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Enerji kullanXmXna baktXğXmXzda; XsXtma-
dan aydXnlatmaya, pişirmeden soğutmaya,
ulaştXrmadan iletişime, buzdolabXndan ça-
maşXr makinesine, ütüden diğer küçük ev
aletlerine, küçük sanayicimizden dev sa-
nayi tesislerine uzanan bir yapXda bir şe-
kilde her bireyi etkilemektedir. Bir an-
lamda enerji yaşamXmXzXn kalitesini belir-
lemekte, elektrik ve doğalgazXn kullanXl-
masX yaşamXn sürdürülmesi için artXk ka-
çXnXlmaz bir zorunluluk.

ÇağXmXzda enerjiyi kullanmama diye bir
yaklaşXmXn olmasX olanaklX değil. Enerjinin
kaliteli ve kesintisiz olarak sunulmasXnXn
yanX sXra alXm gücünün zorlanmamasX, fi-
yatlarXn buna göre tespit edilmesi siyasile-
rin de gözetmesi gereken bir unsur.

Enflasyonu üçe katladı
Son 4 yXlda elektrik ve doğalgaz fiyatla-

rX sürekli artarak, zam yaşamXmXzXn bir par-
çasX haline geldi. Hatta birkaç yXl önce kXş
aylarXna girerken yapXlan zam nedeniyle
tüketimde ciddi düşüş olmuş, ardXndan do-
ğalgaz fiyatlarXnda yüksek oranlX bir indi-
rime dahi gidilmişti. BaşbakanXn açXkla-
malarXna göre bu ay doğalgaza yüzde 10-
15 zam yapXlmasX beklenmektedir. Bu
elektrik fiyatlarXna da yansXyacaktXr.
En son 1 Nisan’da elektrik fiyatlarXna
yüzde 8.1, doğalgaz fiyatlarXna da yüzde
18.72 zam yapXlmXştX.

Elektrik fiyatlarXna 2008 yXlXnXn başXndan
2012 yXlXnXn birinci yarXsXna kadar konut-
larda artXş yüzde 108,68 oranXnda olmuş-
tur. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile he-
saplanan Türkiye’nin enflasyon oranX,
2008’de yüzde 10.1, 2009’da yüzde 6.5,
2010’da yüzde 6.4, 2011’de yüzde
10.5’dir. Elektrikte zam oranX enflasyonun

üç katXna karşXlXk gelmektedir. Buna kar-
şXn ücretli çalXşanlarXn maaşlarXna en iyi du-
rumda yXllXk yüzde 5 artXş yapXlmaktadXr.

Ortalama bir ailenin aylXk enerji faturasX
(elektrik ve doğal gaz) maliyeti 200 TL’yi
geçmiştir. Bu rakam asgari ücretin yüzde
29`udur. Önümüzdeki aylarda yapXlacak
yeni zamlarla enerji faturalarX asgari ücre-
tin üçte birine ulaşabilecektir.

Halk enerji yoksunu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010

yXlX sonuçlarXna göre ülkemizde 2.9 milyon
kişi günlük 4 TL ile geçiniyor. Enerji ve
Tabii Kaynaklar BakanX’nXn verisine göre,
Eylül 2009 itibariyle bir yXlda toplam 6
milyon 633 bin 481 abonenin borcu
nedeniyle elektriği kesil-
miştir.

Geldiğimiz bu durum
halkXn enerji yoksunu ol-
duğunu gözler önüne se-
rerken, yeni bir zam gel-
mesi durumunda halkX-
mXz enerji ihtiyacXnX kar-
şXlayamaz duruma düşe-
cektir. Oysa toplumsal
barXş, genel refah ve
mutluluğu sağlamak
sosyal devletin görev ala-
nXna girmektedir.

Sosyal politikalarda ge-
lişim beklerken tam tersi bir
uygulamayla karşX karşXya kalXndX. Kamu
idaresi, üreticileri korumak ve onlarX teşvik
etmek amacXyla indirimli elektrik tarifesi
uygulayarak destekleme yapmaktaydX. Bi-
lindiği üzere geçen ekim ayXnda elektrik ta-
rife değişikliğinde kamu yararXna uygula-
nan tüm sübvansiyonlara son verildi. Ka-
muya ait sağlXk kuruluşlarXndan resmi
okullarXmXza, kamu yurtlarXndan spor tes-
islerine, kültür balXkçXlXğXndan kümes hay-
vanlarX çiftliklerine kadar uygulanan elek-

trik tarifesinde halkXn yararXna olan tüm
destekler kaldXrXldX. Sosyal devlet olma
özelliğimizden bir adXm daha geriye gittik.

AynX şekilde kalkXnmada öncelikli iller
kapsamXnda yer alan ekonomisi gelişme-
miş illerdeki konutlara uygulanan sübvan-
siyon da geçen ekim ayXnda tamamen kal-
dXrXldX. Böylece kalkXnmada öncelikli iller-
de kalkXnma özendirilmiyor, kendi kader-
leriyle baş başa bXrakXlXyordu. Diğer bir
söylemle yoksulluğu önlemede sosyal dev-
letten ayrXlarak sadaka kültürüne doğru bir
geçiş destekleniyordu.

Suya da dolaylı zam
Tüm bunlarla birlikte halkXn yararXna
kullanacak olan içme ve kullanma suyu

için indirimli elektrik kullan-
ma hakkXnX yok ettiler. Bu
arada tarXmsal sulama ve ba-
zX tarXmsal amaçlX kullanXlan

elektriğe verilen indirimi de
kaldXrdXlar. Böyleyikle su
fiyatlarXnXn artmasXna da ne-

den olundu.
Bu durum özellikle içme

ve kullanma suyu için bele-
diyelerin elektrik faturasX-
nXn yükselmesine ve vatan-

daşXn ödediği su bedelinin de
doğrudan zamlanmasXna ne-

den olmaktadXr. Çiftçilerimiz,
sürekli ödemekte zorlandXğX

elektrik faturalarXna ek bir zam ile karşX
karşXya kaldXlar.

Elektrik fiyatlarXndaki artma nedenini bu
sektörde uygulanan yanlXş politikalarda ara-
mak gerekiyor.  Zamlar, hXzla özelleştirilen
yapXnXn bir yansXmasXdXr. ArtXk elektrik bor-
sasXnda 1 kilovatsaaat elektriğin fiyatX 2
TL’ye kadar çXkabilmiştir. Buna karşX ön-
lem alXnmadXğX gibi borsadaki bu yükseliş-
ler normal karşXlanXr olmuştur.

Elektriğin halka sunulmasX bir yandan

kamu hizmeti olarak kabul edilirken, diğer
yandan kamu hizmeti anlayXşXnXn içeriği
boşaltXlmaya çalXşXlmaktadXr. Kamu hiz-
meti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri
tarafXndan ya da bunlarXn gözetim ve de-
netimleri altXnda, genel ve ortak gereksi-
nimleri kamu yararX ya da çXkarX doğrultu-
sunda kamu gücü ile sunulmuş etkinlikler-
dir. Bu hizmetin özel sektörce de yapXlma-
sXna izin verildiğinde hizmetin niteliği de-
ğişmez. Özel sektörün oluşturduğu kuru-
luş, kamu yararXnX ya da çXkarXnX gözetmek
zorundadXr. 

Enerji, sosyal ve ekonomik yaşam üze-
rindeki belirleyiciliği nedeniyle stratejik bir
hizmet alanXdXr. Enerjinin olmadXğX yerde
günlük yaşamXn sürdürülebilmesi mümkün
değildir. Hepimizin yaşamXnX ve geleceği-
mizi ilgilendiren enerji sektörü halkXn ya-
şam alanXyla yakXndan ilişkilidir. AynX şe-
kilde sanayici için de enerji bir girdi olup,
çXkacak her sorun, ek maliyet ve üretimi
aksatacaktXr. Eğer siz enerji fiyatlarXnX yük-
seltirseniz, üretilen her malXn zamlanmasX-
na neden olursunuz.

Öncelik halkın ihtiyaçları
Sonuç olarak; elektrik enerjisinde etkin-

lik, ülke genelinde her yerde ihtiyaç du-
yulduğunda elektriğin aynX kalitede ve ye-
terli miktarda olmasX anlamXna gelmekte-
dir. Elektrik enerjisinde verimlilik kavra-
mX salt bir kâr/zarar esasXna değil, ülkemi-
zin gelişmişlik ölçütlerini de kapsayan,
sosyal etkilerini de dikkate alan bir değer-
lendirme yapXlmasX anlamXna gelmektedir.
Bu açXdan elektrik enerjisi maliyeti doğru
hesaplanmalX ve hizmeti kaliteli ve sürekli
kXlabilecek bir fiyat politikasX benimsen-
melidir.

Görünen o ki sosyal devletten düzenle-
yici devlete doğru hXzla yol almaktayXz.
Sosyal devlette halkXn ihtiyaçlarX ve top-
lumsal fXrsat eşitliği ön planda iken, dü-
zenleyici devlette öncelik küresel sistemle
kaynaşma amacXyla özendirilen şirket ihti-
yaçlarXna verilmektedir. Toplumumuzun
bu yapXsXyla; gelir dağXlXmXndaki bozuklu-
ğun devam edeceği, halkXmXzXn bir kat da-
ha fazla yoksullaşacağX apaçXk ortadadXr.

Eylül ayında elektrik ve doğalgaza önemli oranda yeni bir zam yapılması
yoğun olarak konuşuldu. Fiyatlara ne kadar zam yapılacağı henüz net değil. 
Ancak son 4 yılda yapılan zamlar enflasyonu üçe katladı.
Yeni zamlar toplumda bir ‘çarpıntıya’ neden olabilir.

Son dört yılda yapılan zam en8asyonu üçe katladı
Bütçemizi elektrik çarpacak


