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GÜNGÖREN SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ

İstanbul-Güngören’de iki gün önce (27 Temmuz 2008) yaşanan saldırı hepimizi derinden etkilemiştir. 
Masum 18 yurttaşımızın yaşamını kaybettiği, 150 yurttaşımızın da yaralandığı üzücü olayı tertipleyenleri 
nefretle kınıyoruz. 

Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına taziye dileklerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce sağlık-
larına kavuşmalarını diliyoruz.

Yapılan bombalama saldırısının amacı ne olursa olsun, masum insanları hedef alması kabul edilemez. 
Şiddet kültürü üretilerek toplumu sindirmeye yönelik bu tür eylemliliklerin hiçbir zaman amacına ulaş-
mayacağı, ülke olarak içine düştüğümüz zor koşulların düzeltilmesine de bir katkı yapmayacağı açıktır.

Kapitalizmin azgın saldırısı karşısında yaşama tutunma mücadelesi veren yoksul ve bitkin halk kesimlerini 
hedef alan bu ve benzer saldırılar, kökeni ve inancı ne olursa olsun bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşama hedefimizden bizi saptıramayacaktır.

Barışın, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin egemen olduğu bir ülke yaratma azmi ve inancı ile 
nereden ve kim tarafından yapılırsa yapılsın bu tür saldırıları organize eden ve gerçekleştirenleri nefretle 
kınıyoruz.

Yurttaşlarımıza geçmiş olsun derken, toplumu uyanık ve soğukkanlı olmaya, bu saldırılarla hedeflenen 
amaçlara hizmet edebilecek tavır ve eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTLENME HAKKI ENGELLENEMEZ

Bilişim sektörünün birçok alanında faaliyet gösteren IBM Türk firmasında son bir kaç aydır, bilişim sek-
töründeki tüm emekçileri ilgilendiren bazı gelişmeler yaşanıyor. IBM Türk firmasında çalışan 200’ü aşkın 
emekçiyi temsilen Tez-Koop-İş Sendikası 26 Mart 2008 tarihinde Çalışma Bakanlığı’na toplu sözleşme 
yapma hakkını almak üzere yetki başvurusunda bulundu. Çalışma Bakanlığı 200’ü aşkın IBM Türk çalı-
şanının noter kanalı ile yapmış olduğu üyelik başvuru bilgilerini doğruladı ve 11 Haziran 2008 tarihinde 
IBM’i bilgilendirdi. Ancak IBM yönetimi, çalışanların toplu sözleşme ve grev yapma haklarını ellerinden 
almak için çeşitli girişimlerde bulundu ve tutumundan hala vazgeçmiş değil.
Süreç itibari ile birçok iş kolunda yaşanan, artık alışılmış bir sendika ve çalışan karşıtı tavır gibi görünse de 
IBM çalışanlarının bu girişimi, bilişim sektöründe uzun zamandır süregelen adaletsiz çalışma biçimlerine 
bir karşı çıkıştır.

Yazılım Sektöründe Fazla Değil, Sürekli Mesai
Yazılım sektörü, yapılan işin niteliği itibari ile mekandan ve saatten bağımsız çalışma koşullarına uygundur. 
Bu durum çalışanlar açısından bir avantaj olarak kullanılabilecek olmasına rağmen, sektörün tamamında iş 
planlaması ve iş teslim süreleri, çalışanların bu olanağı işveren faydasına olacak şekilde kullanılmaktadır. İş 
teslim süresine işi yetiştirmek bahanesi ile çalışanlar daha fazla çalıştırılmakta, bu durum sektörün getirdiği 
bir zorunluluk olarak gösterilip, kanıksanması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bilişim Sektöründe Taşeronlaştırma
Sektörde yaşanan bir diğer sorun da, özellikle kamu projelerinin ihalelerini alan firmaların bu işleri taşeron 
üçüncü firmalara yaptırmalarıdır. Kamu yazılım ihalelerinin hatalı-bilgisiz biçimde yapılıyor olmasından 
dolayı da ortaya çıkan bu durumda, kamu, kalitesiz işlerle zarara uğratılıyor olmakla beraber, bu taşeron-
laştırma güvencesiz çalıştırmayı da olanaklı kılmaktadır. Sektörde yer alan iş süreçlerinin kontrolsüz olarak 
gelişmesi ve meslek eğitimine önem verilmeyerek proje geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, sektörde bilgi 
birikimine ve özgün üretime engel olmakta, proje süreçleri sonrasında ciddi sorunlara sebebiyet vermek-
tedir.

Standart Eksikliği 
Bilişim sektörü çalışanları, iş güvencesizliğinin yanında, adaletsiz ücret politikaları ile de karşı karşıya kal-
maktadır. Bilişim sektöründe şartname, sözleşme ve fiziksel iş koşulları gibi konularda herhangi bir standart 
bulunmamaktadır. Kapitalizmin kar hırsı, tüm bu alanlarda belirleyici tek standart haline gelmiştir.

Sendikal Haklar
Çalışma saatleri, reel ücretler, sosyal haklar ve özlük hakları kısıtlamaları sorunları ile karşı karşıya olan 
bilişim emekçileri haklarını koruyabilmek için örgütlenememektedirler. Bilişim İşverenleri Sendikası bile 
olan ülkemizde ne acıdır ki Bilişim Çalışanları Sendikası bulunmamaktadır.
Bilginin metalaştırılmasının, sermaye için yeni bir sömürü alanı olarak ortaya çıktığı günümüzde sektörde 
gerekli eğitimi almadan altyapısı, donanımı olmayan kişiler daha ucuz ve güvencesiz işgücü yaratmada 
kullanılmakta, mühendislik disiplinine sahip olan sektörün ana elemanları bu haksız rekabet karşısında 
mesleki, maddi ve idari açılardan kıskaca sokulmaktadır. İş güvencesizliği, sürekli hale gelen fazla mesai, 
belirsiz ücret politikaları gibi sorunlarla karşı karşıya kalan bilişim sektörü çalışanları günden güne artarak 
devam eden hak kayıplarına maruz kalmaktadır.
Elektrik Mühendisleri Odası, demokratik haklarını elde etmek için mücadele eden, kendi mücadele biçim-
lerini oluşturan, IBM Türk çalışanlarını ve bu mücadeleyi sürdürecek olan tüm bilişim sektörü çalışanlarını 
desteklemektedir.
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Doğalgaza yapılan zamlar, 1 Ekim’de yapılacak elektrik zammını tetikleyecek...

ZİNCİRLEME ZAMLAR GELİYOR

Enerji fiyatlarına yapılan “otomatik zam” uygulaması kapsamında elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın 
fiyatına, 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; kesintisiz enerji kullananlar için yüzde 
16,6, kesintili enerji kullanıcıları için ise yüzde 19,9 zam yapıldı. Aralık 2007 fiyatları ile Ağustos 2008 
fiyatları kıyaslandığında 2008’de yapılan zam oranı, kesintisiz enerji kullanan elektrik üretim tesisleri için 
yüzde 40 olurken, kesintili enerji kullananlar için ise yüzde 42’ye ulaştı. Konutlarda kullanılan doğalgaz 
fiyatlarına yapılan yüzde 17’lik zammı kış aylarında tüketim artmasıyla daha fazla hissetmeye başlayacak 
olan yurttaşlar, zammın diğer bir etkisini de 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren elektrik faturalarında da 
görecek. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) 14 Şubat 2008 tarihli kararı ile başlatılan “otomatik zam” uygulaması 
kapsamında enerji KİT’lerinin maliyet artışları doğrudan son kullanıcıya yansımaya başladı. Doğalgaza 
zam yapan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin (BOTAŞ) yanı sıra Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
(TKİ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) ve Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş’nin mülkiyetindeki dağıtım şebekelerinin işletme hakkını devralan şirketler de YPK 
kararı çerçevesinde zam yapmaya başlayacaklar. 

TKİ, EÜAŞ, TETAŞ ve dağıtım şirketleri yıl içinde 
3’er aylık dönemler (1 Nisan, 1 Temmuz, 1 Ekim) 
itibarıyla fiyat artışları yapacaklar. Ancak Ocak ayında 
da KİT’lerin genel yatırım ve finansman programı 
kapsamında belirlenecek satış fiyatları uygulanacak. 
Doğalgaz alanında faaliyet yürüten BOTAŞ ise, fiyat-
larına diğer enerji KİT’lerinden farklı olarak aylık 
dönemler halinde zam yapacak. YPK kararı ile TKİ’nin 
kömür satış fiyatlarını da akaryakıt fiyatlarındaki artış 
belirleyecek. 

Doğalgaz Mahkumiyeti 
Türkiye’de Temmuz 2008 döneminde üretilen 
16 milyon 509 bin MWh elektrik enerjisinin, 7 milyon 
474 bin MWh’i doğalgazdan üretildi. Elektrik enerjisi 
üretiminde yüzde 45,2 ile en büyük birincil enerji 
kaynak olan doğalgazı, yüzde 23 ile linyit, yüzde 15,5 
ile hidrolik kaynaklar ve yüzde 8,3 ile taşkömürü ve 
ithal kömür izledi. Elektrik enerjisi üretiminde dışa 
bağımlı ve pahalı bir kaynak olarak dikkat çeken doğal-
gazın payı her geçen gün aratarak, üretimin yaklaşık 
yarısını oluşturacak seviyelere kadar ulaştı. 

Bugün elektrik enerjisi üretiminde, doğalgaz üreti-
cisi olan ülkelerde bile rastlanmayacak seviyelerdeki 
bu artış, yurttaşların her gecen gün daha “zamlı” 
elektrik faturaları ile karşı karşıya kalmasına neden 
olmaktadır. Merkezi bir planlamadan yoksun olarak 
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özel sektörün talepleri doğrultusunda 
şekillendirilen enerji politikaları, ülkeyi 
doğalgaza mahkum hale getirmiştir. 
Kamunun enerji alanından tasfiye 
edilmesi sonucu yatırımlarını durdur-
ması ve sadece özel sektörün yatırım 
yapmasının beklendiği bu dönemde, 
özel sektör doğası gereği ilk kurulum 
süresi ve maliyeti diğer kaynaklara göre 
düşük doğalgaz santrallarına yatırım 
yapmayı tercih etmiştir. Ülke olarak 
doğalgaza dayalı elektrik üretiminde 
yaşanan bunca tartışma ve sıkıntıya 
karşın, piyasacı politikaların iflası ile 
içine düşülen arz güvenliği sorunu-
nun aşılabilmesi için tekrar doğalgaz 
santralları kurulumuna devam edil-
mektedir. Sonuçta enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmemesi ve ithal edilen bir 
kaynağa bu denli yüksek bağımlılık, 
cari açığın büyümesi nedeniyle, genel 
ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.

Otomatik Elektrik Zammı 1 
Ekim’de 
Elektrik üretiminde kullanılan doğal-
gaza yapılan kesintisiz tesisler için yüzde16,6, kesintili enerji kullanıcıları için ise yüzde 19,9 oranındaki 
zam, elektriğe 1 Ekim 2008’de yapılacak “otomatik zam” yoluyla son kullanıcıya bir kez daha yansıtılacaktır. 
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ortalama olarak yüzde 18,25 zam 
yapılmıştır. Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının doğalgaz-
dan üretildiği göz önüne alındığında, diğer kaynaklara zam yapılmaması 
durumunda bile 1 Ekim 2008’de belirlenecek elektrik zammının oranın 
yüzde 10’lar düzeyinin altına inmeyeceği öngörülebilir. Elektrik üretiminde 
büyük oranda pay sahibi olan doğalgaz için 1 Ekim 2008 tarihinden önce 1 
Eylül 2008’de yeni fiyat belirlemesi yapılacaktır. 1 Eylül’de yeniden belirle-
necek olan doğalgaz fiyatının bir kez daha artması durumunda yurttaşlara 
yansıyacak elektrik zammı zincirleme katlanacaktır. Bu dönem içerisinde 
gerçekleşecek ithal kömür ve akaryakıt fiyatlarındaki artış da elektrik fatu-
ralarına yansıyacak ve zam oranın büyümesine neden olacaktır. 

Özel sektörden borsa yöntemi ile elektrik alınması için Dengeleme 
Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında kurulan ve “kara borsaya” dönüşen 
sistemin maliyetleri de son kullanıcıya “otomatik” olarak yansıtılacaktır. 
Yaz aylarında yaşanan enerji açığı dolayısıyla enerji ihtiyacının yüzde 10-
15’ini karşılayan bu piyasada, fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkmıştır. 
YPK kararı gereği bu sistem nedeniyle oluşan fahiş fiyatların maliyeti de 
1 Ekim 2008’de yapılacak “otomatik zam”a eklenecektir. 
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“Otomatik Zam” Yoksullaştırıyor 
Enerji alanında yürütülen “özelleştirme ve piyasalaştırma” uygulamaları nedeniyle yurttaşların bütçe-
sinden daha fazla kaynağın, özel sektöre akıtıldığı bu “otomatik zam” mekanizmasının işletilmesine bir 
an önce son verilmelidir. Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmeye çalışılması ile gündeme gelen 
ve özel sektöre devredilecek dağıtım şirketlerine “kar garantisi” veren bu uygulama, halkın daha fazla 
yoksullaşmasına neden olmaktadır. 

Sanayinin temel girdisi olan elektriğe yapılan zamların ülke ekonomisini olumsuz etkilediği açıktır. Elekt-
riğe yapılan zam diğer temel tüketim maddelerinin de fiyatlarını artıracaktır. Elektrik Mühendisleri Odası, 
zamların zincirleme etki yarattığı enerji fiyatlarındaki önlenemez yükselişten endişe duymaktadır. 

Doğalgaza yapılan zam nedeniyle kış aylarında soğuğa terk edilen yurttaşlar, Ekim 2008’de yapılacak ve en 
az yüzde 10 oranında olması beklenen elektrik zammı nedeniyle “karanlık” tehlikesiyle de karşı karşıya 
bırakılacaktır.

Siyasi iktidarı halkın alım gücünü aşan ve yoksulluğa 
iten piyasacı ve özelleştirmeci uygulamalardan vazgeç-
meye davet ederken, yurttaşlarımızı da bir kez daha 
“enerjimize sahip çıkmaya” çağırıyoruz.  

ELEKTRİK MÜHENDSİLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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FABRİKA VE ALÇAK GERİLİM GÜÇ ABONELERİNE ELEKTRİK 
BAĞLANMASI BAKANLIK KARARI İLE ENGELLENİYOR!

Yeni elektrik tesislerine ilk defa enerji verilirken, piyasada bulunmayan akım ve gerilim ölçü transforma-
törlerinin idare tarafından zorunlu tutulması mühendislik ve akıl dışı bir uygulamadır...

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Genel Müdürlüğü’nce 2 Ağustos 2006 tarihinde bir çalışma 
başlatılmıştır. Çalışma, Ölçü akım ve gerilim transformatörlerinin imalatından sonra, sayaç ölçü devre-
lerine bağlanmadan önce, uygunluğunun denetlenmesi için bakanlık veya yetkilendireceği bir müessese 
tarafından tekrar kontrol edilmesi, ürünün aranan şartları sağladığının tespiti halinde düzenlenecek olan 
rapor ile işletmelere takılmasına izin verilmesine yöneliktir.

Burada amaç elektrik tüketiminin sağlıklı yapılması, sonradan tespit edilen hatalı çevirme oranlarının 
ortaya çıkması ile yaşanan olumsuzlukların baştan engellenmesidir.. Bu amacın yerine getirilmesi, doğru 
ve hatasız faturalamanın yapılması Odamızın da savunduğu kavramlardır.

Bu hedeflere yönelik olarak yürütülen çalışmalara; üreticiler, ithalatçılar, TEDAŞ, TEİAŞ vb kamu 
kurumlarının katıldığı bilinmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kamu kurumu niteliğinde Anayasal 
bir kurum olarak EMO’nun görüşünün alınmamış olması üzücü olmakla birlikte bu yeni bir uygulama 
da değildir. 

Bakanlık nezdinde yapılan yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve 12 Temmuz 2007 gün ve 26584 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik 1 Ocak 2008’de yürürlüğe girmiştir.

Son yıllarda sıklıkla karşılaşılan bir yöntem olarak Yönetmeliklerin kime ve nelere göre değişeceği belli 
olmayan tebliğlerle tamamlanacağı öngörüsü bu konuda da kendisini göstermiştir.

Yayınlanan yönetmeliğin eki olarak, bu ölçümlerin nasıl ve kim tarafından, ne tür bir ölçüm laboratu-
arlarında yapılacağı, kullanılacak muayene damga ve etiketlerinin özellikleri ile laboratuar yeterlilikleri 
vb konuları tanımlayan bir tebliğ taslağı hazırlanmış, ilk çalışmalara katılan katılımcılarca mutabakat 
sağlanmıştır. 

Her şeye karşın böyle bir çalışmanın yapılmış olması sevindiricidir. Ancak hazırlanan tebliğ henüz 
bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulamadığı gibi ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi 
alınamamaktadır.

Hal böyleyken Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazı ile uygulamaya 
geçildiğini, istenen şartları sağlamayan ölçü akım ve gerilim transformatörlerinin elektrik ölçü devrelerine 
bağlanmamasını istemiştir. İlk çalışmaların içinde yer alan ekibin dağıtılması sonucu, işi devralan yeni 
ekibin kuyuya attığı taşı artık kimse çıkaramamaktadır. TEDAŞ’a bağlı tüm dağıtım şirketleri aldıkları 
yazılı emir gereği mühürlü ve damgalı akım ve gerilim transformatörü istemekte, yurttaşlar da böyle bir 
uygulamadan ‘yerli üreticilerin’ haberi dahi olmadığını anlatmaya çalışmaktadır 

Gelinen durumda;

•  Tebliğin yayınlanmaması sonucunda üreticiler bakanlıkça ne istendiğini bilmedikleri bir üretim ve 
ölçü-kontrol sorunu ile karşı karşıya kalmış olmaktan ötürü, süreçten bilgisi olmayan müşterilerine 
karşı zor durumda bırakılmışlardır,
• Fabrika, atölye, bina ve benzeri elektrik tesisi tamamlanmış yurttaşlar elektrik alamamaktan ötürü 
zor durumda kalmışlardır,
• Yüklenici konumunda olan Mühendisler konuya vakıf değilken, elektrik tesisini yapmayı taahhüt 
ettiği işverenine bu durumu anlatamamaktan ötürü zor durumda kalmışlardır,
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• TEDAŞ’a bağlı elektrik dağıtım şirketlerinde yaşanan sürtüşmelerden ötürü tüm taraflar zor 
durumda kalmışlardır.
Sonuç olarak;
• Ülkemizde henüz metrolojik mühür vurma izni olan kuruluş ve firma yoktur. 
• Ülkemizde ölçü devrelerine bağlanacak olan Akım ve Gerilim transformatörlerinin imalatı ve labo-
ratuar kontrollerinin uygulamasına yönelik yasal tanımları yoktur. 
• “Henüz yayınlanmamış bir tebliğe uygun olarak üretilecek olan” akım ve gerilim transformatörlerinin 
bağlanmasının zorunlu olduğuna dair genelge yayınlamanın akla ve mantığa uygun yanı yoktur. 

Elektrik Mühendisleri Odası olarak; meslek alanımızda alınacak kararların ve uygulamaların aklın, bilimin 
ve mühendisliğin hâkim olmasının yanında, kamu yararı ve çıkarları için mücadelemizi sürdüreceğimizi 
bir kez daha hatırlatırken;

Yürütülen yanlış uygulamanın derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız.
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
06.08.2008
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DAĞITIMDA YILLAR SONRA GELEN KIYAK DEVİR

Elektrik alanında da kuralsızlaştırma (deregülasyon) ve yaşamın piyasa kurallarına tabi kılma politikalarının 
ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Özelleştirmenin topluma sunulmasında kullanılan cilalı argümanların 
tamamı iflas etmiş, enerji alanında bugün herkesin bir parçasını koparmak için birbirini ezdiği KİT’ler 
haraç mezat dağıtılmakta, elden çıkarılmaktadır. Kamu işletmeciliğinin eli kolu bağlanırken, yapılan 
düzenlemelerle sermaye kesiminin çıkarları garanti altına alınmaktadır. Bu sürecin elektrik enerjisi 
alanında yarattığı tahribat ortadadır. “Katmerli kar yoksa yatırım yok” diyen sermayeye bel bağlayan AKP 
iktidarı, yıllar sonra ülkeyi arz güvenliği sorunu ile tanıştırmıştır. Karanlık tehdidi ile nükleer santralı 
ve DUY karaborsa sistemi sonucu otomatik fiyatlandırma ile pahalı elektriği dayatmakta, özelleştirme 
serüveni ile ülkeyi kaosa taşımaya devam etmektedir.

Türkiye’nin en özelleştirmeci hükümeti unvanına 
sahip olan AKP, Aydın-Denizli-Muğla illerinin 
elektrik dağıtımını özel bir şirkete devretmek-
tedir. Üstelik REFAHYOL Hükümeti zama-
nında herhangi bir ihale olmaksızın yapılmış bir 
görevlendirmeye dayanarak, 17 yıl önceki fiyat 
üzerinden, yeni bir ihale yapılmadan, çok sözü 
edilen “rekabet” koşulları da sağlanmadan devir 
işlemine karar verilmiştir.

“17 yıl önceki görevlendirme, 4628 sayılı Yasa ile 
öngörülen serbest piyasa modeline uyarlanıyor” 
görüntüsü altında halka yeni faturalar hazırlan-
mıştır. Şirket, 17 yıl önceki görevlendirmede 
öngörülen 110 milyon dolarlık işletme hakkı devir 
bedelini, bu bedel için bulduğu kredinin faizleri, 
çeşitli masrafları da dahil olmak üzere faturalar 
yoluyla halktan tahsil edecektir. Eğer 2010 sonuna 
kadar onaylanmış geçiş dönemi tarife yapısıyla 
bu tahsilatı gerçekleştiremezse 2010 sonrası 
dönemde halktan kalan tahsilatı yapabilmesine 
yönelik ek düzenleme yapılmıştır. 

Küresel sermaye ve onun temsilcisi olan kurumlar 
aracılığıyla Türkiye’de siyasal iktidarlar tarafın-
dan yürütülen enerji alanındaki piyasalaştırma 
girişimleri; ülkeyi derin bir hukuki, ekonomik 
ve sosyal kargaşa içine itmiştir. Enerji politika-
larını eleştirerek, kendisinden önceki dönem 
sözleşmeleri ortadan kaldıracağı iddiasıyla 2002 
yılında iktidara gelen AKP Hükümeti ise, sermaye 
tercihli uygulamaları yeni kargaşalar yaratacak 
biçimde genişletmektedir. “Tüccar siyaset” 
anlayışının esiri haline gelinirken, yapılan uygu-
lamanın kamu üzerinde yaratacağı tahribat göz 
ardı edilmektedir. 

serüveni ile ülkeyi kaosa taşımaya devam etmektedir.
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Hukuki açıdan 1991 yılından itibaren yaşanan karmaşa ortamına, bugün hem hukuka, hem ekonomik 
çıkarlara, hem de kamu yararına aykırı uygulamalarla, “devir” işlemi çözümmüş gibi sunulmaktadır. 
Oysaki yapılan uygulama, yasa kapsamında “3096 sayılı Yasa ile görevlendirilen şirketlerle ilgili görevi 
olmayan” Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına dayanmakta, dolayısıyla yetkisiz ve hukuka aykırı bir 
karara göre işlem yapılmaktadır. Aydın-Denizli-Muğla bölgeleri için yapılmış imtiyaz sözleşmesinin, 
serbest piyasa düzenine uyum adı altında “uygulama sözleşmesi”ne dönüştürülmesi de Anayasa’ya, 17 
yıl önce işlemin dayanağını oluşturan 3096 sayılı Yasa ve bugün enerji alanını düzenleme adına çıkarılan 
4628 sayılı Yasa’ya aykırıdır. 

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Aydın-Denizli-Muğla elektrik dağıtımının devrine yönelik işlemler 
hakkında dava açılmış olup, yürütmeyi durdurma talebini de içeren davamızla ilgili karar beklenmektedir. 
Hukuki süreç devam ederken, alel acele devir yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

Yöneticiler dava süreçlerini dikkate almaksızın işlemler gerçekleştirmekte, sonra yargının iptal kararları 
karşısında ise artık devrin tamamlanmış olduğu gibi mantık çerçevesinde açıklanamaz gerekçelerle yargı 
kararlarını uygulamamakta, hukuk devleti ilkesi ayaklar altına alınmaktadır. 

Bölgenin enerji ekonomisi açısından durumu değerlendirildiğinde de sözde özelleştirme gerekçelerinin 
gerçekleri yansıtmadığı görülmektedir. Kayıp ve kaçak enerji ile ilgili tüm resmi veriler tartışmalı olmakla 
birlikte; bölge 2007 yılında yüzde 6.95 olan kayıp ve kaçak oranıyla Türkiye’nin en düşük kayıp ve kaçak 
oranına sahip bölgelerinden biri konumunda görünmektedir. Bölge kayıp ve kaçak oranı, 2005 yılında 
yüzde 9.1 iken, 2006 yılında yüzde 7.1’e, 2007 yılında da yüzde 6.95’e düşürülmüştür. Bu verilerden ciddi 
alt yapı yatırımı yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bölgenin 2005 yılında 1 milyon 346 bin 153 olan abone sayısı 2007 yılında 1 milyon 443 bin 582’ye yükselerek 
yüzde 7.24 gibi önemli bir artış göstermiştir. Aynı dönemde abone sayısı artışına da paralel olarak satılan 
elektrik enerjisi miktarı da 4 milyar kilovatsaatten 5.6 milyar kilovatsaate çıkarak yüzde 37 yükselmiştir.

Bu gelişme gösteren yapı, devreye sokulan otomatik fiyatlandırma mekanizması ile şirkete kar garantili 
olarak devredilmektedir. Serbest piyasa söylemi altında kutsanan bu piyasa yapısında, yatırımcıların ticari 
olarak kar-zarar riskini üstlenerek karalarını buna göre en mükemmel şekilde alacakları iddiası aldat-
macadan ibarettir. Zira bu yapı mutlaka kar elde etmek üzerine kuruludur. Bu kar için kamu üzerinden 
kaynak transferi devam edecektir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 2006 yılında onayladığı tarife tablosuna göre; şirket, 
2008-2010 arasındaki 3 yıllık dönemde, halktan işletme hakkı devir bedeli olarak 120 milyon doları aşkın 
para (1.1735 YTL’lik bugünkü kur değeri üzerinden) toplayacaktır. Aynı dönem içinde şirket toplam 
olarak, dağıtım sistemi gelir gereksinimi ve perakende satış gelir gereksinimi adı altında 256.2 milyon 
YTL tahsilat yapacaktır. Ancak tüm bu hesaplamalar, düzeltme adı altında artışların yansıtılmadığı 2006 
yılı onaylanmış rakamlarına dayanmaktadır. Oysaki tarife yapısında bugünden uçurum ortaya çıkmıştır. 

Uygulamaya 1 Temmuz 2008’de giren tarife ile 2006 yılında onaylanmış 2008 yılına ilişkin tarife karşı-
laştırıldığında, vergi ve fon payları hariç, ancak dağıtım, iletim ve perakende satış hizmet bedelleri dahil 
olmak üzere çok yüksek bir fiyat artışı olduğu görülmektedir. Fiyat artışı o kadar yüksektir ki, 2006 yılında 
yıllar itibariyle artışlar öngörülerek onaylanmış olan tarifedeki 2010 yılında varılacak fiyat düzeyinin bile 
çok üzerine 2008 yılı itibarıyla ulaşılmıştır.

Mevcut 2008 tarifesi öngörülen tarifeyi; mesken aboneleri için yüzde 42, ticarethaneler için yüzde 72, tek 
terimli alçak gerilimdeki sanayi abonesi için yüzde 39, çift terimli orta gerilim sanayi abonesi için yüzde 33 
aşmıştır. Öngörülen tarifedeki sapma yüzdesi kalkınmada öncelikli illerdeki mesken aboneleri, tarımsal 
sulama, aydınlatma ve tek terimli orta gerilimdeki sanayi abonesi için yüzde 38’e ulaşmıştır. 
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2006’DA ONAYLANAN TARİFE İLE MEVCUT TARİFE ARASINDAKİ FARK

2008 yılı 1 kWh elektrik tarifesi-Ykr Öngörülen Mevcut Fark Artış (%)

Mesken 12,645 17,944 5,299 41,91

Tek Terimli Sanayi (OG) 11,408 15,736 4,328 37,94

Tek Terimli Sanayi (AG) 11,629 16,143 4,514 38,82

Çift Terimli Sanayi (OG) 10,260 13,687 3,427 33,40

Ticarethane 12,236 20,994 8,758 71,58

Kalkınmadaki Öncelikli İller-Mesken 12,091 16,727 4,636 38,34

Tarımsal Sulama 11,187 15,446 4,259 38,07

Aydınlatma 12,035 16,566 4,531 37,65

Otomatik fiyatlandırma ile şirketlere sağlanan kar garantili yapılanma yeterli görülmemiş, EPDK’nın 24 
Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Aydın-Denizli-Muğla illeri dağıtım bölge-
sine özel olarak şirkete işletme hakkı devir bedelini tamamen halktan tahsilat etmesine yönelik çeşitli 
garantiler sağlanmıştır. 2010 yılında sona erecek olan geçiş dönemi boyunca halktan faturayla toplanacak 
olan işletme hakkı devir bedeli, şirketin ödediği devir bedelinden düşük kalırsa, aradaki fark 2010 yılından 
sonraki faturalara finansman maliyeti ile birlikte yansıtılacaktır. Bu farkın hesaplanmasına yönelik olarak 
da devlet eliyle dolar üzerinden hesaplama yapılması garantisi getirilmiştir. Sözde kamuyu korumaya 
yönelik olarak da “şirketin işletme hakkı devir bedeli finansmanı için ödeyeceği faiz oranının yüzde 9’dan 
ve masraflarının da yüzde 2’den fazla olması durumunda fazla olan kısmının şirket tarafından üstlenile-
ceği” hükmüne yer verilmiştir. 

Şirkete yönelik ikinci bir olanak; kayıp ve kaçak düzenlemesiyle sağlanmıştır. Buna göre, fiili kayıp ve 
kaçak oranlarının farklı olması nedeniyle yeniden hedef kayıp ve kaçak oranları belirlenecektir. Tarifede 
kayıp ve kaçak oranı hesabı nedeniyle yapılan tahsilat ile hedeflenecek kayıp ve kaçak oranları üzerinden 
yapılacak tahsilat arasındaki fark ise yine 2010 yılından sonra faturalara yansıtılacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak Aydın-Denizli-Muğla dahil olmak üzere tüm dağıtım özelleştirmelerine 
karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplumun tüm kesimlerine artık bu piyasacı anlayışa 
dur deme ve geleceklerini yakından ilgilendiren enerji alanına sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

15.08.2008
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ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI YENİDEN ELE ALINMALI

İletişim politikaları belirlenirken, bilginin metalaşması, iletişim alanının teknolojik gelişmelere sonuna 
kadar açılması, bilgiye ait telif hakları ya da söz konusu bilginin toplumsal gelişmelere yaptığı her türlü 
etkiye kadar pek çok değişkenin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde iletişim 
hak ve özgürlüğü en temel insanlık hakkı olarak tanımlanmış ve anayasal güvence altına alınmıştır. Bu 
özelliği ile iletişim hakkı özgür, adil, barış içinde yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biridir.

Günümüzde küresel bir kontrol aracı haline gelen medya, bilgi akış çeşitliliği ve bağımsızlığını tehlikeye 
düşürerek, denetlemektedir. Oysa yeni haberleşme kavramı ile ilgili bilgi teknolojilerinin kamu yararı 
ekseninde sunulması, kamunun bundan özgürce yararlanması temel bir hak olarak tanımlanmalıdır. 
Toplumsal ve kültürel gelişmenin sağlanması için iletişim hakkının özgürce kullanılması ve halkın bütün 
kesimlerinin bilgiye kolayca ulaşabilmesi vazgeçilmez kavramlardır.

Hazırlık çalışmaları 2003 yılında başlatılan ancak; 2005 yılından bu yana beklemeye alınan “Elektronik 
Haberleşme Kanunu” 15 dakikalık süren oylama ile yasalaştırılmıştır. İletişim alanını düzenlemek adına 
çıkarılan bu yasanın Cumhurbaşkanlığınca farklı nedenlerle de olsa onaylanmamış olması bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir.

Haberleşme sektöründe uygulanan neo-liberal politikalar sonucu Türk Telekom’un stratejik bir alan 
olarak korunması gereği gözardı edilmiş, yerli ve yabancı sermayenin rant alanı haline getirilmiştir.

Faaliyetlerinde STK ve meslek örgütlerinin görüş ve önerilerini dikkate aldığını özenle vurgulayan AKP 
iktidarı, tasarıyı; yasa tasarısı hazırlık çalışmalarında başta telekom sektörü bileşenleri olmak üzere, 
lisanslı ya da lisanssız operatörler ve iletişim sektöründe etkin olmaya hazırlanan tüm sermaye kesimleri 
ile birlikte şekillendirmiştir. Elektronik haberleşme sektörüne yaklaşık 8000 üyesi üzerinden yön veren 
Elektrik Mühendisleri Odası ve sektördeki sendikaların sürece dahil edilmemesi, aslında AKP’nin “ser-
maye sever yönetim” anlayışını yansıtmaktadır.

Ülkemizde işler artık “kurullar eliyle” yürütülmekte yaşama ve hayata dair herşey küresel kapitalizmin 
kar beklentisinin karşılanmasına odaklı düzenlenmekte, olağanüstü yetkilerle donatılmış, bakanlıklar üstü 
işleve sahip, idari ve mali özerkliğe sahip “devlet içinde devlet” görünümlü bu yapılar tarafından şekillen-
dirilmektedir. Bu kurulların devlet yapısı içindeki ağırlığı durmaksızın artırılmaktadır. Örgütlenme yapısı 
ve kadrolaşmanın çok yüksek ücretlerle oluşturulduğu dikkate alınarak devlet olanaklarının sorumsuzca 
kullanıldığı kamu yararı kavramı yerine, sermayenin çıkarlarına hizmet ederek, kamu hizmet alanlarını 
piyasa kurallarına göre düzenlenmektedirler. Bu yönüyle yasal ama meşruluğu tartışmalı bu yapılar ve 
kadrolar dikkatle izlenmelidir.

Yasa Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. Yasanın tekrar görüşülmek 
üzere geri gönderilme gerekçesi,  bu kadar basit olmamalıydı. Yasal düzenlemede yer alan kadrolaşma 
yapısı ve maaşların Cumhurbaşkanı’nı dahi rahatsız edecek boyutta olması, taslağın hazırlanmasında yer 
alanların etik ve ahlaki sınırları çoktan aştıklarını göstermektedir. Diğer yandan yasanın tekrar görüşülmek 
üzere geri gönderilme gerekçesi, bu kadar basit olmamalıydı.

Odamızca yasa içeriğine ilişkin görüş ve önerilerimiz aşağıdadır.

1- Telekomünikasyon Kurumu yasa ile; elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve 
uygulamaları doğrudan veya şikayet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik 
gerekli tedbirleri almakla görevlendirilirken kurumlar arası yetki karmaşasına neden olacak yetkilerle 
donatılmakta, Rekabet Kurulu’nun görev ve yükümlülükleri by-pas edilerek sektörde karmaşa yaratacak 
bir süreç inşa edilmektedir.
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2- Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin alt yapının hazırlanması, şebeke ve hizmetlerin tesisi, 
işletilmesi ve geliştirilmesinin yanında tüketici haklarının korunması için yasal düzenlemelerin 
yapılmasına duyulan gereksinimi yadsınamaz. Her türlü elektronik haberleşme aygıtları, sistem ve 
teçhizatların kurularak işletilmesinde kamu yararı kavramı öncelikle esas alınmalıdır.
3- Ülkemiz elektronik haberleşme sektöründe önemli ölçekte dışa bağımlı iken, yasadaki ulusal sana-
yinin desteklenmesi ve yerli üretimin teşviki ile ilgili hükümler yeterli değildir.
4- Diğer yandan yasada yer alan işletmecilerin elektronik haberleşme hizmeti sunmaları karşılığı 
alacakları ücretleri serbestçe belirlemelerine ilişkin düzenlemeler tüketici hak ve çıkarlarının korun-
masında asli görevi olan devlet aygıtı sorumluluğu ilkesi ile çelişmektedir.
5- Yine işletmecilerin kendi aralarında yapacakları ara bağlantı ve geçiş ücretlerinin de ilgili sektör-
lerce sınırlamaya tabi tutulmadan serbestçe belirlemesi tüketicilerin aleyhine sonuçlar doğurmaya 
aday görünmektedir.
6- Kamu kaynaklarının israf edilmemesi amacıyla aynı altyapının ortak kullanımına yönelik olarak, 
çok sayıda yönetmelik çıkarılmasına rağmen, GSM firmaları bu alanda herhangi bir ilerleme kayde-
dememişlerdir. Çevresel, görsel ve elektromanyetik kirliliğe neden olan tesislerin kurulması yerine, 
tesislerin ortak kullanımını zorunlu kılan yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.
7- GSM operatörleri rekabet adı altında yürüttükleri reklam kampanyalarıyla bol hediyeli, sözde ucuz 
ve indirimli tarifeleri halka pazarlamaya çalışmaktadırlar. Aslında yüksek kardan taviz vermeyen, çeşitli 
sınırlamalar (hafta içi - hafta sonu, günün belirli saatlerini kapsayan tarifeler, operatör içi konuşma 
indirimleri ile sınırlı kalan, diğer operatörle görüşmelerde ise; asimetrik yüksek ücret tarifelerini 
faturalara yansıtan v.b. uygulamalar) içeren tarife paketlerine karşı tüketiciyi koruyacak düzenlemelere 
gereksinim olmasına karşılık, ne yazık ki buna seyirci kalınmaktadır. Bu uygulamalara seyirci kalınması 
yaklaşımı, küresel sermayeye hizmet etmekte ve tüm yaşam alanlarını piyasalaştırarak ve yurttaşımızı 
birden fazla cep telefonu ve sim kart kullanmaya yöneltmektedir.
8- Defalarca yargıya taşınan sabit ücret konusu, bu yasa içinde de tanımlanarak, bu konudaki hak 
arayışlarının önü kesilmeye çalışılmaktadır. Hizmetin karşılığını vermeden sabit ücret almayı opera-
törler için hak haline getirmeye çalışan bu anlayış, halkın sıkıntılarını gidermek yerine sermayenin 
kar beklentisini yerine getirmeye çalışmaktadır. Telefon faturalarına uygulanan %18 KDV, %25 özel 
iletişim vergisi ve telsiz kullanma ücreti (0,89 YTL) ile birlikte görüşme bedelinin yarısı, vergi adı 
altında yasal kılıflara uydurulmuş kesintilerden oluşmaktadır. Uygulanan bu politikalarla tüketiciye 
yolunacak kaz gözü ile bakılmaktadır.
9- Türkiye’de ekonomiye ve siyasete sermaye güçleri yön vermektedir. Bu yapı ile oluşan siyasal 
iktidarlar her alanda olduğu gibi insan faktörünü gözardı ederek kamu maliyesini ve gelirlerini piyasa 
koşullarına göre düzenlemektedirler. İletişim sektörü; kesintisiz, yüksek hızlı, kaliteli, ekonomik, 
kamu yararını gözeten, yüksek kar hırsı taşımayan proje ve tesislerle alt yapı problemlerini çözmüş ve 
dışa bağımlılığı azaltan bir hizmet anlayışına göre tesis edilmelidir.
10- Kamu sağlığını ilgilendiren konularda alınacak tedbirlere ilişkin açıklayıcı bilgiler ile bu konuda 
izlenecek yöntemlerin ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. İthal cep telefonlarının 
SAR değeri ve insan sağlığına olası etkileri konusunda kamuoyu aydınlatılmalıdır. Tüketiciye sunulan 
GSM telefonlarının etiketlerinin üzerinde SAR değerinin yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca SAR değeri 
yüksek telefonların ülkeye girişi yasaklanmalıdır. Yasada bu düzenlemeler yer almalıdır.
11- Çağdaş hukuk düzenlemelerinde temel yaklaşım, sosyal düzenin korunması ile bireyin temel 
hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, gerçeği ortaya çıkarmak ve adil 
yargılama ilkesine uyarak adil yaptırımları uygulamaktır. Ancak; yakın tarihimizde tüm yurttaşların, 
sivil toplum kurumlarının, özel ve tüzel kişilerin haberleşmesinin tespit ve kayıt altına almasına ilişkin 
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kararı ile Türkiye’de temel hak ve özgürlükler yerle bir edilmiştir. Yasa bu konuda çağdaş normlara 
uygun düzenlemeleri içerecek şekilde düzenlenmelidir.
12-Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilişkin yönetmelikler oluşturulurken, bu konudaki hak ihlalle-
rinin önüne geçilmesine ve güvenlik açıklarını giderecek düzenlemelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yasa bu beklentiyi karşılamaktan uzaktır.

Milyonlarca yurttaşın haberleşme hakkının ve özel yaşamının ihlalinden hiçbir sıkıntı duymayan ve adeta 
korku imparatorluğu yaratan siyasi iktidar, özel yaşama ve haberleşmeye saygıyı düzenleyen Anayasa’nın 
13. ve 22. maddelerine, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 17. maddesine, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 135. madde genel 
gerekçesine aykırı hareket ederek elektronik haberleşme alanında keyfi uygulamalar ortaya koymuştur.

Aynı zamanda, uluslararası boyutu olan bu tip telekulak skandallarıyla ülkenin tamamının dinlemeye 
takılması gibi; sözde yasal izinlerle gerçekleştirilen ancak insan hakları temel hak ve hürriyetlerini ihlal 
eden bu tip uygulamaların engellenmesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmaması; demokratik 
hukuk devleti olduğumuz iddiası ile çelişmektedir.

Kamunun özgürce kullanabileceği güvenli haberleşme hakkı; yasal güvence altına alınmalıdır. Bu yönüyle 
düzenleme “yasa içeriği ile ilgili bilgiye sahip tüm toplumsal kesimlerin katkı ve taleplerini dikkate alarak” 
hazırlanmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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BALIKÇI DAVASI 6 YILDIR BEKLİYOR

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Elektrik 
Mühendisleri Odası Üyesi ve TEDAŞ Çalışanı Hasan Balıkçı’nın öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. 
Ancak çeşitli usul gerekçeleriyle yerel mahkemenin verdiği kararların bozulması sonucu uzayan dava, 
hukuk ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmayacak gerekçeler nedeniyle bir türlü tamamlanamıyor. Şanlıurfa 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşma da “ödenek yokluğu” gerekçesiyle tutuklu sanıkların 
mahkemeye getirilmemesi nedeniyle ertelendi. 

Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu tarafından Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’e 
bugün gönderilen mektupta, hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmayan ödenek yokluğu sorununun ivedilikle 
çözülerek, sanıkların 17 Eylül 2008 tarihli duruşmada hazır bulundurulmaları talep edildi. 

Mektupta Balıkçı davasında yaşanan 6 yıllık süreç şöyle anlatıldı: 

“- Hasan Balıkçı’nın 18 Ekim 2002 tarihinde katle-
dilmesinin ardından kısa bir süre sonra zanlıların 
yakalanmasının üzerinden 6 yıl geçmiştir. Ülkemizde 
kaçak elektrik kullanımının ardındaki derin ilişkile-
rin sorgulanması talebimiz bir yana, Balıkçı cinaye-
tinin sorumlularının cezalandırılmasına yönelik dava 
sürecinin dahi tamamlanmamış olması kamuoyu 
vicdanını derinden yaralamaktadır. 
- Balıkçı cinayeti davasında ilk karar Şanlıurfa 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 Haziran 2004 
tarihli duruşmada verildi. Balıkçı’nın katil zanlısı 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına (6 ayı hücre 
cezası olmak üzere), azmettirici ile yardım ve yataklık 
yapan sanıklar müebbet hapis cezasına, katil zanlı-
sına silahları temin eden sanık ise 16 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.
- Yargıtay 1. Ceza Dairesi Ekim 2005’te sanıklar 
hakkında verilen cezaların, dava dosyasına yeni bir 
delil ve yeni tanıklar eklenmeksizin, yeni Türk Ceza 
Kanunu ve yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 
yeniden görüşülmesine karar verdi.
- Balıkçı davasında ikinci yargılama süreci 2005 yılı 
sonunda başladı. Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, 
19 Nisan 2006 tarihinde sanıklar hakkında yeniden 
cezalandırma kararları verdi. Ancak bu karar da 
Yargıtay tarafından, yargılamanın bir celse tutana-
ğının mahkeme başkanı tarafından ‘imzalanmasının 
unutulması’ şeklindeki tamamen usulü bir nedenle 
bozuldu. 
- Balıkçı davasında üçüncü yargılama süreci Aralık 
2007 tarihinde başladı. Bu kez de sanıkların mahke-
meye çeşitli nedenlerle getirilmemesi nedeniyle dava 
duruşmaları sürekli ertelenmektedir. Tutanaktaki 
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duruşmaları sürekli ertelenmektedir. Tutanaktaki 

(D
İY

A
RB

A
K

IR
 S

Ö
Z)

 1
8.

9.
20

08



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

266

41. Dönem Çalışma Raporu

267

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
41. Dönem Çalışma Raporu

imza eksikliğinin giderilmesi için tamamen şekli 
olarak verilen bozma kararından bu yana yaklaşık 1 
yıl geçmiştir ve sanıklar bulundukları cezaevlerin-
den ödenek yokluğu nedeniyle getirilemediği için 
karar verilememektedir.” 

Mektupta, EMO Yönetim Kurulu’nun şu değerlendir-
mesi ve talebine yer verildi: 

“Davanın sürüncemede kalmasında; yasa değişik-
liği, yargının ağır iş yükü gibi ‘anlaşılabilir’ nedenle-
rin yanında, yargılamanın son celselerinde gündeme 
gelen ‘ödenek yokluğu’ gibi kabul edilemez gerek-
çelerle karşılaşılmaktadır. Yılın daha neredeyse 
yarısında ödeneği bittiği için adalet dağıtamayan 
bir yargı sistemi iflas etmiş demektir.
Sanıkların mahkemeye getirilmesinde ihmal olup 
olmadığına ilişkin kuşkular nedeniyle Balıkçı’nın 
ailesinin avukatı aracılığı ile Adalet Bakanlığı’na 
yapılan başvuruya Ceyhan Savcılığı tarafından 
ödenek yokluğu nedeniyle sanığın gönderilemediği 
yanıtı verilmiş ve Bakanlık’tan yapılan ödenek talep-
lerine ilişkin belgelerin örnekleri sunulmuştur.
Bu durum Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nde güvence altına alınan ‘adil yargılanma 
hakkının’ ihlali anlamına gelmektedir. Ülkemizin 
dünyada ayıplı bir ülke olarak anılmasına ve dam-
galanmasına neden olacak bu sorunun ivedilikle 
çözülmesini, 17 Eylül 2008 tarihinde Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde yapılacak olan duruşmada tüm sanıkların hazır bulundurulmalarını 
talep ediyoruz.” 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41.DÖNEM YÖNETİM KURULU
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Dağıtım özelleştirmeleri için şirketlere yurttaşların üzerinden kar garantisi sağlandı...

SERBEST PİYASANIN MALİYETİ TÜKETİCİYE

AKP Hükümeti döneminde sürdürülen serbest piyasa ısrarı ülkeyi yatırım açmazı ve pahalı elektrik 
kullanımıyla karşı karşıya bıraktı. Özelleştirme örnekleri olarak Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), 
işletme hakkı devredilen santralların (İHD) yüksek fiyatlı enerji satışlarına bu dönemde Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) denilen karaborsa maliyetleri eklendi. Seçim öncesinde zam yapmayan 
AKP Hükümeti, dağıtım özelleştirmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte alıcı şirketleri rahatlatmak 
üzere uygulamaya soktuğu düzenlemelerle serbest piyasanın maliyetini tüketiciye yükledi. Sonuçta 2007 
yılsonundan bu tarafa çıplak elektrik fiyatına yapılan zam yüzde 65’e ulaşırken, hizmet bedelleri, vergi ve 
fonlar dahil olmak üzere kilovat saat başına 2007 yılında 15.81 Ykr ödeyen mesken abonesi, 1 Ekim’den 
itibaren 24.68 Ykr ödemek zorunda bırakıldı. 

Çıplak Elektrik Fiyatı 10 Ayda Yüzde 65 Zamlandı
Otomatik fiyatlandırma olarak adlandırılan sistemin ilk yansıması, 1 Ekim 2008 tarihinde çıplak elektrik 
fiyatına meskenler için yüzde 10.7’lik zamla uygulamaya konulacaktır. 

Hükümet seçimlerin ardından IMF’yle de yapılan uzlaşma ile Ocak 2008’de meskenler için çıplak elektrik 
fiyatını önce yüzde 18.2 oranında zamlandırmış, ardından Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı çerçe-
vesinde otomatik fiyatlandırmanın devreye alındığı 1 Temmuz 2008 tarihinde de Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi (PMUM) denilen borsa maliyetlerini fiyata yansıtarak yüzde 25.7 zam yapmıştır. Böylece kilovat 
saat başına çıplak elektrik fiyatı bu yıl içinde 10.24 Ykr’den yüzde 48.6 artışla 15.22 Ykr’ye ulaştırmıştır. 

Otomatik fiyatlandırma çerçevesinde 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat ise iletim, dağıtım 
ve perakende hizmet bedelleri dahil olmak üzere 19.57 Ykr’ye çıkarıldığı dün açıklanmıştır. Bu durumda 
iletim, dağıtım ve perakende hizmet bedellerinde artış yapılmamış olduğu dikkate alınırsa, çıplak elekt-
rik fiyatının yüzde 10.7 zam yapılarak, 15.22 Ykr’den 16.85 Ykr’ye çıkarıldığı hesaplanmaktadır. Böylece 
yılbaşından bu yana çıplak elektrik fiyatına yapılan zam oranı yüzde 64.5’e ulaşmıştır. 
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Zam Faturalara Nasıl Yansıyor?
TBMM’de 9 Temmuz 2008 tarihinde kabul edilen 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik 
yapan yasa ile fatura hesaplamasında küçük düşüşlere neden olacak uygulamalar devreye sokulmuştur. 
Bu uygulamalar, yüzde 2 olarak uygulanan TRT payı ile yüzde 5 olan Belediye Tüketim Vergisi’nin 
kesilmesinde dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedellerinin hariç tutulması olmuştur. Ancak aynı 
dönemde çıplak elektrik fiyatına karaborsa maliyetlerinin yansıtılması nedeniyle yüksek oranda zam yapıl-
mış olması, bu düşüşün tüketicinin cebine yansımasına engel olmuştur. Fatura örneklerinde yüzde 1’lik 
Enerji Fonu’nun hesaplanmasında da iletim, dağıtım ve perakende hizmet bedellerinin hariç tutulmaya 
başlandığı tespit edilmiştir. Bu uygulamalar nedeniyle çıplak elektrik fiyatına 1 Ekim’den itibaren geçerli 
olmak üzere yapılan yüzde 10.7’lik zam; tüm bedeller, vergi ve fonlar dahil olmak üzere yüzde 7.9 olarak 
yansıyacaktır. Böylece yılbaşından bu yana çıplak elektriğe yapılmış olan yüzde 64.5’lik zam da yüzde 56.1 
olarak faturalarda görülecektir. Sonuç olarak 2007 yılsonunda faturada kilovat saat başına 15.81 Ykr ödeyen 
mesken abonesi, 1 Ekim’den itibaren 24.68 Ykr ödemek zorunda kalacaktır. 

Bu durum, 4 kişilik ailenin asgari yaşam standardına göre aylık 230 kilovat saatlik elektrik kullanımı dikkate 
alındığında, 2007 yılında 36.4 YTL olan faturanın 56.8 YTL’ye çıkmasına neden olacak. 

Asgari Yaşam Standardına Göre Bir Ailenin Aylık Elektrik Tüketimi

YTL kWh 2007 Oca.08 Tem.08 Eki.08

Aydınlatma 66 10,42 12,45 15,07 16,26

Buzdolabı 70 11,05 13,21 15,98 17,25

Fırın 24 3,79 4,53 5,48 5,91

Televizyon 22,5 3,55 4,25 5,14 5,54

Çamaşır Makinası 15 2,37 2,83 3,42 3,70

Bulaşık Makinası 13 2,05 2,45 2,97 3,20

Ütü 10 1,58 1,89 2,28 2,46

Süpürge 5,5 0,87 1,04 1,26 1,36

Saç Kurutma Makinası 4,4 0,69 0,83 1,00 1,08

TOPLAM 230,4 36,36 43,47 52,60 56,77

Aydınlatma Faturası Vatandaşa Kesiliyor
Hükümetin 5784 sayılı yasayla getirdiği uygulamalar bu küçük düşüşlerin yanında vatandaşın faturasını 
önemli miktarda arttırmaya yönelik uygulamalar da içermektedir. Yapılan düzenlemeye göre temel bir 
kamu hizmeti olan sokak aydınlatmalarının bedeli 7 yıllık geçiş süresi boyunca Hazine’ye bırakılmıştır. 
Yani vatandaşın elektrik faturası aracılığıyla ödediği yüzde 5’lik Belediye Tüketim Vergisi dışında diğer 
vergileri kanalıyla ikinci kez sokak aydınlatmalarının bedelini Hazine üzerinden ödemeleri söz konusu 
olacaktır. Zaten geçiş döneminin sonunda da söz konusu aydınlatma bedelleri tüketicilerin kullanımları 
oranında faturalara ayrıca yansıtılacaktır.
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7 Yılda 4 milyar YTL Yük
TEDAŞ’ın 2007 yılı tüketim verilerine bakıldığında yıllık sokak aydınlatması için harcanan elektriğin 3.5 
milyar kilovat saat olduğu ve bunun da yıllık 600 milyon YTL’yi aşkın bir parasal tutara karşılık geldiği 
dikkate alındığında 7 yıllık dönem boyunca Hazine üzerinden halkın sırtına yıkılan aydınlatma bedelinin 4 
milyar YTL’yi aşacağı görülmektedir. Hükümet tüm bu uygulamalarla dağıtım özelleştirmeleri öncesinde 
alıcı şirketlere tahsilat garantisi sağlamıştır. Bir taraftan yoğunluklu olarak AKP’li belediyeler aydınlatma 
bedeli ödemekten kurtarılıp, Belediye Tüketim Vergisi’nin bütçelerine gelir getirmeye devam etmesi sağla-
nırken; diğer taraftan dağıtım bölgelerini özelleştirme yoluyla devralacak olan şirketlere tahsilat güvencesi 
verilmiştir. Üstelik bu güvence belediyelerin hizmet alanı kapsamında sayılan park, ören yerleri gibi alanla-
rın aydınlatılmasında kullanılan enerji bedellerinin tahsilatı için de halktan tahsil edilen Belediye Tüketim 
Vergisi’ne haciz konulması olanağıyla da genişletilmiştir. Bu uygulamaları içeren aydınlatma düzenlemesi 
EPDK’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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NÜKLEERDE SON PERDE: TEK OYUNCULU “YARIŞMA”

Bilimsel ve toplumsal tepkileri görmezden gelerek, çalakalem hazırlanan yasa ve yönetmeliklerle nükleer 
santral yaptırmaya kalkışan AKP Hükümeti, dün yarışma adı altında düzenlediği ihalede tek teklifle baş 
başa kaldı. “Yazı da gelse tura da gelse yapacağız” söylemiyle, her türlü keyfiyete açık düzenlemelerle, 
nükleer santral yapma inadı ihale salonunda kırılmıştır. Hukuki, etik ve toplumsal yarar açısından tek 
teklifle ihalenin sürdürülmesi mümkün değildir. Artık gereksiz inatlara son verilip nükleer santral 
yapımından vazgeçildiği ilan edilmeli, Türkiye’nin enerji alanında biriken sorunlarına ciddi ve gerçekçi 
çözümler aranmalıdır. 

İhalede teklif veren grubun, Türkiye açısından da ciddi tehdit unsuru olarak görülen, Iğdır’a 30 kilometre 
mesafedeki Ermenistan’daki Metsamor nükleer santralı işletmecisi olması kaygı vericidir. Metsamor, 
ömrünü tamamlamış, sık sık arıza yapan ve daha önce de devre dışı bırakılmış olmasına rağmen enerji 
ihtiyacı nedeniyle çalıştırılmakta ısrar edilen, uluslararası çevrelerce de kapatılması gündeme getirilen 
bir nükleer santraldır.

Atomstroyexport, Rusya Federasyonu Atom Enerjisi Bakanlığı’nın 1998 yılında aldığı kararla Rus nükleer 
santral teknolojisini yurtdışına daha etkin olarak ihraç etmek üzere, eski Sovyetler döneminde faaliyet 
gösteren iki kurumun birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bu şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler, Bulgaristan, 
eski Doğu Almanya, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Küba, Libya, Kuzey 
Kore, İran, Çin, Hindistan, Kazakistan ve Ukrayna’yı kapsıyor. Şirketin bu ülkelerde yürüttüğü santral 
projelerinden; Doğu Almanya ve Slovakya’daki toplam 1980 megavatlık 6 ünite devre dışı bırakılmış, 9 
ülkedeki toplam 17 bin 160 megavatlık nükleer santral yapımı durdurulmuş, bir ülkedeki 1280 megavatlık 
nükleer santral kurulum ihalesi de ertelenmiştir. Halen 5 ülkede 10 bin 800 megavatlık 22 nükleer ünite 
devrede bulunmaktadır. Şirket; hazırlık, başlangıç aşaması, inşa halinde olanlar gibi süreci devam eden 
10 bin 920 megavatlık nükleer santral projesi portföyüne sahip bulunuyor. 
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Atomstroyexport 2007 yılında 
Rus Inter Rao şirketiyle stratejik 
işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
Bu anlaşmaya göre yurtdışında 
nükleer santralı Atmostroyex-
port yapacak, işletmesini ise 
Inter Rao şirketi üstlenecektir. 
Inter Rao şirketi, 2003 yılından 
beri Ermenistan’daki sorunlu 
Metsamor nükleer santralını 
işletmektedir. Ayrıca bu şirket, 
Türkiye’ye Ermenistan’dan 
elektrik ithalatı yapma talebiyle de gündeme gelmiştir. 

İhalede tek teklifin Rusya’dan gelmesi nükleer santral kurulumundaki dışa bağımlılık ve kaynak çeşitlen-
dirmesi gerekçelerini de yok etmiştir. Türkiye 2007 yılı itibarıyla ithal ettiği 36 milyar 450 milyon met-
reküplük doğalgazın 23 milyar 145 milyon metreküple yaklaşık yüzde 65’ini Rusya’dan ithal etmektedir. 
Elektrik üretiminde de doğalgazın payı yüzde 45’ler civarındadır. Dolayısıyla hem doğalgaz hem de elektrik 
üretimi açısından Türkiye’nin ciddi şekilde Rusya’ya bağımlılığı söz konusudur. 

Türkiye enerji alanında ciddi açmazlarla karşı karşıyadır. Bunun çözümünün nükleer santral kurulumun-
dan geçmediği açıktır. Nükleer santral hayali ile daha fazla zaman kaybedilmeden gerçekçi yatırımlara 
dönülmelidir. Bunun için de Türkiye’nin kendi yerli kaynaklarının öncelikle değerlendirilebilmesinin 
yolu bulunmalıdır. Bu yolun da serbest piyasa ve özelleştirme uygulamalarından geçmediği 2002 yılından 
bu yana yatırımsızlık ortamında kalınmasından net olarak görülmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası 
olarak, nükleer santral ihalesinin iptal edildiğinin bir an evvel açıklanmasını, derhal kamunun inisiyatif 
alarak yerli kaynakları değerlendirmek üzere yatırımlara başlanmasını talep ediyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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Elektrik zamları, AKP hükümetlerinin iktidarda olduğu 5 yıl 7 aylık dönemdeki 
enflasyonu aştı...

BAYRAMDA ACI ŞEKER: ZAM YARIN YÜRÜRLÜKTE

AKP Hükümeti’nin serbest piyasa ve özelleştirme ısrarı nedeniyle pahalı elektrik ve elektrik kesintileri 
açmazıyla karşı karşıya kalan halk, yeni yılın ardından Şeker Bayramı’nda da yine zam hediyesi aldı. 
Yarın devreye girecek zamla çıplak elektrik fiyatı yüzde 10.7 artırıyor. Böylece bu yıl içinde konutların 
kullandığı elektrik için çıplak fiyata uygulanan zam yüzde 64.5’e ulaştı. Bu zamla elektrik fiyat artışı, 
Ocak 2003-Ağustos 2008 dönemini kapsayan 5 yıl 7 aylık AKP iktidarı döneminde gerçekleşen tüketici 
fiyatları endeksindeki yüzde 63.5’lik artışı da aştı. Böylece 5 yıldır zam yapmadık diyerek oy toplayan AKP 
Hükümeti’nin seçim boyası 10 ayda döküldü. Yapılan zamlarla AKP Hükümeti, 1 yıl içinde yurttaşlardan 
yaklaşık 4.5 milyar YTL fazla para 
toplayacaktır. 

AKP’nin Zam Serüveni
AKP Hükümeti, konutlarda kul-
lanılan elektriğin fiyatını, çıplak 
fiyat üzerinden yüzde 18.2, iletim, 
dağıtım ve perakende hizmet 
bedellerindeki artışlarla birlikte 
ise yüzde 19.5 oranında artıran 
yeni yıl zammını 1 Ocak 2008 
tarihinde devreye soktu. Seçim-
lerin hemen ardından yapılan 
bu fiyat ayarlamasıyla sanayide 
çıplak elektrik fiyatı yüzde 11.7, 
ticarethanelerde yüzde 17.5 artı-
rıldı. Ocak ayında sanayicinin fiyat 
artışı konutlara göre daha düşük 
düzeyde tutulurken, bu dönemde 
tarifede en çok zam gören kullanı-
cılar yüzde 21.1 ile şehit aileleri ve 
muharip malul gaziler oldu. 

Hükümet, serbest piyasa ısrarı 
nedeniyle girilen elektrik sıkın-
tısı ortamında özel sektörün kar 
realizasyonuna yönelik zam talep-
lerini karşılamak için 1 Ağustos 
2006 tarihinde Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği ile kara-
borsa sistemini devreye soktu. Bu 
uygulama ile söz konusu piyasada 
elektriğin birim maliyeti 19 Ykr’yi 
aştı. Bu maliyetin tüketicilere 
aktarılmasını öngören düzenleme 

Hükümeti’nin seçim boyası 10 ayda döküldü. Yapılan zamlarla AKP Hükümeti, 1 yıl içinde yurttaşlardan 
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ile 20 dağıtım şirketinin tarifesine bu sistemin maliyeti yansıtıldı. Bu uygulamanın Haziran 2008’de devreye 
alınmasıyla 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere karaborsa zamları tarifelere yansıdı. Böylece 1 Temmuz 
2008’den itibaren çıplak elektrik fiyatları yüzde 25.7 oranında artırıldı.

Aynı tarihte Yüksek Planlama Kurulu kararıyla devreye alınan Maliyet Bazlı Fiyatlandırma denilen otomatik 
zam uygulamasının ilk yansıması ise yarın hayata geçiyor. Resmi Gazete’de de yayımlanan zam kararına 
göre yarından itibaren elektrik fiyatları çıplak olarak yüzde 10.7 oranında artırılıyor. Böylece yılbaşından 
bu yana yapılan zam konutlarda yüzde 64.5’e, sanayide yüzde 55.4’e, ticarethanede yüzde 63.5’e ulaşmış 
oluyor. Çıplak elektrik fiyatlarına yapılan zam; şehit ve gazi aileleri için yüzde 68.6’ya ve kalkınmada 
öncelikli illerdeki mesken kullanıcıları için de yüzde 65.2’ye ulaştı. 

Zamlar 5 Yıllık Enflasyonu Aştı
AKP hükümetlerinin iktidarda olduğu Ocak 2003-Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşen tüketici 
fiyatları endeksindeki artışın, yüzde 63.5’e ulaştığı hesaplanmaktadır. 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle konut-
lar için yüzde 64.5’e ulaştırılan zamla, seçimler öncesinde iktidara geldiğinden bu yana elektriğe zam 
yapmamakla övünen AKP Hükümeti 10 ayda 5 yıllık enflasyonu aşan düzeyde zam yapmıştır. 

Maliyet Bazlı Fiyatlandırma kararına göre 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla elektrik fiyatları 2009 yılı programına 
göre yeniden belirlenecektir.  

Elektrik Fiyatında Kayıp-kaçak Bedeli 
Hükümetin dağıtım bölgelerini özelleştirmeye 
yönelik hazırlığı çerçevesinde 1 Temmuz 2008 
zammından itibaren çıplak elektrik fiyatı için-
deki kayıp ve kaçak bedeli ayrıca açıklanmaya 
başlanmıştır. Buna göre tüketiciler çıplak elekt-
rik fiyatının yüzde 13.6’sını kayıp ve kaçak bedeli 
olarak ödemektedirler. Tarifelere bakıldığında 
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kayıp ve kaçak 
bedeli yüzde 10.7 oranıyla aynı düzeyde zamlan-
dırılmıştır. Kayıp ve kaçak bedeli olarak en fazla 
ödemenin yüzde 25.4’lük payla aydınlatmadan 
kesildiği, ikinci sırada yüzde 18-19 oranıyla tarım-
sal sulamanın geldiği, üçüncü sırada da yüzde 15 
oranıyla şehit ve gazi ailelerinin kayıp ve kaçak 
bedelini fazla ödediği görülmektedir. 

Zamlarla 1 Yılda 4.5 Milyar YTL Tahsil 
Edilecek
Türkiye’de 2007 yılında 30 milyon 24 bin abone 
155 milyar 135 milyon kilovatsaatlik elektrik tüket-
miştir. Bu tüketimin parasal değeri 15 milyar 25 
milyon YTL olmuştur. Tüketimin hiç artmadığı 
düşünülerek, Ocak zammının 1 yıl, Temmuz 
zammının 6 ay, Ekim zammının da 3 ay geçerli 
olduğu dikkate alınarak kaba bir hesaplama ile 
zammın parasal karşılığı hesaplanmıştır. Elektriğe 
1 yıl geçerli olmak üzere ortalamada yüzde 16; 6 
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ay geçerli olmak üzere ortalamada yüzde 22.3, 3 ay 
geçerli olmak üzere ortalama yüzde 9.5 zam yapıldığı 
dikkate alındığında, 2007 yılı düzeyindeki elektrik 
tüketiminin parasal değeri olarak 19.6 milyar YTL 
tahsil edilecektir. Böylece yapılan zamlarla halktan 
4.5 milyar YTL’yi aşan bir para toplanmış olacak. 

Zamdan Kimler Ne Kadar Etkilenecek?
Türkiye’de elektrik tüketiminin dağılımına bakıl-
dığında, 36.5 milyar kilovatsaati aşkın tüketimle 
en çok konut tüketicilerinin zamdan etkileneceği 
görülüyor. Hane halklarının, diğer sektörlerin 
ürünlerini de tüketmek zorunda oldukları dikkate 
alındığında, enerji girdi maliyetlerindeki artışların 
yansıtılmasıyla yaşanacak zam furyasından da ayrıca 
etkilenecekleri açıktır. Elektrik fiyatlarına yapılan 
zam, ekmek gibi temel yaşamsal ihtiyaçlara varıncaya 
kadar pek çok ürün için zamların devreye girmesi 
anlamını taşımaktadır. 

Elektrik tüketiminin sektörel dağılımına bakıldı-
ğında 22.1 milyar kilovatsaat ile en çok elektrik 
tüketiminin “ticarethane, yazıhane, turizm, el 
sanatları ve diğer hizmetler grubu” tarafından ger-
çekleştirildiği görülüyor. Ancak sektörlerin toplu-
laştırılmış olması nedeniyle iyi bir analize imkan 
vermeyen bu grup dışındaki elektrik tüketimlerine 
bakıldığında elektrik zamları; 15.5 milyar kilovatsaat 
elektrik tüketimi olan demir çelik sektörü ile 14.5 milyar kilovatsaatlik elektrik tüketen tekstil sektörlerini 
ciddi şekilde etkileyecektir.

Hastanelere, Okullara Tehdit
Serbest piyasa ve özelleştirme ısrarının getirdiği sorun yalnızca pahalı elektrik sonucunda yoksunluk ve 
yoksulluğun artmasıyla sınırlı kalmamaktadır. Hastane, okul gibi temel kamu hizmeti veren kurumlar, 
Şeker Bayramı sonrasında elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesileceği tehdidiyle 
karşı karşıyadırlar. Böylesi bir yönetim anlayışı ne demokrasi, ne insan hakları, ne sosyal devlet anlayışıyla 

bağdaşmaz. Hükümeti bir an önce 
enerji alanında birikmiş sorunları 
çözmek için ciddi adımlar atmaya, 
kamu yatırımlarının devreye alın-
ması için kaynakların seferber 
edilmesine davet ediyoruz. 
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bağdaşmaz. Hükümeti bir an önce 
enerji alanında birikmiş sorunları 
çözmek için ciddi adımlar atmaya, 
kamu yatırımlarının devreye alın-
ması için kaynakların seferber 
edilmesine davet ediyoruz. 

elektrik tüketimi olan demir çelik sektörü ile 14.5 milyar kilovatsaatlik elektrik tüketen tekstil sektörlerini 
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