapmaktan öte suçu 
olmayan yol çavuşu, kısım şefi ve şube şefinin tutuklanması isyanımızı ve kızgınlığımızı körüklemektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı ve şu anki TCDD yönetimi göreve geldiği Aralık 2002 tarihinden bu yana tarihinin en 
büyük tren kazalarına imza atmıştır. (Pamukova, Tavşancıl, Temelli hemzemin geçit kazası, Ankara Garı Tren 
kaçma kazası, Erdemir Treni kazası v.b.) Bu süreçte gerek sendikamız, gerek bilim insanları gerekse meslek 
odalarından gelen uyarılara ısrarla kulak tıkanmış ve görmezden gelinmiştir. Bilim ve teknik ile mühendisliğe 
inadın geldiği yer ölümlü kazalardır. 

1995 yılından beri kamu işletmeciliğini yok eden politikalarla TCDD’de de personel azaltılmasına gidilmesi, 
nitelikli personelin kurumdan uzaklaştırılması, yatırımların azaltılarak bakım ve onarım atölyelerinin işlevsiz-
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leştirilmesi, büyük kısmının kapatılması, TCDD’ye eğitimli iş gücü yetiştiren demiryolu meslek okullarının 
kapatılması, yetersiz personelin sosyal ve ekonomik durumlarının gittikçe kötüleşmesi bu olumsuzluklara 
yol açmıştır. 

Özellikle 2002 yılından beri her yıl “dünya demiryolcular eylem günü” kapsamında demiryollarının ve 
demiryolcuların sorunlarını ülke gündemine taşımak için “önce güvenlik” temasıyla yürütülen etkinliklerde; 
demiryolu işletmeciliğindeki eksiklik ve yanlış politikalar yüzünden demiryolu işletmeciliğinin girdiği tehlike, 
gerek basın ve kamuoyu gerekse de TCDD yönetimiyle paylaşılmaktadır. 

Bu eksiklik ve yanlış politikaların başında emek yoğun bir işletme olan Demiryollarında personel sayısının 
bilinçli bir şekilde azaltılması politikası gelmektedir. TCDD “yeniden yapılanma” adı verilen bu politika-
larla özelleştirmelerin önünü açmış, esnek çalıştırmayı esas alarak “az adamla çok iş” uygulamasını hayata 
geçirmiş, personelin iş yükünü artırmış, demiryolu işletmeciliği ve tren trafiğinin güvenliği açısından hayati 
öneme sahip olan ve yol kontrolünü yapan yol bekçilerini personel tasarrufu gerekçesiyle fiili olarak nerede 
ise sıfırlamıştır. 

Oysa demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenmeye, eğitime ve yeni hatların açılmasına dek merkezi 
planlamayı gerektirmektedir. TCDD bunu yapmakla yükümlüdür.

Ulaştırma Bakanlığı’na ve TCDD yönetimine bir kez daha çağrı yapıyoruz: 

Tren işletmeciliği, güvenlik unsuru yüksek bir işletmeciliktir. Ve birbiriyle uyumlu sistemler bütünüdür. 
Uyulması, mecburiyet arz eden bir disiplin manzumesidir. Gerekli, yeterli ve yetişmiş personel sayısı, 
düzenli yol bakım ve onarımı, çeken çekilen araçların düzenli bakım ve onarımı ve teknolojik yatırım, bu 
işletme sisteminin temel unsurlarıdır. Eğer bunlardan biri eksilirse ya da yerine getirilmezse kazaya davetiye 
çıkarılmış demektir. 

Demiryolu kazalarının asıl nedeni, uygulanan yanlış ulaşım ve demiryolu politikalarıdır. Ülke kaynaklarını 
karayolları ve dolayısıyla uluslararası petrol ve otomotiv tekellerine akıtan politikalar aşılmadığı müddetçe 
doğru bir ulaşım sistemine geçiş mümkün olmayacaktır. 

Biz KESK Birleşik Taşımacılık Sendikası, TMMOB Elektrik, Makina ve Metalurji Mühendisleri Odaları 
olarak, 

• Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ile beraber ulaşım politikalarının ülke genelinde birbiri ile 
eşgüdüm sağlayacak şekilde ve kapsamlı bir ulaşım master planı dahilinde yeniden oluşturulmalıdır. 

• Ulaşım sistemleri yönetimi tek bir Bakanlık bünyesinde toplanmalıdır. 

• Bilim insanları ilgili sendika ve meslek odalarının görüşleri alınmaksızın “hızlı tren” uygulamasına 
geçilmemelidir. 

• Demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

• TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi ve demiryollarında özelleştirme uygulamasına son veril-
melidir, diyoruz.

Bu çerçevede sorumluluğu üç demiryolcuya yüklemek ve vicdanları kanatarak bu suretle aklandığını sanmanın 
aymazlık olduğuna kamuoyu nezdinde dikkat çekmek istiyoruz. 

KESK BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI, 
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI,

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI,
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
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31.01.2008

EPDK LİSANS AFFINA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin AKP Hükümeti ile birlikte yoğunlaşan af literatürüne enerji lisansları da sokulmak isteniyor. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile lisans affı öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getir-
memiş olması nedeniyle lisans başvurusu reddedilen şirketlere yeniden lisans vermek üzere af çıkarılıyor. 

Yurttaşların yıllardır alıştırıldığı vergi affı, prim affı, imar affı gibi af düzenlemelerine “lisans affı” ile bir 
yenisi daha eklenmeye çalışılıyor. EPDK’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nde geçici madde ile lisans affı düzenlemesine gidilecek. Yeni taslakta, lisans verilmesi uygun 
bulunmuş, ancak şirketin DSİ ile imzaladığı Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde teminat mektubu 
ibraz etmiş olsa da diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle reddedilmiş olan lisans başvuruları af 
kapsamına alınıyor. Düzenlemeye göre 
bu şekilde lisans başvurusu reddedilmiş 
olan şirketlere diğer yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri için 31 Mart 2008 
tarihine kadar süre tanınacak.

EPDK şirketlere özel af çıkarma hak-
kını nereden almaktadır? Görüldüğü 
gibi lisans affına yönelik süre sınırı 
dahi öngörülmemiştir. Keyfi bir düzen-
leme söz konusudur. Bu düzenlemeden 
kaç şirketin yararlanacağı meçhuldür. 

Yönetmelik taslağında, EPDK’nın 
lisans affına gidebilmesi için DSİ 
tarafından imzalanan su kullanım 
hakkı anlaşmasının geçerli olduğunun 
kuruma bildirilmesi öngörülüyor. 
DSİ’nin mevcut düzenlemelere göre 
lisans başvurusu reddedilen şirketin 
ihale başvurusunda verdiği teminat 
mektubunu gelir kaydetmesi gerekiyor. 
Söz konusu tutarlar, 2007 yılı itibariyle 
0-10 megavat arası kurulu güç için 100 
bin YTL’den başlayıp 201 megavat ve 
üzeri kurulu güç için 1 milyar YTL’ye 
kadar ulaşan tutarlardan oluşmaktadır. 
Af düzenlemesi ile bu teminat tutar-
larının gelir kaydedilmesinden vaz mı 
geçilecektir? 

Bu tutarların af kapsamında Hazine’ye 
gelir kaydedilmesinden vazgeçilmesi 
bir yana daha lisans alma aşamasında 
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yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan 
şirketlere lisans verme ısrarını anlamak 
mümkün değildir. Kaldı ki EPDK’nın 
yaptığı lisans ihaleleriyle “çantacıların” 
oluştuğu ve övünülerek dağıtılan lisansla-
rın yatırıma dönüşmediği, bunun da ülkenin 
yatırım açmazına girmesinde büyük bir etken 
oluşturduğu dikkate alındığında bir de lisans 
affı uygulamasına gidilmesi kabul edilemez. 
Bu eleştiriler bizzat elektrik piyasasında iş 
yapan şirketlerin gündemindedir. Bu nedenle 
EPDK’nın bir taraftan ne olursa olsun lisans 
dağıtım anlayışıyla hareket ederken, diğer 
taraftan yatırımların gerçekleşme durumuna 
göre lisans iptallerini gündeme getirmesi 
yeterince büyük bir çelişki olarak ortada dururken, bunun üzerine bir de lisans affı öngörülmesi elektrik 
enerji sektöründe yatırım kaosunu derinleştirmekten başka işe yaramayacaktır. 

Bir an önce bu günübirlik, kişiye özel düzenlemelerden vazgeçilmesi, enerji alanında ciddi bir kamusal 
inisiyatif ile yatırım açmazı sorununun çözülmesi gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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OCAK 2008 BASINDA EMO-SEÇMELER
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08.02.2008

EMO’DAN İTHAL KÖMÜR SANTRALINA KARŞI DAVA

Serbest piyasa uygulamaları nedeniyle elektrik açığı sorunuyla karşı karşıya kalan ülkemizde, günü birlik 
ve kamu yararına aykırı uygulamalar yaygınlaştırılıyor. Yıllardır doğalgaz üzerinden tartışılan enerjide dışa 
bağımlılık sorunu, ithal kömür santrallarına verilen lisanslarla daha da derinleşecek. 

Elektrik Mühendisleri Odası, Samsun-Tekkeköy’de kurulmak istenen ithal kömür santralına lisans verilmesi 
işlemine karşı Danıştay’a dava açtı. İthal kömür santralı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun verdiği 
lisansın iptali ve yürütmesinin durdurulması istenen davada ithal kömür tercihinin “ülke ekonomisi, enerjide 
dışa bağımlılık ve enerjide arz güvenliği” açısından kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) yasal mevzuat gereği hazırladığı üretim planlaması (2005-2020) ile 
projeksiyonda (2007-2016) arz güvenliği açısından ithal enerji kaynağı miktarının kontrol edilmesine vurgu 
yaptığına, yerli ve yenilebilir kaynaklara öncelik verilmesini öngördüğüne dikkat çekildi. Dava dilekçesinde, 
şu bilgilere yer verildi: 

“Her iki Rapor’da da ülkemizin enerji politikaları açısından yerli kaynakların kullanımının ön plana 
çıkartılmış olduğu görülmektedir. Nitekim bugünkü koşullarda ülke elektrik enerjisi kurulu gücünün 
yüzde 45 civarında ithal kaynaklara dayalı olduğu, gerçekleşen üretim açısından ise ithal kaynak oranının 
yüzde 55’in üzerine çıktığı görülmektedir. Özellikle doğalgaza bağımlı elektrik üretimi, Rusya ve İran 
gibi doğalgaz tedarikçisi ülkelerle sık sık yaşanan krizlerle tehlikeye girmektedir. Öte yandan, ülkemizin 
akarsu ve kömür başta olmak üzere, zengin enerji kaynakları halen atıl konumda beklemektedir.”

İthal Kömür Sınırına Aykırılık

Dilekçede, TEİAŞ’ın, “Enerji Bakanlığı’nın enerji politikası gereği” olarak elektrik üretiminde kullanılacak 
ithal kömür kısıtlamasını dikkate aldığı kaydedildi. TEİAŞ’ın planlamasında yer verdiği iki çözümden birinde 
yeni kurulacak tesisler kapsamında hiç ithal kömüre dayalı santral kurulumuna yer verilmezken, diğerinde de 
ancak 2017’den sonra ithal 
kömüre dayalı santral kuru-
lumu öngörüldüğüne dikkat 
çekildi. İthal kömür dayalı 
santral öngören çözümde 
de 2017 için 500 megavat, 
2018 için 1000 megavat, 
2019 için 1000 megavat ve 
2020 yılı için 2 bin megavat 
olarak ithal kömüre dayalı 
santral kurulumunun sınır-
landırıldığı belirtildi. 

Lisanslar Keyfi İstemlere 
Terkedilmiş

“Elektrik enerjisi alanında 
yeterli düzeyde yatırım 
yapılmadığı gibi, EPDK 
tarafından verilen üretim 
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lisansları da, tamamen özel sektörün (ticari tercihlerine) keyfi istemlerine terkedilmiştir” denilen dilekçede, 
planlara aykırı yatırım kararlarına izin verilmemesi gerektiği anlatıldı. 

EPDK’nın kendi onayladığı planlama çalışmalarına aykırı olan ithal kömür santralına verdiği lisans nedeniyle 
elektrik maliyetlerinde artışlar yaşanacağı, ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceği anlatılarak, kamusal yarara 
uygun olmayan bu lisans işleminin hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

İthal Kömür Maliyeti Artıyor

İthal kömür fiyatlarında 2007 yılında iki kat artış yaşandığına ve bu artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen 
dilekçede, 1 kilovatsaatlik elektrik üretim maliyetinde yerli kömür 2.287 Ykr paya sahipken, ithal kömürün 
8.073 Ykr ile 4 kat daha fazla paya sahip olduğu bildirildi. Yerli kömür kaynakları atıl durumda bekletilirken, 
maliyetleri de artıracak biçimde ithal kömür santrallarına öncelik verilmesinin Elektrik Piyasası Yasası’nın 
amaçlarına da aykırı olduğu vurgulandı. Enerjide zaten yüksek seviyelere ulaşmış olan dışa bağımlılığın 
cari açığı artırıcı etkisine de işaret edilen dilekçede, “Yurtdışına döviz transferi anlamına gelen ithal kömür 
kullanımı cari açığı artıracağı gibi, yerli kaynakların kullanılmasıyla elde edilecek katma değer ve istihdam 
gibi ekonomik getirilerden de yoksun kalınmaktadır” denildi. 

İthal Kömüre Karbon Vergisi Mi Ödeyeceğiz?

Dava dilekçesinde, Türkiye’nin gündemde olan Kyoto Protokolü’ne taraf olması durumunda ithal kömür 
kullanımı nedeniyle karbondioksit emisyonunu da ithal etmiş olacağı ve bu nedenle karbon vergisi olarak ek 
bir maliyet üstleneceğine dikkat çekildi. 

Santralın kurulacağı Tekkeköy’de halen mobil santrallar bulunduğu, ayrıca aynı bölge için 5 santral başvurusu 
olduğu ifade edilen dilekçede, 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün 
bölgedeki hava kirliliğine yönelik ölçüm ve açıklamalarına atıfta bulunularak, şu uyarıya yer verildi:

“Tekkeköy daha bugünden mobil santralların varlığı nedeniyle hava kirliliği ile mücadele etmektedir 
ve dava konusu lisans verme işleminin uygulanması sonrasında, kurulacak kömür santralı, bölgeyi yaşam 
açısından son derece tehlikeli bir noktaya götürecektir.” 

Lisans işleminin halk sağlığı açısından da iptali gerektiği kaydedildi. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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DAĞITIM ŞEBEKELERİ ÜZERİNDE BÜYÜK OYUN

Dengeleme ve uzlaştırma sistemiyle oluşturulan elektrik borsasında enerji dengesizlik tutarı üzerinden 2007 
yılında 1.9 milyar YTL ceza ödemek zorunda bırakılan TEDAŞ’a özelleştirme öncesinde yatırım yapması 
için Dünya Bankası’ndan Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğü altında kredi kullandırılıyor. 

Dünya Bankası’ndan alınan “Elektrik Dağıtım Rehabilitasyon Projesi” 
kredisiyle gerekli yatırımların yapılmasının ardından dağıtım şebekelerinin 
özel sektöre devredilmesi öngörülmektedir. Nitekim kredi anlaşmasının 
imzalanması sırasında Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zac-
hau’nun “Bu çalışmalar aynı zamanda elektrik sektörünü özel yatırımlar 
için daha çekici hale getirecektir” açıklaması da gerçek niyeti açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu durumda Hazine garantili kredinin faiziyle birlikte yükü 
kamunun üzerinde kalırken, bu yatırımlarla iyileştirilmiş şebeke üzerinden 
elde edilecek karlar özel sektöre bırakılmış olacaktır. 

Ülkenin enerji güvenliğini dikkate aldığımızda elbette bu yatırımların 
yapılması kaçınılmazdır. Ancak kayıp-kaçağın azaltılmasının yolu mül-
kiyet değişikliğinden değil, gerekli yatırımların yapılarak, denetim siste-
minin “kayırmacılık” anlayışı terk edilerek işletilmesinden geçmektedir. 
EMO’nun itirazı; yatırım ihtiyacının karşılanmasına yönelik girişimde 
bulunulmasına değil, tam tersine ülke ekonomisi açısından bağımlılık ve 
kamu zararı oluşturan uygulamalardır. Enerji alanında oluşan katma değerle 
yatırımlar yapmak mümkün iken, faizli krediler kullanılması yanlışın bir 
ayağını oluşturmaktadır. Yanlışın diğer ayağı, pek çok siyasi ve ekonomik 
koşulu da dayatan Dünya Bankası kredisi alınmasıdır. 

Kredinin 5 Katını Elektrik Borsası Yuttu

AKP’nin 59. Hükümet döneminde yürüttüğü enerji politikaları çerçevesinde 
enerji alanında güvenliği tehlikeye düşürülmüş olan Türkiye’de, olmayan 
elektriğin borsası 1 Ağustos 2006 tarihinde açılmıştır. Hep yüksek fiyatların 
kabul gördüğü bu borsa, “Filler ve Çimenler” filmini aratmamaktadır. Ne 
yazık ki TEDAŞ bu filmde oyuncu değil, hep dayak yiyen figüran konumun-
dadır. Birileri fahiş fiyatlar bildirmekte, sistem sürekli enerji açığı vermekte, 
ödemeyi ise kamu kaynağı üzerinden TEDAŞ üstlenmektedir.

EMO’nun Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi raporlarından yaptığı hesap-
lamaya göre, Dünya Bankası’ndan yatırım için 205 milyon Avro kredi 
kullandırılan TEDAŞ, 2007 yılında bu borsada enerji dengesizlik tutarı 
üzerinden 1 milyar 925 milyon YTL zarara uğramıştır. TEDAŞ borsaya 
uygun talep tahmini yapamadığı ve özel şirketlerin zorunlu olmadığı talep-
leri de kamu hizmeti gereği karşılamak zorunda olduğu için sistemde oluşan 
enerji dengesizlik miktarı üzerinden cezalandırılmaktadır.

Dünya Bankası kredisinin kullandırılması öngörülen AYEDAŞ, Gediz, 
Uludağ, Meram, Toroslar, Menderes, Osmangazi ve Akdeniz gibi elektrik 

için Dünya Bankası’ndan Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğü altında kredi kullandırılıyor. 
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dağıtım şirketleri yalnızca bir yılda özel elektrik üreticilerine aktardıkları 1 milyar 925 milyon YTL ile Dünya 
Bankası’ndan alınan kredinin 5 katı yatırım kaynağını kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Dağıtım şebekeleri üzerinde oynanan oyunu şöyle özetlemek mümkündür: 

1- Kayıp-kaçağı azaltmak için gerekli yatırımları kamu üstleniyorsa, özelleştirmenin gerekçesi de ortadan 
kalkmıştır. Özelleştirmeden vazgeçildiği ilan edilmelidir. Oysa oynanan oyun, yatırım yükünü kamunun 
çekmesi, karın ise şirketler tarafından tahsil edilmesi senaryosuna dayanmaktadır. 

2- Elektrik borsası ile TEDAŞ üzerinden bir yılda yaklaşık 2 milyar YTL’lik kaynak, bir takım ellere 
transfer edilebiliyorsa; kamunun yatırımlar için kaynağı olmadığı söylemi de doğru değildir. Serbest 
piyasa söyleminin çöktüğü artık kabul edilmeli ve kamu inisiyatif alarak bir an evvel bu borsa sistemine 
son vermelidir. Ancak senaryo burada da işlemekte, kaynak bir takım ellere aktarılmakta, kamu ise aciz 
bırakılmaktadır. 

3- Kamunun yatırım açmazına düşmesinde dayattığı politikalarla büyük rolü bulunan Dünya Banka-
sı’ndan bu kez yatırım için kredi alınması derin bir çelişki oluşturuyor gibi görünmektedir. Oysa gelecek 
kurgusu düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değildir. Dünya Bankası’nda etkin role sahip olan ülkelerin, 
kendi şampiyonları olarak gördükleri enerji alanında at koşturan tekellerinin gözü dağıtım şebekeleri 
özelleştirmelerindedir. Bu şirketlerin karlarını garantiye alacak yatırımlar için Dünya Bankası’nın kaynak 
ayırması, üstelik bu kaynağı da faiziyle Türkiye Devleti’nden tahsil edecek olması çelişki değil, ancak 
oyunun bir parçasıdır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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TEİAŞ’TA LİYAKATA AYKIRI ATAMAYA GEÇİT YOK

AKP hükümetleri döneminde yaşanan yoğun kadrolaşma hareketleri, teknik açıdan da kurumları zafiyete 
uğratan bir içeriğe bürünmüştür. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’de (TEİAŞ) kamu hizmetinin gereği gibi 
yürütülebilmesi için zorunlu olan ve yıllardır titizlikle uyulan, “teknik kadrolara mühendislerin getirilmesi” 
ilkesi, mevcut iktidar döneminde siyasi kadrolaşma uğruna bozulmuştur. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
tarafından açılan davada, TEİAŞ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin, teknik görevlere 
mühendis olmayan personeli atamaya yönelik düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu saptanarak, yürütmesi 
durdurulmuştur.

Resmi Gazete’de 15 Eylül 2005 tarihinde yayımlanan TEİAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Yönetmeliği’nin; öğrenim durumunu gözetmeyerek, mühendis olmayanların teknik görevlere atanma-
sına olanak sağlayan, kariyer ve liyakat sistemine aykırı düzenlemesinin yürütmesi durduruldu. Danıştay 5. 
Dairesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla, teknik bir sorumluluk içeren TEİAŞ İşletme Grup Müdür 
Yardımcılığı görevine mühen-
disler dışında personelin atan-
masının önüne geçilmiş oldu. 

Danıştay kararında, davalı 
idarenin daha önce dikkate 
aldığı kariyer ve liyakat 
koşullarından neden vazgeç-
tiğini, “kamu yararı ve hizmet 
gerekleri açısından somut ve 
hukuken geçerli şekilde açık-
layamadığına” dikkat çekildi. 
Ayrıca kamu kurumlarındaki 
atamalara ilişkin genel yönet-
melikle idarelere verilen 
düzenleme yetkisinin, “kamu 
yararı ve hizmet gerekleri ile 
kariyer ve liyakat ilkeleri göz 
önünde bulundurularak kulla-
nılması gerektiğinde kuşkuya 
yer bulunmadığı” vurgusu 
yapıldı. 

Kararda hukuka aykırılık sap-
taması şöyle ortaya konuldu: 

“…sözü edilen kadrolara 
atanmak için, atanılacak 
kadronun ‘teknik’ veya 
‘idari’ bir nitelik içerip 
içermediği de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, 
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‘ilgili personelin, atanacağı kadroya uygun 4 yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olması ve ayrıca, belli mes-
leki aşamalardan geçmiş olması’ koşullarının aranması da, 657 sayılı Yasa ile getirilen kariyer ve liyakat 
sisteminin gereğidir. Aksi yöndeki bir yaklaşım, kamu yararının sağlanmasına, hizmetin gereklerinin yerine 
getirilmesine ve ayrıca, hizmetin, görevin gerektirdiği yüksek öğrenimden mezun olan, her kademede 
görev yapan, belli mesleki birikime sahip personel tarafından yürütülmesi esasını öngören ve yukarıda 
sözü edilen ilkelere aykırı bir uygulamaya yol açabilecektir.”

EMO tarafından açılan davada yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte Batman’da 16. İletim 
Tesis ve İşletme Grup Müdür Yardımcılığı’na 2 yıllık yüksek okul mezunu bir çalışanın atanmasına ilişkin 
işlemin yürütmesinin durdurulması talebi de kabul edildi. Danıştay, yönetmeliğin ilgili maddesine ilişkin 
yürütmeyi durdurma kararıyla söz konusu atama işleminin hukuki dayanaktan yoksun kaldığını belirtirken, 
ayrıca şu saptamaya yer verdi: 

“…anılan İşletme Grup Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve İş Güvenliği Şefliği’nde sözleşmeli Teknik Şef 
olarak görev yapan ilgilinin; bu Grup Müdürlüğü’nde Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun 
olarak görev yapan elektrik mühendislerinin amiri konumundaki bir göreve atanmasında, kariyer ve 
liyakat ilkelerine de uyarlık bulunmadığını ve anılan işlemin bu yönden de hukuka aykırı olduğunu ayrıca 
vurgulamak gerekir.” 

Batman, bu hukuk dışı uygulamanın tek örneği değildir. Kadrolaşma anlayışı içerisinde kariyer ve liyakat 
sistemine aykırı uygulamalar yürütülmektedir. Enerji Bakanlığı’nı kamu kurumlarını kötürümleştiren bu tür 
hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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07.03.2008

TEDAŞ’A BAĞLI AYEDAŞ’TA HUKUK DIŞI UYGULAMALAR 
DEVAM EDİYOR…

AKTAŞ GİTTİ, MAĞDURİYETİ KALDI

AKP Hükümeti döneminde pek çok kamu kurum ve kuruluşunda yaşanan kadrolaşma ve sürgün uygulamaları 
Enerji Bakanlığı bünyesinde de devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’de “emekliliğe 
zorlama, işten atma tehditleri, işten atmalar, üst üste yapılan sürgünler, tenzili rütbe” uygulamaları gibi kadro-
laşmanın her türlü hukuksuz uygulamalarına başvuruluyor. Çalışanların açmak zorunda kaldıkları davaların 
tam sayısının bilinmediği İstanbul AYEDAŞ’ta hukuk mücadelesi sürüyor. 

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde memur olarak çalışan mühendisler, Aktaş Elektrik Ticaret 
A.Ş ile imzalanan görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin ardından dağıtım ağlarıyla birlikte 1990 
yılında sözleşmeli personel olarak şirkete devredildiler. İmtiyaz sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 133 
eski TEK personeli bu kez 2002 yılında TEDAŞ’a devredildiler. İmtiyaz sözleşmesi gereği fesih durumunda 
kazanılmış haklarıyla kamu tarafından devralınması gereken personele haklarının verileceğine yönelik karar-
lara karşın geçici hizmet akdi imzalatıldı. Bu çalışanlardan emeklilik hakkını dolduranlara IMF talimatları 
doğrultusunda emeklilik dayatıldı. Sözleşmelerinin geçici olması da çalışanların aleyhine kullanılarak, işten 
atma tehdidinde bulundu. Bir mühendisin bu zorunlu emekliliğe karşı açtığı davada “emekli olmaması duru-
munda iş akdinin feshedileceği bildirimi” yapılmış olduğu saptanarak, Emekli Sandığı’na tabi iştirakçilerin 
emekli edilebilmesi için emeklilik talebinde bulunması gerektiği yasa kuralı çerçevesinde zorunlu emeklilik 
işlemine iptal kararı verildi. Ancak işe geri dönüş kararı 2 yıl uygulanmadığı için çalışan maaşını alamadı. 
Bunun için de dava açtı.

Çalışanların bir kısmı Şırnak, Van, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi çeşitli illere geçici görevlendirmelerle 
sürgün edilirken, örneğin müfettiş olan bir kişi hizmete başladığı 30 yıl önceki konuma döndürülerek yeniden 
düz mühendis kadrosuna indirilebildi. Maaşları düşürülüp, sürgün uygulamasına tabi olan çalışanların yargı 
sürecini kazanmaları da sonuç vermiyor. AKP Hükümeti’nin bu tür uygulamalarıyla sürekli meşgul ettiği 
yargı artık davalara yetişemiyor. Bir geçici görevlendirmeye karşı açılan davada, daha karar alınmadan ikinci 
sürgün uygulaması başlatılabiliyor. 

Hukuksuz sürgün uygulamalarının iptalini isteyen, tenzili rütbe, maaş düşürülmesi gibi uygulamalara karşı 
hakkını yargıda arayan insanlar hukuk devleti ilkesini zedeleyen işlemlerle mağdur ediliyor. Hatta çalışma 
hakları ellerinden alınıp, işten atılıyorlar. Örneğin ikinci kez 3 aylık görevlendirme ile sürülen personelden; 
davasından vazgeçen kişiler yeniden görevlerine iade edilirken, bir kısım personel bu cendereden emekli 
olarak kurtulma yolunu seçmek zorunda bırakılıyor. Görev tenzilini kabul etmeyen çok sayıda personelin de 
işine son verildi. AKP Hükümeti’nin kadrolaşma uygulamaları nedeniyle çalışanların haklarını aramak için 
dava açmaları bile suç sayılır hale gelmiştir.

Tüm bu uygulamalar, bireysel özgürlüklere ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gibi kamu kurumlarının 
içinin boşlatılması anlamıyla da ülke geneli açısından ciddi sakıncalar içermektedir. Bu tür kadrolaşma ve 
sürgün uygulamasına tabi tutulan personelin, kalifiye elemanlar olduğu dikkate alındığında TEDAŞ’ta ciddi 
bir zafiyet yaratıldığı açıktır. Kamu kurumlarının bu tür uygulamalarla önce içi boşaltılmakta, sonra da bu 
durum özelleştirme gerekçesi olarak kullanılmaktadır. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, Enerji Bakanlığı’nı bir an evvel bu hukuk dışı uygulamalardan vazgeç-
meye, çalışanların haklarını gaspetme anlayışından vazgeçmeye çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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08.03.2008

KADINLAR EŞİTSİZLİĞE KARŞI 150 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Dokuma işçisi kadınların 8 Mart 1857’de daha insanca bir yaşam isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı 
sürdürdüğü mücadele ile başlayan süreç, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir güne dönüştü. Aradan 
geçen 150 yıla rağmen kadınlar ayrımcılığa karşı daha insanı yaşam koşulları için mücadele etmeye devam 
ediyor. Bugün emekçi kadınlar neredeyse 150 yıl öncesinin koşulları ile çalıştırılmaya devam ediyorlar.  

Bu durumun en somut örneği, demokrat kamuoyunun yakından 
takip ettiği ve Aralık ayında biten Novamed grevi idi. Nova-
med’de çalışan kadınlar evlenmek için işyerinden izin almak, 
çocuk sahibi olmak için ise sıraya girmek durumunda bırakıl-
mışlardı. 82 kadın işçi koşulların düzeltilmesi talebi ile 26 Eylül 
2006 günü greve çıktı. İnsanı taleplerin kabul edilmesi için kadın 
işçiler grevi 448 gün sürdürmek zorunda kaldı. 18 Aralık 2007 
tarihinde emekçi kadınlar yeniden işlerinin başına döndü. 

Novamed direnişi,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yalnızca 
bir kutlama günü değil aynı zamanda dayanışma ve mücadele 
günü olarak kabul edilmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

Ucuz iş gücü olarak çalıştırılan ve cinsiyetçi politikalarla bu 
alanda ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar, iş hayatındaki 
eşitsizliğin yanı sıra ev hayatında, toplumsal ve siyasal yaşamın 
her alanında eşitsizlikle yüz yüze bırakılmaya devam ediliyor. 

Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı soru-
nun çözülmesi için kadın üyelerimiz ve tüm emekçi kadınlarının 
mücadelelerini destekliyoruz.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız. 
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