
104 elektrik mühendisliği, 435. sayı, ocak 2009

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) 54. kuruluș yıldönü-
münde, EMO 41. Dönem 

Yönetim Kurulu Bașkanı Musa Çeçen 
ile Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası (ESM) Genel 
Bașkanı Kemal Bulut ortak bir basın 
toplantısı düzenleyerek, 2008 yılında 
enerji alanında yașanan gelișmeleri 
değerlendirdiler. Elektrik zamlarına ve 
nükleer ihale sürecinin tek bir firmay-
la devam ettirilmesine tepki gösteren 
EMO ve ESM, Aydın-Denizli-Muğla 
illeri dağıtım hizmetinin 17 yıl önceki 
görevlendirmeye dayanılarak özelleș-
tirilmesinin ardından devir sürecinde 
kamu zararına yol açan uygulamaları 
ortaya koydular. 

EMO’nun 54. kuruluș yıldönümü olan 
26 Aralık 2008 tarihinde EMO Genel 
Merkezi’nde düzenlenen ortak basın 
toplantısı metnini EMO Yönetim Kurulu 
Bașkanı Musa Çeçen ve ESM Genel 
Bașkanı Kemal Bulut okudu. 

Elektrik Mühendisleri 
Odası 54 Yașında…

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu 
Bașkanı Musa Çeçen, basın top-
lantısına bașlarken, EMO’nun 54. 
kuruluș yıldönümü olması nedeniyle 
mühendislik mesleği ve Oda çalıșma-
larına ilișkin bilgi verdi. “Mühendislik 
mesleğinin tarihsel gelișimine bakıl-
dığında Türkiye’de ciddi bir deneyim 
ve birikimin sağlandığı açıktır” diyen 
Çeçen, piyasalaștırma anlayıșının 
mühendislik mesleğini de ciddi aç-
mazlarla karșı karșıya bıraktığına 
dikkat çekti. Çeçen, “Ülkemizin iyi 
eğitimli mühendisleri bugün düșük 

EMO’nun 54. kuruluș yıldönümünde ESM ile birlikte yapılan ortak 
basın toplantısında enerji alanında 2008 yılı değerlendirildi…

ÖZELLEȘTİRME, YATIRIMSIZLIK, ÖZELLEȘTİRME, YATIRIMSIZLIK, 
KARABORSA ve ZAM YILIKARABORSA ve ZAM YILI

edilen demokratik bir kitle örgütü ol-
duğunu anlattı. İlk Genel Kurulu’nu 26 
Aralık 1954 tarihinde yapan EMO’nun 
bugüne kadar kendisine yasalarla 
verilmiș olan görevleri kamu yararı 
çerçevesinde yerine getirdiğini ve ge-
tirmeye de devam edeceğini vurgula-
dı. Ülkemizin en önemli mühendislik 
disiplinleri arasında yer alan elektrik, 
elektronik, bilgisayar ve biyomedikal 
mühendislerinin üye olduğu EMO da 

ücretle ve ișsizlikle karșı karșıyadır. 
Küresel kriz ortamı bu sorunları derin-
leștirirken, siyasal iktidarın ne yazık ki 
çözüm arayıșında dahi bulunmadığı 
görülmektedir” diye konuștu. 

Musa Çeçen, EMO’nun anayasal ve 
yasal temele sahip kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kurulușu olarak  
yargı gözetimi altında yapılan seçimler-
le belirlenen yönetim organlarıyla idare 
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dahil olmak üzere TMMOB ve bağlı 
odalarına yönelik son günlerde siyasal 
iktidarın saldırı ve karamalarını yoğun-
laștırdığını ifade eden Çeçen, “Bunun 
temel nedeni ise AKP iktidarının, 
ülkemizi içine düșürdüğü açmazlar 
karșısında çözüm üretmek yerine sal-
dırgan davranıșlarla etki yaratmaya 
çalıșmasıdır. EMO; 54. kuruluș yıldö-
nümünü tüm bu baskılara karșın kamu 
yararını temel alan ve bilimin kamunun 
hizmetinde olması gerektiği anlayıșıyla 
kutlamaktadır” diye konuștu. 

2008 Yılı Bilançosu

Musa Çeçen, enerji alanında 2008 
yılında yașanan gelișmeleri, “Siyasal 
iktidarın enerji alanında yürüttüğü 
politikalar sonucunda bugün ülke-
miz elektrik enerjisi alanında yatırım 
açmazı, özelleștirmelerin ve piyasacı 
anlayıșın dayattığı yüksek zamlar, 
nükleer santral gibi ayakları yere 
basmayan projelerle çevrelenmiștir” 
sözleriyle özetledi. 

“2008 yılı enerji alanında özelleștirme, 
karaborsa, zam ve yatırımsızlık yılı ol-
muștur” saptamasını yapan Çeçen, 
yönetimsel anlamda da ciddi bir ka-
osun olduğunu, planlama ve denetim 
mekanizmalarından söz dahi edileme-
yecek bir yapılanma olușturulduğunu 
söyledi. Çeçen, enerji alanında 2008 
yılında yașanan gelișmeleri ayrıntılı 
olarak șöyle değerlendirdi:

“Öncelikle yatırım planlaması 
açısından bakılacak olursa tam 
bir bașıboșluk yașandığı ortaya 
çıkmaktadır. Kamu yatırım yapa-
mamakta, özel sektöre ‘ulufe’ gibi 
dağıtılan lisansların hiçbir denetimi 
dahi bulunmamakta, küresel krize 
neden olan finansal spekülasyona 
benzer bir șekilde Türkiye’de de 
enerji alanında manipülasyon ve 
spekülasyonlar yașanmaya baș-
lamıștır."

TEİAȘ’ın 2008-2017 Üretim Projeksi-
yonu çalıșması, küresel kriz olmasa 
da Türkiye’nin enerji krizi nedeniyle 
sanayi bașta olmak üzere ekono-
minin çarklarının çevrilemeyeceğini 
göstermektedir. Düșük senaryoda 

kabul edilen yüzde 6.6’lık enerji talep 
artıșı dikkate alındığında, var olan sant-
ralların 2010’dan itibaren enerji talebini 
karșılayamayacağı, inșa halinde olan 
santrallar da devreye alınabilse bile 
2010 yılının çok az bir yedekle talebi 
karșılayabileceği, lisans almıș proje-
lerin de hayata geçirilebileceği varsa-
yılırsa da 2013 yılında enerji açığının 
olușacağı öngörülmektedir.

Teșvikli Sistem Sonuç 
Vermedi

Yatırımsızlık enerji kaynağı yokluğun-
dan değil, enerji alanında uygulanan 
küresel sistemin dayattığı politikalar-
dan kaynaklanmaktadır. Ülkenin ciddi 
düzeydeki kömür, hidrolik ve rüzgar 
potansiyeli böylesi bir yapılanma 
içerisinde değerlendirilememektedir. 
22 Ağustos 2006 ve 26 Haziran 2008 
tarihlerinde 2 kez ihaleye çıkarılan 
Afșin-Elbistan C-D santrallarının özel 
sektör tarafından yapılması için de-
falarca șirketlerle masaya oturulmuș, 
süre uzatımı yapılmıș, taleplerine 
yönelik yasa, șartname gibi hukuki 
belgelerde ihale sürecinde değișik-
liklere gidilmiș olmasına rağmen, son 
yapılan ihale de Eylül 2008 tarihinde 
yine iptal edilmiștir. Yatırım için șartları 
beğenmeyen șirketlerin, son ihalede 
ise yatırım açığıyla olușan pahalı 
enerji fırsatından yararlanarak olduk-
ça yüksek fiyat talep ettikleri için ihale 
sonuçlandırılamamıștır.

Enerjide Finansal 
Spekülasyon 
HES’lerle Bașladı

Hidroelektrik santralları (HES) açı-
sından duruma bakıldığında ise, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası 
kapsamında fiyat ve alım garantisin-
den yararlanmak üzere küçük derelere 
bașvuruların yoğunlaștığı, dolayısıyla 
ülke enerji ihtiyacı değil karlılığın ga-
ranti altına alındığı bir yapılanma orta-
ya çıkmıștır. Bunun da ötesinde “HES 
lisans furyası” bașlamıș, spekülatif 
lisans alım-satım ișleri yoğunlașmıș, 
gazetelere düșen ilanlarla lisans tica-
reti yapılır olmuștur. 

Dıșa Bağımlılıkta Yeni 
Tehditler

Yerli ve yenilenebilir kaynaklar bu yapı 
içerisinde atıl beklerken, kamu zara-
rına yol açan YİD-Yİ dönemlerindeki 
gibi yeniden doğalgaz ve ithal kömür 
furyası bașlamıștır. Elektrik üretimin-
de zaten yüzde 45’ler düzeyinde olan 
dıșa bağımlılık sorunu, ne yazık ki dıș 
kaynaklı yeni santral planlamalarıyla 
birlikte nükleer santral ihalesiyle de 
perçinlenmiș durumdadır. Büyük 
gürültülerle yapılan Akkuyu nük-
leer santral ihalesine yalnızca Rus 
Atomstroyexport, Inter Rao ve Park 
Grubu ortaklığı teklif vermiș olmasına 
rağmen bir șirketle ihale süreci devam 
ettirilmektedir. İhalenin ikinci așaması 
olan TAEK kriterleri süreci 19 Aralık 
2008 itibariyle tamamlanmıș, TAEK 
ölçütleri uygunluk belgesi verilmiștir. 
Bu ihalenin üzerine de ülkenin içine 
sokulduğu enerji darboğazının gölge-
si șimdiden düșmüștür. Rus șirketinin 
Ermenistan’daki Metsamor nükleer 
santralını ișlettiği ve Ermenistan’dan 
Türkiye’ye ucuz elektrik ithalatı yapı-
lacağı beklentisinin ihale sürecinde 
etkili olduğu belirtilmektedir. 

Kamu Sırtından 
Piyasa

Bu yapılanma içerisinde AKP ikti-
darının bulduğu çözüm ise küresel 
kriz ortamında kapitalist sistemin 
kendisini kurtarmaya yönelik olarak 
devreye soktuğu kamu kaynaklarıyla 
sermayenin fonlanması uygulamasının 
bir alt versiyonunun devreye sokulma-
sı, faturanın da elektrik kullanıcılarına 
çıkarılması olmuștur. Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda 29 Temmuz 2008 tarihin-
de yapılan değișiklikle, sermayenin 
enerji alanında yatırım yapmasına 
yönelik olarak kamu kaynaklarının 
seferber edileceği özel ihale model-
leri yaratılmıș, dağıtım özelleștirmeleri 
devam ettirilerek kamunun zararının 
katlanacağı bir yapılanmaya doğru 
adımlar atılmıștır.”
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Yeni Bir AKTAȘ’a 
Doğru

ESM Genel Bașkanı Kemal Bulut ise, 
enerji darboğazını daha da açmaza 
sürükleyecek dağıtım özelleștirmeleri 
ile Bașkent, Sakarya, Meram ve Aras 
dağıtım bölgelerinin satıșının yapıldı-
ğını anımsattı. Bulut, 17 yıl önce yapıl-
mıș ihale bile olmayan görevlendirme 
kararına dayanılarak Aydın, Denizli ve 
Muğla illerinin dağıtım hizmeti AYDEM 
adlı özel șirkete hukuki yeni sorunlar-
la birlikte devredildiğine dikkat çekti. 
“Devrin ardından yașanan gelișmeler 
ise ne yazık ki yeni bir AKTAȘ örneği-
ne doğru gidildiğini göstermektedir” 
diyen Bulut, Aydın, Denizli ve Muğla 
illeri dağıtım hizmetinin AYDEM șirke-
tine devri sırasında kamu zararına yol 
açan uygulamayı șöyle aktardı: 

“Kamu kurulușu olarak AYDEM’e 
devir öncesinde Aydın, Denizli ve 
Muğla illerindeki dağıtım hizmetini 
yürüten Menderes Elektrik Dağı-
tım A.Ș, 22 Aralık 2008 tarihinde 
TEDAȘ’a yaptığı bașvuruyla daha 
devredileli birkaç ay olmadan nasıl 
kamu zararına ișlemler yapıldığını 
ortaya koymuștur. Devir Kurulu 
Bașkanlığı’na teslim edilen dağıtım 
hizmeti karșılığında alacak miktarını 
gösteren satıșlara ilișkin șirketin ka-
rartma uygulayarak, kamu alacağını 
tahsil etme olanağı elde ettiği belir-
lenmiștir. Yapılan ișlemle 9 milyon 
28 bin 423 kilovat saat elektrik kar-
șılığı olan 1 milyon 818 bin YTL’lik 
tamamı TEDAȘ alacağı olan Aydın, 
Denizli ve Muğla illerindeki satıșlara 
ilișkin 15 Ağustos 2008 tarihli de-
virden önceki faturaların iptal edi-
lerek, iptal tarihleri de son okuma 
gibi kabul edilerek, kamu alacağı 
açısından bir karmașa yaratılmıștır. 
Șirket, hakkı olmayan bir alacağa 
son okuma tarihini değiștirerek 
ortak olmuștur. Menderes Elektrik 
Dağıtım, bu uygulama ile kurum za-
rarının ne kadar olduğunun tespiti 
için iptal edilen faturaların tama-
mının olușturulacak bir heyetçe 
tek tek incelenmesini ve AYDEM 
șirketinden tahsilat yapılmasını is-
temektedir. Üstelik bu kamu alacağı 

üzerinden kamu dağıtım kurulușu 
tahsilat yapmıș gibi KDV, TRT Fonu 
ve Enerji Fonu gibi bedelleri de ilgili 
kurumlara daha önceden ödemiș 
olduğu belirtilmektedir.”

2008’de Karaborsa 
Rekor Kırdı

Yalnızca özelleștirme uygulamalarının 
değil, enerji alanının piyasaya bırakıl-
masının da kamu zararına yol açtığını 
ifade eden Kemal Bulut, dengeleme 
ve uzlaștırma yönetmeliği denilen kara-
borsa sisteminde yașanan fiyat artıșları 
ve yapılan zamları șöyle aktardı: 

“Karaborsada yașanan fiyat artıș-
ları açısından; sistem dengesizlik 
fiyatı (SDF) denilen gündüz, puant 
ve gece olmak üzere 3 dönem 
halinde șirketlerin verdiği fiyatların 
en yüksek düzeyini gösteren Sis-
tem Marjinal Fiyatı’nın ağırlıklı or-
talaması olarak hesaplanan elektrik 
fiyatındaki artıș 2008 yılında rekor 
düzeye ulașmıștır. Ocak 2008’de 
gündüz döneminde megavat bașı-
na 169.05 YTL, puant döneminde 
177.67 YTL, gece döneminde 
148.59 YTL olan SDF; gündüz ve 
gece dönemi için temmuz ayında 
188.24 YTL-155.94 YTL düzeyleri-
ne ulașarak rekor kırarken, puant 
dönemi için ağustos ayında 181.6 
YTL ile tepe düzeyine varmıștır. 
Böylesi bir ortamdan elektrik satın 
alma zorunluluğuyla karșı karșıya 
kalan kamu kurulușları ciddi bir 
mali açmaz içerisine sürüklenmiștir. 
Hükümet, IMF ile yaptığı pazarlıklar-
da seçim öncesi elektrik fiyatlarına 
zam yapmamak için enerji alanı da 
dahil olmak üzere yatırım yapma-
ma garantisi vermiștir. Seçimlerin 
ardından ise AKP Hükümeti, 1 yıl 
içinde arka arkaya gelen zamlarla 
geniș halk kesimlerini olumsuz 
etkileyecek fiyat artıșlarına imza 
atmıștır. 1 Ocak ve 1 Temmuz’da 
yapılan zamları temmuz ayı bașında 
yürürlüğe giren maliyet bazlı fiyat 
mekanizması denilen otomatik zam 
dönemi izlemiș ve otomatik zammın 
ilk uygulaması ile elektrik fiyatları 
1 Ekim 2008’de üçüncü zammı 

görmüștür. Böylece 2008 yılında 
konutlarda kullanılan elektriğe 
faturalara yüzde 56.13 oranında 
yansıyan zam yapılmıștır.”

Ucuzlama Beklentisi 
Zamla Sonuçlandı 

Kemal Bulut, ocak ayında elektrik fi-
yatlarında ucuzlama beklentisinin de 
EPDK’nın dağıtım, iletim, perakende 
hizmet satıș bedellerinde artıșa git-
mesiyle hayal kırıklığına dönüștüğünü 
belirtirken, șöyle konuștu:

“2008 yılında oldukça yüksek 
zamlarla karșılașan yurttașlar, 2009 
yılını da elektriğe yapılan yüzde 
1.18 zamla karșılamak zorunda 
bırakılmıșlardır. Konut kullanıcıları 
için yapılan yüzde 1.18’lik zam, tü-
ketici faturalarına yüzde 1.1 olarak 
yansıyacaktır. Ancak tüketicilere 
bindirilen gerçek yükün ortaya ko-
nulabilmesi için yapılan zamların 
kümülatif olarak vardığı noktanın 
dikkate alınması gerekmektedir. 
Yani 31 Aralık 2007 tarihinde 1 
kilovat saat elektrik için her șey 
dahil olmak üzere 15.810 Ykr öde-
me yapan yurttașlar, 1 Ocak 2009 
itibarıyla 24.958 Ykr ödeme yapmak 
zorunda kalacaklardır.” 

Zam kararına ilișkin yapılan açıkla-
malara göre konutlara, aydınlatmaya, 
tarımsal sulamaya zam yapılırken, bü-
yük sanayiciler için indirime gidildiğine 
dikkat çeken Bulut,  iletim sisteminden 
elektrik satın alan demir çelik, çimento, 
büyük tekstil fabrikaları gibi sayılı sa-
nayi kurulușlarının yer aldığı tarifede 
yapılan yüzde 1.57’lik indirimin nede-
ninin 1 yıllık bir hata olarak dillendirildi-
ğini söyledi. Bulut, “İletim sisteminden 
elektrik alanların dağıtım sisteminden 
elektrik alan sanayi kurulușlarına göre 
dağıtım ve perakende satıș hizmet 
bedelleri ödemeyerek daha düșük ta-
rifeye sahip olması gerekirken, 1 Ocak 
2008 yılında yürürlüğe giren tarifede 
yanlıșlık yapıldığı ifade edilmektedir. 
Basit bir tarife düzenlemesinde bile 1 
yıl boyunca böyle bir hatayı sürdüren 
kurumların elinde enerji yönetiminin 
sağlanabilmesi de mümkün değildir” 
diye konuștu.


