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 OECD enerji fiyat artışları endeksi, Türkiye’de zamların tek başına dünyadaki fiyat 
artışlarıyla açıklanamayacağını gösterdi...

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) enerji fiyatları endeksine göre Türkiye enerji fiyatları 
en çok artan ülke konumunda bulunuyor. 2000 yılının baz alındığı endeks çalışmasına göre, Türkiye ekim 
ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları yansımamış haliyle 596.54 olan Ağustos 2008 endeksiyle tüm 
OECD ülkelerini geride bıraktı. Türkiye’ye en yakın ülke konumundaki Slovakya’nın bile endeks değeri 
223.53’te kaldı. 

OECD’nin 2000 yılında enerji fiyatlarını 100 kabul ederek hazırladığı endeks çalışmasına göre, Türkiye’nin 
endeks değeri kriz yılları olan 2001 ve 2002’de fırladı. 2001 yılında 192.2, 2002’de 279.9 olan endeks, elekt-
rik fiyatlarına artış yapılmamasına karşın düzenli olarak sonraki yıllarda da artmaya devam etti. Böylece 
2003’te 330.9’a, 2004’te 346.5’e, 2005’te 397.5’e ulaşan Türkiye’nin enerji fiyatları endeksi, 442.2 ve 470 
değerleriyle 2006 ve 2007 yıllarında 500’lü seviyelere yaklaşırken, 2008 yılında elektrik ve doğalgaza yapılan 
yüklü zamlarla kriz yıllarını aratacak düzeyde artışa sahne oldu. 

2008 Kriz Yıllarını Aratmadı
OECD verilerine göre Eylül 2008 itibarıyla Türkiye’nin enerji fiyatları endeksi 2007 yıl sonundaki 470 
değerinden 603.8 değerine fırladı. Böylece 2002 yılından bu yana AKP Hükümeti’nin iktidar olduğu 
dönemde enerji fiyatları artışı yüzde 115.7’ye ulaştı. OECD ülkeleri toplamında ise 2002 yılında 104 olan 
endeks değeri Ağustos 2008’e gelindiğinde toplamda yüzde 77.4’lük artışla 184.4 değerine ulaştı. 

Bu gelişmeler sonucunda zaten 2001 kriziyle enerji fiyatları endeksi çalışmasında 30 ülke arasında enerji 
fiyatları tavan yapan ülke konumunda yer alan Türkiye, elektrik fiyatlarına zam yapılmayan 2005, 2006 
ve 2007 yıllarında da sıralamada en pahalı ülke şampiyonluğunu korudu. Bu yıl yaşanan fiyat artışlarıyla 
ise Türkiye’nin enerji fiyatları endeksi ile diğer OECD ülkelerinin enerji fiyatları endeksleri arasındaki 
makas iyice açıldı. 

OECD’nin Kat Kat Üstündeyiz
OECD ülkeleri ortalama enerji fiyatları endeksiyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin 2005 yılında OECD 
ülkeleri toplamından yüzde 196.3 üzerinde olan endeks değeri, 2006 yılında yüzde 202, 2007 yılında yüzde 
208.78 daha yüksek bir değere sahip oldu. 2008 yılına gelindiğinde ise, Ağustos 2008 itibarıyla 184.42 olan 
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sıyrılmak için 2007 yılını baz yıl kabul 
ederek, OECD enerji fiyat artış verileri 
üzerinden 2008 yılına ilişkin endeks oluş-
turulduğunda, ağustos ayı sonu itibarıyla 
Türkiye’nin 127’ye ulaşan endeks değeri 
ile ABD ve İzlanda’dan sonra en fazla fiyat 
artışı gerçekleştiren üçüncü ülke olduğu 
görülüyor. Küresel krizin başlangıç ülkesi 
olarak görülen ABD ve küresel kriz orta-
mında ülke olarak iflası açıklanan İzlan-
da’da bu yılın 8 ayında gerçekleşen enerji 
fiyatları artışı dikkat çekerken, ABD’nin 
128.2, İzlanda’nın 128.1, Türkiye’nin de 
127 endeks değerleriyle 121.15’lik OECD 
ortalamasının yüzde 5.8-5.7 ve yüzde 4.8 
üzerinde oldukları görülüyor. 

Zamlar Dünyadaki Fiyat Artışlarıyla 
Açıklanamaz
OECD’nin enerji fiyatları endeksi, zaten 
yüksek fiyatlar ödeyerek enerjiye ulaşabilen 
yurttaşların AKP iktidarı döneminde kriz 
yıllarını aratmayan yüksek zamlara maruz 
kaldıklarını gösteriyor. Bu zamlar, iddia 
edildiği gibi yalnızca dünyadaki enerji fiyat 
artışlarıyla açıklanamaz. Nitekim Türkiye’nin enerji fiyatları artışının OECD ülkelerinin oldukça üzerinde 
gerçekleşmesi de bunun açık göstergesidir. Bu nedenle Türkiye’nin müdahil olamadığı dış kaynaklı 
artışların haricinde ülke içinde enerji alanında yaratılan kaosun dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilmiş olan veriler özelleştirmeye dayalı piya-
sacı politikaların başarısızlığını bir kez daha kanıtlamaktadır. 
Hükümet bir an evvel enerji politikalarını masaya yatırarak, 
vatandaşa fatura kesme anlayışından uzaklaşmalı, sorunun 
gerçek kaynağı olan, egemenlerin çıkarına odaklanmış, kamu 
üzerinden bu kesimlere kaynak aktarmaya dayalı politikalardan 
vazgeçmelidir. 

Çözüm; siyasal etkilerden arındırılmış, yönetiminde toplumun 
tüm örgütlü kesimlerinin temsil edildiği, şeffaf ve denetime 
açık kamu örgütlenmesinden geçmektedir. Bu yapı ile ülkede 
yaşayanların bir kesiminin değil, tüm yurttaşların ortak çıkarı 
gözetilebilecektir. Yaşanan sorunların daha da derinleşmeden 
aşılabilmesinin tek çözümü budur. 

Bu çerçevede kaynak çeşitlendirmesi ile enerji alanında dışa 
bağımlılığı azaltarak, yerli ve yenilenebilir kaynakları değerlen-
direcek, planlama anlayışını esas alan kamunun acilen devreye 
girmesi gerekmektedir. 
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OECD Enerji Fiyatları Endeksi (2000=100)

Ülke 2005 2006 2007 Oca.08 Şub.08 Mar.08 Nis.08 May.08 Haz.08 Tem.08 Ağu.08

Japonya 103,53 109,58 111,39 118,32 117,88 118,19 113,62 121,33 125,98 130,63 131,82

Danimarka 114,97 121,09 121,48 128,67 128,41 129,82 130,95 132,19 135,27 136,26 133,13

İsviçre 109,76 117,57 119,69 131,03 128,75 132,51 132,43 140,63 146,27 148,38 141,86

Çek Cumhuriyeti 117,18 127,37 129,39 140,23 139,90 140,15 140,41 142,30 143,94 143,71 142,15

Fransa 114,17 121,48 123,76 132,56 131,80 135,34 136,75 141,73 146,74 146,99 142,16

İtalya 113,45 122,76 124,06 131,15 131,18 133,00 134,95 138,77 142,12 145,17 142,27

Finlandiya 113,08 119,72 121,83 134,90 134,30 136,89 137,24 143,21 150,04 150,46 144,79

Avusturya 115,70 122,92 128,04 137,00 136,77 140,24 140,82 146,03 150,89 151,23 146,49

İspanya 114,41 123,54 125,62 134,78 134,83 138,59 140,24 146,33 150,81 154,30 148,25

Belçika 115,67 124,33 124,57 136,23 140,00 146,59 148,22 154,85 160,50 162,04 155,23

Kore 119,07 127,45 131,03 141,21 140,98 142,52 145,74 152,41 159,79 161,69 155,50

Polonya 128,67 135,76 140,87 145,64 149,29 149,73 149,70 153,37 154,55 155,69 155,88

Portekiz 128,87 139,23 144,13 151,92 151,64 153,66 155,49 159,88 162,73 162,09 158,03

Norveç 126,11 148,51 133,45 162,99 158,15 149,79 144,60 145,10 147,59 156,27 159,26

Almanya 126,24 136,90 142,32 149,37 149,93 153,31 154,70 160,11 163,06 165,29 160,29

Lüksemburg 121,53 133,63 136,71 149,26 147,74 152,99 154,93 162,61 168,57 172,47 163,57

İsveç 132,16 142,34 142,61 151,75 152,70 153,07 154,60 157,48 163,62 165,71 163,94

Hollanda 135,15 145,44 150,77 153,50 154,07 154,96 156,78 160,11 162,61 167,13 164,08

Yunanistan 123,16 134,23 136,97 150,20 152,22 156,28 158,42 163,34 166,24 168,54 164,92

Kanada 127,82 134,42 137,55 140,65 141,06 144,90 151,99 160,28 167,27 171,11 165,95

İzlanda 118,56 127,99 130,14 139,51 143,92 149,03 154,23 160,23 168,17 171,52 166,75

İrlanda 128,04 138,49 144,91 151,09 148,09 152,19 153,14 159,02 165,16 168,31 167,21

Meksika 146,95 157,69 163,63 173,57 174,29 175,75 171,47 164,74 166,11 167,46 169,52

İngiltere 116,88 134,05 141,30 147,28 154,88 157,33 160,96 164,70 169,14 170,43 171,13

Macaristan 133,84 142,59 161,94 168,26 177,16 178,64 177,90 182,52 184,05 185,67 187,17

ABD 142,09 157,98 166,70 176,12 176,00 184,98 192,76 206,33 221,19 225,37 213,70

Slovakya 188,57 211,94 213,84 219,29 219,19 220,26 220,54 222,03 223,12 223,89 223,53

Türkiye 397,47 442,21 469,95 524,93 526,61 532,31 541,47 545,31 556,73 595,85 596,54

OECD-Toplam 133,86 146,38 152,22 161,41 161,91 166,64 170,03 178,23 186,54 190,21 184,42

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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Balıkçı’nın katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti: Dün yapılan duruşmada yine karar çıkmadı...

ADALET İSTİYORUZ

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede alçakça bir saldırı sonucu yaşamını yitiren TEDAŞ 
Çalışanı, EMO Üyesi Hasan Balıkçı davasında 6 yıldır hala karar alınamıyor. Balıkçı davasında dün (17 Ekim 
2008) yapılan duruşma, sanıklardan birinin yine mahkemede bulundurulmaması nedeniyle ertelendi. 

Balıkçı davasında mahkemenin verdiği ilk kararın yeni yasalara uyum sağlamak üzere geri gönderilmesi, 
ardından alınan mahkeme kararının bu kez de bir imzanın sehven unutulması nedeniyle şeklen bozulması 
sonucunda yerel mahkemede yeniden başlayan davada; aylardır sanıkların çeşitli gerekçelerle mahkemeye 
getirilmemesi nedeniyle duruşmalar erteleniyor. Sanıkların mahkemeye getirilmesi için Adalet Bakanı’na 
gönderdiğimiz mektup, mahkemenin yazdığı yazıların sonuç vermemesi; hukuk devletine, adalete olan 
güveni her geçen gün biraz daha zedeliyor. 

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen Balıkçı davası duruşması, yine sanıkların eksiksiz 
olarak mahkeme huzuruna çıkarılmaması nedeniyle 28 Kasım 2008 tarihine ertelendi. Suikastta kullanılan 
silahı temin ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanığın mahkemede hazır bulundurulması için 17 Eylül 
2008 tarihli duruşmada verilen karar gereği Malatya Cezaevi’ne talimat gönderildiği dava dosyasında yer 
almasına rağmen sanığın getirilmediği görüldü. Mahkeme Başkanı, sanıklardan birinin Malatya Cezae-
vi’nden niye getirilemediği konusunda bilgi aldı. Görevli personel, Malatya Cezaevi ile yaptığı görüşmeyi 
aktarırken, kendisine Malatya Cezaevi’nde tutuklu olan söz konusu zanlının mahkemeye getirilmesiyle 
ilgili hiçbir talimat verilmediğinin ifade edildiğini açıkladı. Aylardır sanıkların ödenek yokluğu gibi çeşitli 
gerekçelerle mahkemeye getirilmemesi nedeniyle duruşmalar sürekli ertelenmektedir. Bu kez mahkeme-
den sanıkların getirilmesini talep eden yazı gönderilmiş olmasına rağmen böyle bir talimatın gitmediğinin 
belirtilmesi ayrıca düşündürücü ve üzücü bir gelişme olmuştur. 

Balıkçı ailesinin Avukatı Mustafa 
Çinkılıç, dünkü duruşmada, zaten 
bu davanın bittiğini, ama Ceza 
Muhakemesi Yasası gereği sanık-
ların yüzüne karşı kararın tekrar 
okunması gerektiğinden dolayı 
hüküm verilemediğini anlattı. 
Müdahil Avukatı Çinkılıç, dava 
dosyasında sanığın mahkemeye 
getirilmesi için talimat gönderil-
miş olduğuna ilişkin bilgi olma-
sına rağmen, Malatya Cezaevi’nin 
sanığı göndermemesi nedeniyle 
mahkemece suç duyurusu kara-
rının alınmasını talep etmiştir. 
Talep üzerine Mahkeme heyeti, 
sanığın duruşmaya getirilmeme-
siyle ilgili sorumlular hakkında 
işlem yapılmak üzere Savcılığa 
müzekkere yazılmasını kararlaş-
tırmıştır. 
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Mahkemenin müzekkere hazırlatılmasına karar vermesi ve yeni 
atanan savcının önceki mütaalaya aynen katılmasını sevindirici 
bir gelişme olarak görmekle birlikte sürecin daha fazla uza-
tılmamasını, hukuk devletinin gereğinin yerine getirilmesini 
bekliyoruz. 

2004 yılı Dünya Dürüstlük Ödülü sahibi Balıkçı’nın halkı ve 
ülkesi için yürüttüğü onurlu mücadelesi temiz toplum talebinin 
simgesi haline gelmiştir. EMO ve demokratik kitle örgütleri 
tarafından mücadelesi sürdürülmektedir. Hasan Balıkçı’nın 
önder kişiliğiyle, özverili çalışmalarının unutulmadığını ifade 
ediyor; 6. ölüm yıldönümünde anısı ve mücadelesi önünde saygı 
ile eğilirken, suçluların cezalandırılarak ülkemizde adaletin 
işlediğinin gösterilmesini istiyoruz. Yetkilileri bu sorumluluk 
duygusuyla hareket etmek üzere göreve çağırıyoruz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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EMO VE MMO’DAN ENERJİ BAKANINA ZAM YANITI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 3 Kasım günü BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile 
birlikte düzenlediği basın toplantısında, yapılan zamların petrol ve döviz kurundaki artışlara dayalı olarak, 
“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” uyarınca yapıldığını söyleyerek, elektrik ve doğalgaz zamları 
ile ilgili açıklama yapan biz meslek odalarını eleştirmiştir. 

Sayın Bakan, neredeyse bütün kamuoyunu eleştirdiği konuşmasında, “Zaman zaman bizi üzen, özellikle 
hesap kitap bildiğine inandığımız Mühendis Odaları, burada rakamları maalesef yanlış veriyor. Mühen-
dislerin işi hesaptır, doğru hesaptır. Fakat burada yanlış hesap yapıyorlar. Biraz Elektrik Mühendisleri 
Odası, son zamanlarda Makina Mühendisleri Odası’nın değerlendirmelerini yanlış buluyorum. Gelsinler 
bu hesapları birlikte gözden geçirelim” demiş, ancak bizlerin hangi hesabı nasıl yanlış yaptığımızı belirt-
memiştir. Sayın Bakan bizimle de kalmamış, TOBB Başkanı için de “bu tür değerlendirmeler yapıyor” 
demiştir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz
Sayın Bakan, enerji zamlarına tepki gösterenleri hedef alarak; zamların üstünü örtmek, tartışmayı başka 
boyutlara taşımak istemektedir. Zam yağmurunun yarattığı dikenli ortamda, Sayın Bakan “dikensiz doğal-
gaz bahçesi” görmek istemektedir. Bakan’a göre herkes yanlış hesap yapmaktadır. Ancak kendileri de 
bugüne kadar bir kez bile zam hesabını açıklamamışlardır. Hesap verme koltuğunda oturanların hesap 
sormaya kalkması hükümetin bugüne kadar sürdürdüğü yönetim anlayışının bir yansımasıdır. Onu bunu 
suçlamaya gerek yoktur. Vatandaş faturasında zaten neyin ne olduğunu görmektedir. Dolayısıyla Sayın 
Bakan’a önerimiz kamuoyunun sesine kulak vermesidir.

Zam Yağmurunun 
Ardındaki Yanlış Enerji 
Politikaları
Sayın Bakan son elektrik ve doğal-
gaz zamlarını “uluslararası piyasa 
kuralları, özel fiyatlandırma tek-
niği” ve “kârsız” sattıkları iddiası 
eşliğinde “zarar etmemek” 
gerekçelerine bağlamıştır. Oysa 
sorun daha derinlerde ve enerji 
politikalarının bütününe ilişkin 
yanlış ve zafiyetlerden kaynaklan-
maktadır. 

Şimdi öncelikle, rakamlardan da 
önce, şu temel saptamalara dik-
katinizi çekmek istiyoruz.

Bugünkü uygulama, Sayın Baka-
nın da belirttiği “Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma Mekanizması” 
yöntemiyle otomatik zam şek-
lindedir. Bu uygulamaya, IMF 
ve AB’ye verilen taahhütler 
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uyarınca doğalgazda aylık, elektrikte üç aylık dönemlerle zam yapılması şeklinde yaz aylarından beri 
başlanmıştır. 

Doğalgaz ve elektrik fiyat artışları ile Türkiye’de enerji ile ilgili sorunların tamamı, kamusal planlama, 
kamusal üretim ve yerli kaynak kullanımını reddeden dışa bağımlı politikalardan kaynaklanmaktadır.

Sorunun bu boyutlara ulaşmasının temel nedeni, kamusal bir hizmet olan enerji üretiminin basit bir 
piyasa faaliyeti olarak görülmesi, stratejik bir planlama anlayışının olmamasıdır. Son 25 yıldır uygulanan 
IMF ve Dünya Bankası yanlısı özelleştirme ve serbestleştirme politikaları ile enerji alanlarındaki kamu 
kuruluşlarının parçalanması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilmesidir. İthal doğalgaza dayalı 
elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, doğalgaz santrallerine verilen ticari taahhütler nede-
niyle linyit yakıtlı santrallerimizin ve hidroelektrik santrallerimizin gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, 
bakım ve onarım çalışmalarının yapılmamasıdır. 

Kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, zengin linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın 
değerlendirilmemesi ve bu alanlara yatırım yapılmamasıdır. Rüzgar, jeotermal, güneş gibi yeni ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir. Enerjinin etkin ve verimli kullanımı 
konusunda gerekli önlem ve teşviklerin yetersizliğidir.

Bu politikalarla ülkemiz yüksek düzeyde petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlı kılınmıştır. Doğalgazda 
yapılan uluslararası bağlantılarda da hatalı tercihler yapılmış ve yüksek fiyatlarla ve ülkemiz çıkarları 
aleyhine hükümler içeren sözleşmeler imzalanmıştır. 

Bu olgularla birlikte ithal kömür alış ve satış maliyetleri, elektrik üretiminde doğalgazın payının çok yüksek 
oluşu; elektrik üreten doğal gaz santrallerine tanınan alım garantileri dolayısı ile daha düşük maliyetli 
üretim yapabilen kamu santrallerinin düşük kapasitede çalıştırılması; en çok doğal gaz kullanıcısının 
bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmit’te kentsel gaz dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman 
bedellerinin diğer kentlere göre yüksek tutulması da sürekli fiyat artışlarında bir etken olmaktadır. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz fiyatlarındaki artışlar da artık bir faktör olarak devreye girmiş ve 
iktidar bu yakıcı gerçeklere karşı zamanında yeterince önlemler almamıştır.

Enerji fiyatlarının bu derece 
yüksek olmasının bir diğer önemli 
nedeni de devletin vergi gelir-
lerinin hemen hemen %20’sini 
sadece enerjiden temin edecek 
bir politikanın yıllardır uygu-
lanması sonucunda nihai tüke-
ticinin “kümesteki kaz” yerine 
konulmasının bir gelenek haline 
gelmesidir. 

Isınma ve aydınlanmaya dair hiz-
metlerin bir kamu hizmeti olması 
gerektiği yaklaşımından uzaklaşı-
larak, özelleştirmeler eşliğinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
küçültülmesi ile serbest piyasa 
mantığı kamuya da sirayet etmiş ve 
bu husus birazdan değineceğimiz 
fahiş zamlara yansımıştır. 

iktidar bu yakıcı gerçeklere karşı zamanında yeterince önlemler almamıştır.

Enerji fiyatlarının bu derece 
yüksek olmasının bir diğer önemli 
nedeni de devletin vergi gelir-
lerinin hemen hemen %20’sini 
sadece enerjiden temin edecek 
bir politikanın yıllardır uygu-
lanması sonucunda nihai tüke-
ticinin “kümesteki kaz” yerine 
konulmasının bir gelenek haline 
gelmesidir. 

Isınma ve aydınlanmaya dair hiz-
metlerin bir kamu hizmeti olması 
gerektiği yaklaşımından uzaklaşı-
larak, özelleştirmeler eşliğinde 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
küçültülmesi ile serbest piyasa 
mantığı kamuya da sirayet etmiş ve 
bu husus birazdan değineceğimiz 
fahiş zamlara yansımıştır. 
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Akaryakıt, LPG ve özellikle 
doğalgaz, elektrik ve kömür 
fiyatlarında yaşanan ve yaşa-
nacak olan zam yağmurunun 
nedenleri bu gerçeklerde 
saklıdır. 

Sayın Bakan ise bu olgu ve 
gerçekler arasındaki ilişki ve 
bütünlüğü gözetmemektedir. 

Zam oranlarını yanlış hesapla-
dığımız konusuna gelince. 

Elektrikte Durum 
Öncelikle bizzat Hükümet 
açıklamalarıyla elektriğe 
yapılan zamlarda, fonlu fiyat; 
fonsuz fiyat; dağıtım, iletim 
ve perakende hizmet giderleri 
artışlarının yansıtılıp yansıtıl-
maması gibi teknik ayrıntılarla yeterince karmaşa yaratılmıştır. Yılbaşında elektrik dağıtım, iletim ve 
perakende hizmet giderlerine zam yapılmasına rağmen, bu zammı dahil etmeden elektriğin çıplak fiyatına 
yapılan zammı açıklayan Hükümet, Temmuz 2008 zammında bu kez çıplak elektrik fiyatına yapılan zammı 
düşük göstermek için bu dönemde iletim, dağıtım ve perakende hizmet bedellerine artış yapılmadığı için 
bu bedelleri dahil ederek yapılan zammı açıklamayı tercih etmiştir. Ekim 2008 tarihinde ise otomatik 
fiyatlandırmanın ilk uygulaması olması nedeniyle hükümet kanadından açıklama dahi yapılmamıştır. 
Ekim 2008 zammı, teknik bir hesaplamanın yansıması gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
kararı olarak basında yer bulabilmiştir. 

Sayın Bakan daha önce TBMM Genel Kurulu’nda da tarife çeşitlerinden söz ederek zamma ilişkin hesap-
ların yanlış olduğunu ileri sürmüştür. EMO ve MMO tek tek tarifeler bazında zam hesabını yapabilecek 
kadar matematik bilen mühendislerin meslek örgütleridir. 

Bu hesaplama öyle müthiş formüllerin, hesap sistemlerinin kullanılmasını gerektirmeyecek kadar açık 
orantısal bir denklem hesabıdır. Nitekim gazeteciler de bu hesabı yapabilmekte, EMO veya MMO açıklama 
yapmadan zam oranlarını haberleştirebilmektedirler. EMO’nun yaptığı, asgari yaşam standardına göre 
4 kişilik bir ailenin ortalama tüketimini baz alarak bir ailenin elektrik faturası hesabını; dağıtım, iletim, 
perakende hizmet bedeli, fon ve vergiler dahil olarak ortaya koymaktır. EMO bizzat Resmi Gazete’de 
yayımlanan tarife kararları üzerinden hesap yapmaktadır. EMO’nun hesaplarının hükümete çok dokun-
masının temel nedeni, zam kararlarını bir kağıt parçası ya da farazi bir oran olmaktan çıkarıp halkın cebini 
nasıl yaktığını ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. 

OECD enerji fiyatları endeksi de Türkiye’nin içinde bulunduğu zam furyasını açıkça göstermektedir. 
Sanırız sayın Bakan, OECD’nin de yanlış hesap yaptığını ileri sürecektir. OECD’nin ekim ayı sonu iti-
barıyla enerji fiyatları endeksini de sizlere ayrıca sunuyoruz. 

Tek tek tarife türlerini burada anlatmak mümkün değil. Ancak tek tek tarife türleri bazında gelen zamla-
rın hesabını siz gazeteci arkadaşlarımıza ekte ayrı bir dosya olarak sunuyoruz. Burada yalnızca konutlara 
gelen elektrik zamlarını sözlü olarak ortaya koymak isteriz. 

maması gibi teknik ayrıntılarla yeterince karmaşa yaratılmıştır. Yılbaşında elektrik dağıtım, iletim ve 
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1 Ocak 2008 itibariyle 1 kilovat saat elektrik başına iletim bedeli 0.374 Ykr’den 0.421 Ykr’ye, dağıtım bedeli 
1.636 Ykr’den 2.145 Ykr’ye, perakende hizmet bedeli 0.152 Ykr’den 0.159 Ykr’ye çıkarılmıştır. Çıplak 
elektrik fiyatı ise 10.244 Ykr’den 12.105 Ykr’ye yükseltilmiştir. 

Böylece fon ve vergiler hariç 1 kilovat saat elektriğin fiyatı 12.406 Ykr’den 14.831 Ykr’ye ulaşırken, Enerji 
Fonu, TRT Payı, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV dahil fiyat ise 15.81 Ykr’den 18.90 Ykr’ye varmıştır. 
Görüldüğü gibi her şey dahil 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı yüzde 19.55 zamlanmıştır.

Hükümet 1 Temmuz 2008’den geçerli olmak üzere de çıplak elektrik fiyatını12.105 Ykr’den 15.219 Ykr’ye 
çıkararak, yüzde 25,7 zam yapmıştır. Böylece 1 kilovat saat için ödenen her şey dahil bedel, 18.90 Ykr’den 
22.87 Ykr’ye ulaşmıştır. Bu kez dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedelleri artırılmadığı için her şey 
dahil 1 Temmuz 2008 zammı yüzde 20.99 olmuştur. 

“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” adı altında 1 Temmuz 2008’de yürürlüğe konulan otoma-
tik zam uygulamasının ilk yansıması da 1 Ekim 2008 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece 1 Ekim 2008 
tarihinde çıplak elektrik fiyatı 15.219 Ykr’den 16.846 Ykr ile yüzde 10,7 olmuştur. Böylece 1 kilovat saat 
elektrik için her şey dahil ödenen bedel; 22.87 Ykr’den 24.69 Ykr’ye yükselmiştir. Her şey dahil 1 Ekim 
2008 zammı yüzde 7.94 olmuştur. Bu durumda dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedellerinde artışa 
gidilmemesinin yanında faturaları etkileyen yeni yasal düzenleme etkili olmuştur. 9 Temmuz 2008 tari-
hinde kabul edilen 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamında bazı fon ve vergi kesintilerinin bu bedellerin dahil olduğu fiyat üzerinden değil çıplak 
elektrik fiyatı üzerinden kesilmeye başlaması nedeniyle, çıplak elektrik fiyatına yapılan zam daha düşük 
bir zam olarak faturaya yansımıştır. 

Sonuç olarak; 1 Ocak 2008-1 Ekim 2008 dönemi itibariyle elektrik fiyatlarına 3 kez yapılan zam sonucunda, 
1 kilovat saat elektriğin çıplak bedeli yüzde 65, her şey dahil bedeli ise yüzde 56.13 artmıştır. 

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasına göre 1 Ocak 2009-31 Mart 2009 tarihleri arasında geçerli olacak 
elektrik fiyatlarını bizzat hükümet belirleyecektir. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik 
fiyatlarına; TETAŞ’ın 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yaptığı yüzde 34’lük zam ile BOTAŞ’ın elektrik 
üreticilerine yönelik tarifesinde yaptığı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yüzde 4,9 ve 1 Kasım 
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2008 tarihinde yaptığı yüzde 23’lük zam henüz yansıtılmamıştır. Ayrıca elektrik üretiminde dengeleme 
ve uzlaştırma adlı karaborsadan gelen fiyat artışları ve doğalgaz dışında kömür fiyatlarında yaşanan artış-
ların da elektrik maliyetlerini artırıcı etkisi olduğu gibi, EPDK’nın iletim, dağıtım ve perakende hizmet 
bedellerinde artışa gitmesi de söz konusu olabilecektir. Bu artışların hangi ölçüde gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceği bilinmemekle birlikte, 2009 yılı programına göre elektrik fiyatlarına ocak ayında yapılacak 
ayarlamayı hükümetin belirleyecek olması aslında vatandaş açısından sonucu değiştirmeyecektir. Doğalgaz 
zamları elektrik fiyatlarına yansıtılsa da yansıtılmasa da vatandaş bu faturayı bir şekilde ödemek zorunda 
kalacaktır. Faturalara yansıtılmaması durumunda Hazine üzerinden vergi gelirleri aracılığıyla yine bu 
faturayı halkın ödemesi söz konusu olacaktır. 

Doğalgazda Durum 
Son 11 aylık dönemde, konut/işyeri v.b. tüketicilere uygulanmak üzere BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine 
uyguladığı doğalgaz satış fiyatları aşağıdadır.  

SON 1 YILIN BOTAŞ DOĞALGAZ FİYATLARI
(2007 Aralık Ayına Göre Maliyet Artışları Karşılaştırması)

 
2007 

Aralık
2008 
Ocak

2008 
Temmuz

2008 
Ağustos

2008 
Ekim

2008 
Kasım

ÖTV Dahil KDV Hariç (YTL/m3) 0.458862 0.498090 0.540848 0.644418 0.674867 0.835814

ÖTV-KDV Dahil (YTL/m3) 0.541457 0.587746 0.638201 0.760413 0.796343 0.986261

Toplam Artış %  8.55 17.87 40.44 47.07 82.15

 

Doğalgazdaki gerçek fiyat artışı ve oranı, yukarıdaki tabloda görülen zamlara, doğalgazın tüketicilere 
ulaştığı  net  fiyat üzerinden ve  ÖTV+KDV de  eklenerek hesaplanmalıdır. Tabloda belirtilen zam 
oranlarını hesaplamak için ise mühendislik eğitimi almaya gerek yoktur. Dört temel aritmetik işlemi 
bilmek yeterlidir.

1 Kasım’da MMO’nun yaptığı açıklamada son zammın %23.85, 2008’de yapılan toplam beş ayrı zam 
sonucunda gerçekleşen doğalgaz fiyat artışının ise 11 ayda %82.15 oranına ulaştığı kesinlikle doğrudur. 

Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmit gibi gaz dağıtımında özelleştirme yapılacak olan kentlerde gaz dağıtım 
şirketlerinin uyguladığı 5,5 cente kadar varan “Birim Hizmet ve Amortisman Bedelleri” de eklendiğinde, 
doğalgaz satış fiyatı metreküpte 1.07 YTL/m³’e ulaşmaktadır. 

Bu hesap üzerinden kombi ile ısınan bir ailenin aylık doğalgaz gideri ayda en az 133,3 YTL, yıllık gideri 
ise 1.500 m³ üzerinden 1.600 YTL olacaktır. 

Bu rakam asgari ücretle yaşamaya çalışan bir ailenin yıllık gelirinin %22’sine tekabül etmektedir. 

Bu rakamlar en az/en alt seviye kullanım itibarıyla verilmiştir. Yoksa yalnızca burada bulunan sizler ve 
bizler, yani doğalgaz tüketicileri olarak, bırakalım bu yıla ilişkin verdiğimiz rakamı, geçen yılki doğalgaz 
giderlerinin bile çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

Sayın Bakanın ailelere aylık ne kadar doğal gaz kullanımını hangi mühendislik hesabıyla uygun gördüğünü 
ise merak ediyoruz. 

Fiyatlar Düşecek mi?
Diğer yandan doğalgaz fiyatlarının muhtemelen önümüzdeki 6 ay içinde düşeceği ima edilmektedir. Bu 
durum kış aylarında, yani tüketimin yüksek olduğu dönemde yurttaşımıza zamlı tarifeden ödeme yapma 
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zorunluluğu anlamı taşımaktadır. Yaz aylarında doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün ise tüketimin tamamen 
azaldığı bir döneme denk getirilmesi suretiyle aslında vatandaşa bir katkı sağlamayacağı bilinmektedir. 

Tüm uyarılarımıza karşın iktidarın doğalgaza dayalı politikalardan şikâyet etmeye hakkı yoktur. Doğalgaz 
alanında şişirilmiş tahmin ve projeksiyonlara dayalı anlaşmalardan yakınan iktidar şimdi doğalgaz santral 
açılışları yapmaktadır. 

TEİAŞ verilerine göre 2006 yılında elektrik üretiminin yüzde 45.8’i doğalgazdan sağlanırken, 2007 yılında 
bu oran yüzde 49.6’ya yükselmiştir. Bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla da elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 
47.3 olmuştur. Yani 152 milyar 227 milyon kilovat saatlik brüt elektrik üretiminin 72 milyar  45 milyon 
kilovat saatlik bölümü doğalgazdan sağlanmıştır. 

Gelinen noktada ise doğalgaz bağımlılığının azalması bir yana elektrik sıkıntısı karşısındaki acil çözümün 
yine doğalgazla sağlanacağı ve elektrik üretimindeki doğalgaz bağımlılığının artacağı görülmektedir. Doğal-
gaz santrallerinin kısa sürede devreye alınması görünen gerekçe olmakla birlikte, temel neden elektrik 
alanının plansızlığa ve özel sektörün inisiyatifine terk edilmiş olmasıdır. 

Öte yandan 10.05.2005 gün ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’un 7. maddesinin son paragrafında; “Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu 
bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını 
öncelikle jeotermal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları esastır” şeklinde düzenleme yer almasına 
karşın, köylere kadar uzanan doğalgaza bağımlılık ülke politikaları ile açıklanamaz. Güneşlenme zengini 
ülkemizde İmar Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle yeni yapılarda yalıtımı zorunlu kılacak uygulamala-
rın yanı sıra ülkenin dört bir yanında altımızda kaynayan jeotermal kaynakları kullanarak dışa bağımlılığı 
azaltmak yerine, ülkemizi ve insanımızı doğalgaza mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Son Sözümüz
Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak bir an evvel enerji alanının masaya yatırılıp, zaten krizde olan 
enerji sektörünün küresel kriz ortamında daha da batağa saplanmaması için ivedi çözümler üretilmesi 
gerekmektedir.

Demokratik bir planlama eşliğinde, “Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ulusal ve 
Kamusal Bir Enerji Politikası” uygulanması ve enerjinin verimli kullanımının teşvik edilmesi durumunda 
enerjideki dışa bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltılabilecek ve giderek ortadan kaldırılabilecektir.

Hükümete ve Sayın Enerji Bakanı’na zam hesabı konusunda bizlerle polemiğe girmek yerine enerji ala-
nında ciddi bir hesap kitap yapmalarını öneririz. Anlaşılan o ki Sayın Bakan, kadrolaşma ortamı içerisinde 
yetkin kadrolardan da yoksun kalmıştır. Mühendis örgütleri olarak yalnızca zam hesabı yapmadığımızı, 
bu zammın gerekçelerini de irdeleyerek çözüm yollarını araştırdığımızı, bu konuda Sayın Bakan’a da 
yardımcı olabileceğimizi burada belirtmek isteriz. 

 Musa ÇEÇEN   Emin KORAMAZ
 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası  TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkanı
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HİDROLİK GELECEĞİMİZ PİYASA KURBANI: ENERJİDE HES 
OYUNLARI

Ülkemizin hidrolik kaynaklarının bedelli-bedelsiz olarak santral kurmak üzere özel ellere bırakılması 
Anayasa’ya ve kamu yararına aykırıdır. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu sonrasında hidroelektrik 
santral (HES) projelerine yönelik olarak sürdürülen rant dağıtım anlayışı, gıda şirketlerinden medikal 
şirketlerine, hatta spor kulüplerine kadar ehil olmayan çok sayıda tüzel kişiliğin HES yapmaya kalkışmasıyla 
sonuçlanmıştır. Çantacılar olarak anılan lisans simsarları türemiş; öyle bir düzeye gelinmiştir ki, kimliği 
belirsiz şirketler ilanlarla HES lisansı satın almaya çalışmaktadırlar. 

Anayasa’daki doğal servet ve kaynakların mülkiyetlerinin devredilemeyeceğine ilişkin açık hüküm ve 
Danıştay 1. Dairesi’nin enerji alanındaki özelleştirmelere ilişkin verdiği görüşte yer alan doğal kaynakların 
mülkiyetinin devredilemeyeceği vurgusuna rağmen, ülkemizin hidrolik kaynakları su kullanım hakkı ve 
lisans dağıtımıyla pazarlanmaktadır. Yapılan işlem doğal kaynakların özel şirketlere devri olması nedeniyle 
açıkça Anayasa’ya aykırıdır. 

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 
ile HES’lere de fiyat garantisi sağlanması, çokça küçük HES yatırımı için lisans ticaretini hızlandırmıştır. 
Lisans ticareti gazetelerin ilan sayfalarına kadar düşmüştür. Ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede 25 
Şubat 2008 tarihinde “HES şirketi devir alınacaktır” başlığıyla yayımlanan ilanda, 5-20 megavat (MW) 
kurulu güce sahip HES lisansı olan ya da fizibilitesi onaylanan ya da su kullanım anlaşması yapmış olan 
şirketlerin devralınacağı belirtilebilmektedir. Bununla da kalmamış, HES lisanslarının toplu pazarlayıcısı 
konumuna gelmiş enerji yatırım ve danışmanlık şirketleri ortaya çıkmıştır. konumuna gelmiş enerji yatırım ve danışmanlık şirketleri ortaya çıkmıştır. 
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nda 18 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişiklikle, hidrolik santralların 
da dahil olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik üretimine verilen fiyat garantisinin 
süresi 2011 yılına uzatılarak, 5-5.5 Avro sent olarak yeniden belirlenmiştir. Bu yasanın 2005 yılında kabu-
lüyle birlikte HES başvuruları ikiye katlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) faaliyete 
başladığı 2002 yılında 56, 2003 yılında 89, 2004 yılında 115 olan HES lisans başvurusu; verilen fiyat ve alım 
garantisi ile birlikte 2005 yılında 223’e, 2006 yılında 238’e, 2007 yılında 244’e yükselmiştir. EPDK, 2002 
yılından itibaren 2008 yılına kadar 965 olan HES başvurusundan 314’üne lisans vermiştir. 

HES Lisanslarının Yarısı Kamuya Ait
EPDK’nin son verilerine göre bugüne kadar 22 bin 965 MW’lık 510 hidroelektrik santralına lisans verilmiş-
tir. Bu lisansların 11 bin 500 MW’lık bölümü hali hazırda işletmede olan kamuya (EÜAŞ) ait HES’lerdir. 
Bunların da 10 bin MW’a yakın bölümü 100 megavatın üzerinde kurulu güce sahip santrallardır. 

Kalan yaklaşık 11 bin 500 MW’lık özel sektöre verilmiş HES lisansları kapsamında bugüne kadar devreye 
giren kurulu güç miktarı yaklaşık 1100 MW’tır. Bunun 600 MW’ı aşkın bölümünü kamudan özele devre-
dilmiş olan hidroelektrik santralları oluşturmaktadır. Yani, 4628 sayılı Yasa sonrasındaki 5 yıllık süreçte 
özel sektörün devreye aldığı HES yatırımı yalnızca 400 MW’tır. Bu yatırımlar içinde kurulu gücü 50 MW’a 
ulaşan 1 santral dahi bulunmamaktadır. Söz konusu 25 özel sektör HES santralından 12 tanesi 10 MW’ın 
altında, yalnızca 2 tanesi 40 MW’ın üstündedir.

Özelde 10 Bin MW’lık HES Hayali
EPDK ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verileri, 5 yılda 400 mega-
vatlık HES yapabilen özel sektörün önümüzdeki yıllarda yaklaşık 10 bin 
500 megavatlık yeni HES yapacağı beklentisini ortaya koymaktadır. TEİAŞ, 
2008-2017 Üretim Projeksiyonu’nda 2015 yılına kadar özel sektörün 9 bin 
200 MW’lık HES yatırımını devreye alacağı öngörüsüne göre baz elektrik 
arz-talep senaryosunu oluşturmuştur. Aynı dönemde DSİ’nin de yaklaşık 
3 bin 500 MW HES yatırımı gerçekleştirmesi beklenmektedir.

24 Lisans 100 MW’ın Üstünde
EPDK’nın verdiği yeni özel sektör HES lisanslarından yalnızca 24 tanesi 
100 MW’ın üzerinde olup, yaklaşık 4 bin MW’lık kurulu güç oluşumu 
öngörülmektedir. Kaldı ki bu HES’ler arasında 4628 sayılı Yasa öncesinde 
imtiyazlı projeler olarak öngörülmüş, ancak haklarından feragat ederek 
serbest üretici olmayı kabul etmiş olan şirketlerin santralları da bulun-
maktadır. Nitekim özel HES projeleri arasında en yüksek kurulu güce, 
513 MW’la yap-işlet-devret projesi olarak başlamış olan Boyabat HES 
sahiptir. Kalan 333 özel sektör HES lisansı ile 6 bin 500 MW’lık kurulu güç 
öngörülmektedir ki, bunların yalnızca 28 tanesi 50-100 megavat arasında 
yatırıma dayalıdır. Özel sektör HES lisanslarının 165 tanesi 10 MW’ın 
altındaki yatırımlar içindir. Görüldüğü gibi özel sektör büyük ölçekli ülke 
ihtiyacını karşılayabilecek HES yatırımlarına girememektedir. 

Spor Kulübü de HES Yapacak
HES lisansı alanlar arasında gıda şirketlerinden, medikal şirketlerine, 
hayvancılıktan zirai alana uzanan şirketler yer almaktadır. Trabzonspor’un 
Bordo Mavi Enerji Şirketi ile 20 MW’lık Uzungöl 1 Regülatör ve HES 
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ihalesine katılmasıyla birlikte spor kulüplerinin de HES yapmaya kalkışabildiği garip bir enerji sektörü 
oluşmuştur. Ne yazık ki ülkenin su kaynakları ve enerjideki geleceği; yetkili yetkisiz pek çok şirketin faaliyet 
gösterebildiği, çantacılık denilen lisans tüccarlığının yolunun açıldığı bir yapıya teslim edilmiştir.

Hidrolik geleceğin böylesi bir yapılanmaya teslim edilmesi yalnızca potansiyelin değerlendirilmesi önünde 
bir engel olmayıp, can ve mal güvenliği üzerinde de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Ehil olmayan eller 
aracılığıyla baraj yapımına kalkışılması ciddi kazaları da beraberinde getirmektedir. Kahramanmaraş’ta 
20 Mart 2008’te yaşanan ve 4 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza bunun en vahim örneklerinden birini 
olmuştur. 

Özel sektörün yapmaya çalıştığı küçük küçük HES’ler karşısında yerel ekonomik ve çevresel özellik-
lerin göz ardı edilmesi de ciddi sorunlar yaratmaktadır. Derelere atılan taşların ürkütülen kurbağaya 
değmediği, plansız, kamu yararı anlayışından uzak, yalnızca kar güdüsüyle yönlendirilen HES ihaleleri, 
ülkenin su kaynakları ve enerji alanındaki güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. TEİAŞ Üretim Projek-
siyonu’nda hiç termik santral yapılmayıp, tamamen hidrolik ve rüzgar santralları yapılması durumunda 
yeni kapasite yatırım zorunluluğunun 2 kat daha fazla olacağı uyarısı yer almaktadır. Dolayısıyla bütüncül 
bir planlama ile linyit, hidrolik, rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 
Bunun yerine küçük küçük parçalanmış yapılanma ne yazık ki bu alanda yatırım ve üretimin maliyetlerini 
de artırmaktadır. Bu yapılanma hidrolik potansiyelin kamu yararına değerlendirilmesi önünde ciddi bir 
engel oluşturmaktadır. 

Kamu mülkiyetindeki doğal kaynakların bedelli-bedelsiz, ehil-ehil olmayan kişilere pazarlama uygula-
maları derhal terk edilmeli, ülkenin enerji güvenliği göz önünde bulundurularak kamu eliyle 13 bin 395 
MW’lık HES kurulu gücümüzü, hidrolik potansiyelimizi değerlendirmek üzere 36 bin MW’a ulaştıracak 
yatırımlara hız verilmelidir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU

19.11.200819.11.2008

(E
VR

EN
SE

L)
 2

1.
11

.2
00

8



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

296

41. Dönem Çalışma Raporu

297

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
41. Dönem Çalışma Raporu

KASIM 2008 BASINDA EMO-SEÇMELER
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AKP, baskı ortamını kişilerden kurumlara doğru genişletiyor...

EMO’DAN BAŞBAKAN’A YANIT

Yerel seçimler öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam toplantısında, AKP’li 
belediyelerin icraat yapamamasının nedeni olarak “meslek odalarını ve açılan davaları” göstererek, top-
lumun çeşitli kesimleriyle girdiği çatışmaların içine bir yenisini daha eklemiştir. Erdoğan, bu ülkede 
yıllarca eğitim görerek yetişen mühendis, mimar ve şehir plancılarını suçlarken, hukuk devletini de hiçe 
saydığını bir kez daha göstermiştir. 

Öncelikle AKP Hükümeti’nin 6 yıllık iktidarı boyunca yürüttüğü icraatı masaya yatırmasını, bunların 
ne kadarının kamu çıkarına olduğunun hesabını vermesi gerekir. Meslek odalarını halka uzak olmakla 
suçlayan AKP iktidarı, ne yazık ki yüzde 47’lik oyla iktidara gelen hükümetlerin de halkın yararına icraat 

yapmadığının kanıtını oluşturmuştur. Meslek odalarının “şöyle şöyle yap-
sanız çok güzel olacak” demesi gerektiğini söyleyen Başbakan’ın bugüne 
kadar meslek odalarının sempozyum, çalıştay, kongre gibi bilimsel etkin-
liklerinden, hazırladıkları raporlardan bihaber olduğu görülmektedir. 
Başbakan’a odaları ideolojik yaklaşımla suçlamak yerine, kendi ideolojik 
önyargılarından arınarak meslek odalarının çalışmalarını titizlikle incele-
mesini tavsiye ederiz. 

AKP Hükümeti, kamu yararına, yasalara, Anayasa’ya aykırı olmasına 
rağmen rant temelli yaklaşım içerisinde kendine yakın kesimleri memnun 
etmek üzere icraat yürütmektedir. Elbette meslek odaları olarak bu tür 
uygulamalara karşı hukuki zeminde mücadeleler sürdürülmektedir ve 
sürdürülecektir. Yargı kararlarıyla hukuksuz olduğu belgelenen uygula-
maları karşısında AKP Hükümeti, dolambaçlı yollara başvurmakta, yargı 
kararlarını dahi yok sayarak hukuk dışı uygulamalarına Meclis’teki aritmetik 
çoğunluğuyla kılıflar hazırlamaktadır. Kamu yararı kapsamında yapılan 
itirazlara baskıcı bir yaklaşımla yanıt verilmekte, görevini yapmaya çalışan 
kişiler çeşitli sindirme politikalarıyla yıldırılmaya çalışılmaktadır. Başba-
kan’ın talihsiz açıklamaları, bu baskı ortamının kişiler üzerinden kurum-
lara doğru genişletildiğini belgelemektedir. “Kendine demokrasi, kendine 
hukuk” zihniyeti, bu açıklamaların altında yatan temel nedendir. 
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Anayasa’ya dayanarak kurulmuş, kamu kurumu niteliğine sahip TMMOB’un diğer odaları gibi Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın da hiçbir siyasal ayrım gütmeden bilimsel gerçekler ışığında, yalnızca hukuki 
anlamda değil, her türlü platformda kamu yararını temel alarak sürdürdüğü mücadelesi kamu yararı 
görevinin yerine getirilmesi örnekleri ile doludur.

Sayın Başbakan’ın son açıklaması bilinen yaklaşımının bir kez daha tekrarıdır. Bu yaklaşım Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın halkımız, ülkemiz ve insanlığın ortak çıkarları için sürdürdüğü mücadelenin ne 
denli doğru, önemli ve anlamlı olduğunun kanıtlanmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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EMO’DAN GÖKÇEK’E BİLİRKİŞİ YANITI

Ankara halkından fazla doğalgaz parası tahsil ettiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kara-
rıyla belgelenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu ile katıldığı tartışma programında; yerel seçimler öncesinde kendisini kurtarabilmek için, 
aralarında Elektrik Mühendisleri Odası’nın da yer aldığı kişi ve kurumlara saldırmayı tercih etmiştir. 
EGO çalışanları hakkında açılan bir soruşturmada devletin denetim birimlerinin talebi üzerine Elektrik 
Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası üyesi olan bilirkişiler tarafından hazırlanan raporu 
konu ederek, Odamızı tetikçilikle suçlamıştır. Bu programın ardından katıldığı yayınlarda suçlamalarını 
daha da genişleterek, Odamızın belediyeye karşı ideolojik bir tavır içinde olduğunu söylemiştir. Bu çirkin 
ve yakışıksız ifadeler, Gökçek ve mensubu olduğu partinin yönetim anlayışının bir ifadesidir. 
Gökçek’in üslubu muhatap alınamayacak kadar çirkin olmasına karşın EMO açısından kamuoyunu bil-
gilendirme zorunluluğu doğmuştur. 
Elektrik Mühendisleri Odası, Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Yasası hükümlerine göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Ülkemizin en önemli mühendislik disiplinleri arasında yer alan elektrik, elektronik, bilgisayar ve biyo-
medikal mühendislerinin üye olduğu EMO, yargı gözetimi altında yapılan seçimlerle belirlenen yönetim 
organlarına sahip, demokratik kitle örgütüdür.
Uzmanlık alanını oluşturan konularda, yargı organlarına da yardımcı olması EMO’nun yasal görevleri 
arasındadır. Birçok alanda TMMOB’a bağlı diğer Odalarla birlikte, resmi bilirkişi listeleri oluşturma 
görevi EMO’ya da verilmiştir. EMO, listeyle belirlediği bilirkişiler haricinde, denetim birimlerinin ve 
yargının talebi üzerine konusunda uzman olan üyelerinden bilirkişi isimleri bildirmektedir. Bilirkişilerin 
hazırladıkları raporlar, Oda görüşlerini değil, bilirkişinin mesleki ve hukuki sorumlulukla yaptığı tespitleri 
içerir. Bilirkişilerin düzenledikleri raporlara da Odamız tarafından herhangi bir müdahalenin yapılması 
söz konusu dahi olamaz. 

EMO, bilirkişilik yapacak olan üye-
lerine eğitimler vererek; mevzuat, 
bilim ve teknik alanındaki gelişme-
ler konusunda mühendislerimizin 
mesleki alanda gelişimini artıracak 
çalışmalar da yürütmektedir. Bilir-
kişi raporları konusunda herhangi 
bir şikayet olması durumunda da 
Odamızın meslek ilkeleri ve etiği 
açısından inceleme yapma yetkisi 
bulunmaktadır. Bugüne kadar Melih 
Gökçek ya da konuyla ilgili yargılan-
dığı söylenen kişiler tarafından hiçbir 
başvuruda bulunulmamış, yıllar sonra 
bir televizyon programında ayak üstü 
böyle bir iddiada bulunulmuştur. 
Ülkenin Başkenti’nde yönetim mer-
ciinde bulunan bir kişinin bilirkişilik 
kurumunu ve bu ülkenin iyi yetişmiş 
mühendislerinin örgütlü olduğu 
Odayı hedef alan ifadeleri, tartış-
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madaki muhatabının soruları karşısında nasıl bir hezeyana kapılmış 
olduğunun göstergesidir. 

EMO, kendisine yasalarla verilmiş olan görevleri bugüne kadar kamu 
yararı çerçevesinde yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir. 
Melih Gökçek, televizyon programında kamu yararı anlayışından ne 
kadar uzak olduğunu da, vatandaştan fazladan aldığı sayaç paralarıyla 
yatırım yaptığı, yine kullanılmadan önce doğalgaz bedeli tahsilatı yaparak 
bu parayı bankalarda değerlendirdiğini söyleyerek göstermiştir. Böyle 
bir anlayışa sahip kişi ve kurumların ne EMO’yu, ne EMO üyelerini, ne 
de bilirkişilik hizmetini sorgulamaya hakkı vardır. 

İçişleri Bakanlığı’nın 27 Mayıs 1998 tarihinde EMO’dan bilirkişi talep 
etmesi üzerine görevlendirilen mühendis arkadaşımız yeminli bilir-
kişi olarak, EGO Genel Müdürlüğü ve üretici şirketin fabrikasında 
incelemeler yaparak, raporunu 22 Eylül 1998 tarihinde sunmuştur. 
Melih Gökçek, mahkeme sürecinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi’nden istenen bilirkişi raporuyla, EMO’nun hazırladığı bilirkişi 
raporunun kasıtlı olduğunun belirlendiğini ve kendi yaptıkları ihalelerin 
aklandığına ilişkin söylemleriyle halkı kandırmaktadır. Söz konusu rapor, 
mahkeme tarafından talep edilmediği gibi, ihaleye ilişkin incelemenin 
yapıldığı bilirkişi raporu da değildir. Gökçek’in Habertürk Kanalı’nda 
da alıntı yaparak okuduğu bu rapor, bizzat EGO Genel Müdürlüğü 
tarafından 25 Şubat 2000 tarihinde talep edilmiş, sipariş bir rapordur. Üstelik 24 Mart 2000 tarihli bu 
raporun “...tarafından hazırlanan bilirkişi raporları hakkında inceleme komisyonunun görüşü” şeklin-
deki başlığı dahi yapılan incelemenin ihale ile ilgili değil, bilirkişi raporunun incelettirilmesine ilişkin 
olduğunu göstermektedir. 

Melih Gökçek o dönemde de basın yayın organlarında bilirkişilere yönelik suçlamalarda bulunmuş, ancak 
suçlamalara maruz kalan bilirkişiler hakkında 19 Kasım 1998 tarihinde yaptıkları suç duyurusunda savcılık 
tarafından takipsizlik kararı alınmıştır. 

Kendisini eleştiren herkesi düşman görmeyi ve ideolojik davranmakla suçlamayı alışkanlık haline getirmiş 
olan bu kişinin, konuları saptırmak amacıyla EMO’ya karşı kullandığı sözlerin Odamızın saygınlığına 
herhangi bir gölge düşürmeyeceği açıktır. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
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2008 YILI ENERJİ BİLANÇOSU: ÖZELLEŞTİRME, KARABORSA, ZAM 
VE YATIRIMSIZLIK

Sayın Basın Mensupları, 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 54. kuruluş yıldönümünde 2008 yılını da geride bırakırken, enerji ala-
nında yaşanan süreci sizlerle değerlendirmek istedik. Dün resmi olarak olmasa da açıklanan elektriğe 
yapılan zam, sonuçlandırılmaya çalışılan nükleer ihale de gündemimizde olmakla birlikte, 17 yıl önceki 
görevlendirmeye dayanılarak Aydın, Denizli ve Muğla illeri dağıtım hizmetinin devri sürecinde yaşanan 
kamu zararına yol açan uygulamaları sizlerle paylaşacağız. 

Elektrik Mühendisleri Odası 54 Yaşında...
Bugün, Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 54. kuruluş yıldönümü. Mühendislik mesleğinin tarihsel 
gelişimine bakıldığında Türkiye’de ciddi bir deneyim ve birikimin sağlandığı açıktır. Ancak ne yazık ki 
eğitim sistemi başta olmak üzere, piyasalaştırma anlayışı mesleğimizi de açmazlarla karşı karşıya bırak-
maktadır. Ülkemizin iyi eğitimli mühendisleri bugün düşük ücretle ve işsizlikle karşı karşıyadır. Küresel 
kriz ortamı bu sorunları derinleştirirken, siyasal iktidarın ne yazık ki çözüm arayışında dahi bulunmadığı 
görülmektedir. 

Elektrik Mühendisleri Odası, Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Yasası hükümlerine göre kurulmuş, 26 Aralık 1954 tarihinde ilk Genel Kurulu’nu 
yaparak çalışmalarına başlamıştır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, ülkemi-
zin en önemli mühendislik disiplinleri arasında yer alan elektrik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal 
mühendislerinin üye olduğu, EMO, yargı gözetimi altında yapılan seçimlerle belirlenen yönetim organ-
larına sahip, demokratik, mesleki kitle örgütüdür. EMO bugüne kadar kendisine yasalarla verilmiş olan 
görevleri kamu yararı çerçevesinde yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir.

Son günlerde siyasal iktidarın, EMO 
da dahil olmak üzere TMMOB ve bağlı 
Odalarına yönelik saldırı ve karalama-
larını yoğunlaştırdığı görülmektedir. 
Bunun temel nedeni ise AKP ikti-
darının, ülkemizi içine düşürdüğü 
açmazlar karşısında çözüm üretmek 
yerine saldırgan davranışlarla etki 
yaratmaya çalışmasıdır. 

EMO; 54. kuruluş yıldönümünü tüm 
bu baskılara karşın kamu yararını 
temel alan ve bilimin kamunun hiz-
metinde olması gerektiği anlayışıyla 
kutlamaktadır. 

Siyasal iktidarın enerji alanında yürüt-
tüğü politikalar sonucunda bugün ülke-
miz elektrik enerjisi alanında yatırım 
açmazı, özelleştirmelerin ve piyasacı 
anlayışın dayattığı yüksek zamlar, nük-
leer santral gibi ayakları yere basmayan 
projelerle çevrelenmiştir. 
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2008 Yılı Bilançosu
2008 yılı enerji alanında özelleştirme, karaborsa, zam ve 
yatırımsızlık yılı olmuştur. Gelinen noktada yönetimsel 
anlamda da ciddi bir kaosun olduğu, planlama ve denetim 
mekanizmalarından söz dahi edilemeyecek bir yapılanma 
oluşturulmuştur. Öncelikle yatırım planlaması açısından 
bakılacak olursa tam bir başıboşluk yaşandığı ortaya 
çıkmaktadır. Kamu yatırım yapamamakta, özel sektöre 
“ulufe” gibi dağıtılan lisansların hiçbir denetimi dahi 
bulunmamakta, küresel krize neden olan finansal spekü-
lasyona benzer bir şekilde Türkiye’de de enerji alanında 
manipülasyon ve spekülasyonlar yaşanmaya başlamıştır. 

TEİAŞ’ın 2008-2017 Üretim Projeksiyonu çalışması, küre-
sel kriz olmasa da Türkiye’nin enerji krizi nedeniyle sanayi 
başta olmak üzere ekonominin çarklarının çevrilemeyece-
ğini göstermektedir. Düşük senaryoda kabul edilen yüzde 
6.6’lık enerji talep artışı dikkate alındığında, var olan sant-
ralların 2010’dan itibaren enerji talebini karşılayamayacağı, 
inşa halinde olan santrallar da devreye alınabilse bile 2010 
yılının çok az bir yedekle talebi karşılayabileceği, lisans 
almış projelerin de hayata geçirilebileceği varsayılırsa da 
2013 yılında enerji açığının oluşacağı öngörülmektedir.

Teşvikli Sistem Sonuç Vermedi
Yatırımsızlık enerji kaynağı yokluğundan değil, enerji ala-
nında uygulanan küresel sistemin dayattığı politikalardan 
kaynaklanmaktadır. Ülkenin ciddi düzeydeki kömür, hid-
rolik ve rüzgar potansiyeli böylesi bir yapılanma içerisinde 
değerlendirilememektedir. 22 Ağustos 2006 ve 26 Haziran 
2008 tarihlerinde 2 kez ihaleye çıkarılan Afşin-Elbistan 
C-D santrallarının özel sektör tarafından yapılması için defalarca şirketlerle masaya oturulmuş, süre 
uzatımı yapılmış, taleplerine yönelik yasa, şartname gibi hukuki belgelerde ihale sürecinde değişikliklere 
gidilmiş olmasına rağmen, son yapılan ihale de Eylül 2008 tarihinde yine iptal edilmiştir. Yatırım için 
şartları beğenmeyen şirketlerin, son ihalede ise yatırım açığıyla oluşan pahalı enerji fırsatından yararla-
narak oldukça yüksek fiyat talep ettikleri için ihale sonuçlandırılamamıştır.

Enerjide Finansal Spekülasyon HES’lerle Başladı
Hidroelektrik santralları (HES) açısından duruma bakıldığında ise, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası 
kapsamında fiyat ve alım garantisinden yararlanmak üzere küçük derelere başvuruların yoğunlaştığı, dola-
yısıyla ülke enerji ihtiyacı değil karlılığın garanti altına alındığı bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Bunun da 
ötesinde “HES lisans furyası” başlamış, spekülatif lisans alım-satım işleri yoğunlaşmış, gazetelere düşen 
ilanlarla lisans ticareti yapılır olmuştur. 

Dışa Bağımlılıkta Yeni Tehditler
Yerli ve yenilenebilir kaynaklar bu yapı içerisinde atıl beklerken, kamu zararına yol açan YİD-Yİ dönem-
lerindeki gibi yeniden doğalgaz ve ithal kömür furyası başlamıştır. Elektrik üretiminde zaten yüzde 45’ler 
düzeyinde olan dışa bağımlılık sorunu, ne yazık ki dış kaynaklı yeni santral planlamalarıyla birlikte nükleer 

C-D santrallarının özel sektör tarafından yapılması için defalarca şirketlerle masaya oturulmuş, süre 
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santral ihalesiyle de perçinlenmiş durumdadır. Büyük gürültülerle yapılan Akkuyu nükleer santral ihalesine 
yalnızca Rus Atomstroyexport, Inter Rao ve Park Grubu ortaklığı teklif vermiş olmasına rağmen bir şirketle 
ihale süreci devam ettirilmektedir. İhalenin ikinci aşaması olan TAEK kriterleri süreci 19 Aralık 2008 
itibariyle tamamlanmış, TAEK ölçütleri uygunluk belgesi verilmiştir. Bu ihalenin üzerine de ülkenin içine 
sokulduğu enerji darboğazının gölgesi şimdiden düşmüştür. Rus şirketinin Ermenistan’daki Metsamor 
nükleer santralını işlettiği ve Ermenistan’dan Türkiye’ye ucuz elektrik ithalatı yapılacağı beklentisinin 
ihale sürecinde etkili olduğu belirtilmektedir. 

Kamu Sırtından Piyasa
Bu yapılanma içerisinde AKP iktidarının bulduğu çözüm ise küresel kriz ortamında kapitalist sistemin 
kendisini kurtarmaya yönelik olarak devreye soktuğu kamu kaynaklarıyla sermayenin fonlanması uygula-
masının bir alt versiyonunun devreye sokulması, faturanın da elektrik kullanıcılarına çıkarılması olmuştur. 
Elektrik Piyasası Kanunu’nda 29 Temmuz 2008 tarihinde yapılan değişiklikle, sermayenin enerji alanında 
yatırım yapmasına yönelik olarak kamu kaynaklarının seferber edileceği özel ihale modelleri yaratılmış, 
dağıtım özelleştirmeleri devam ettirilerek kamunun zararının katlanacağı bir yapılanmaya doğru adımlar 
atılmıştır.

Yeni bir AKTAŞ’a doğru
Enerji darboğazını daha da açmaza sürükleyecek dağıtım özelleştirmeleri ile Başkent, Sakarya, Meram ve 
Aras dağıtım bölgelerinin satışını yapan AKP iktidarı, devir işlemine yönelik olarak süreci sürdürmektedir. 
Bundan 17 yıl önce yapılmış ihale bile olmayan görevlendirme kararına dayanılarak Aydın, Denizli ve Muğla 
illerinin dağıtım hizmeti AYDEM adlı özel şirkete hukuki yeni sorunlarla birlikte devredilmiştir. Devrin 
ardından yaşanan gelişmeler ise ne yazık ki yeni bir AKTAŞ örneğine doğru gidildiğini göstermektedir. 
Kamu kuruluşu olarak AYDEM’e devir öncesinde Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki dağıtım hizmetini 
yürüten Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş, 22 Aralık 2008 tarihinde TEDAŞ’a yaptığı başvuruyla daha 
devredileli birkaç ay olmadan nasıl kamu zararına işlemler yapıldığını ortaya koymuştur. Devir Kurulu 
Başkanlığı’na teslim edilen dağıtım hizmeti karşılığında alacak miktarını gösteren satışlara ilişkin şirke-
tin karartma uygulayarak, kamu alacağını tahsil etme olanağı elde ettiği belirlenmiştir. Yapılan işlemle 
9 milyon 28 bin 423 kilovat saat elektrik karşılığı olan 1 milyon 818 bin YTL’lik tamamı TEDAŞ alacağı 
olan Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki satışlara ilişkin 15 Ağustos 2008 tarihli devirden önceki fatura-
ların iptal edilerek, iptal tarihleri de son okuma gibi kabul edilerek, kamu alacağı açısından bir karmaşa 
yaratılmıştır. Şirket, hakkı olmayan bir alacağa son okuma tarihini değiştirerek ortak olmuştur. Menderes 
Elektrik Dağıtım, bu uygulama ile kurum zararının ne kadar olduğunun tespiti için iptal edilen faturaların 
tamamının oluşturulacak bir heyetçe tek tek incelenmesini ve AYDEM şirketinden tahsilat yapılmasını 
istemektedir. Üstelik bu kamu alacağı üzerinden kamu dağıtım kuruluşu tahsilat yapmış gibi KDV, TRT 
Fonu ve Enerji Fonu gibi bedelleri de ilgili kurumlara daha önceden ödemiş olduğu belirtilmektedir.

Özelleştirme uygulamalarının kendisi rant aktarım mekanizması olduğu için bu tür uygulamalar ne yazık 
ki beklenen sonuçlar haline gelmiştir. Yalnızca özelleştirme uygulamalarının değil, enerji alanının piyasaya 
bırakılmasının da kamu zararına yol açtığı ortadadır. 

2008’de Karaborsa Rekor Kırdı
Kamunun yatırım yapması yasaklanırken, elektrik enerjisi alanının özel sektörün inisiyatifine bırakılması 
sonucunda, yaratılan yatırımsızlık ortamı içinde özel sektörden gelen üretim tehdidi sonuç vermiş; Den-
geleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği denilen borsa mekanizması devreye alınmış ve Türkiye’de tüketilen 
elektriğin yüzde 10-15 gibi bir bölümünü karşılayan sistem tam bir karaborsaya dönüşmüştür. Karaborsada 
yaşanan fiyat artışları açısından; sistem dengesizlik fiyatı (SDF) denilen gündüz, puant ve gece olmak 
üzere 3 dönem halinde şirketlerin verdiği fiyatların en yüksek düzeyini gösteren Sistem Marjinal Fiyatı’nın 
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ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan elektrik fiyatındaki artış 2008 yılında rekor düzeye ulaşmıştır. Ocak 
2008’de gündüz döneminde megavat başına 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 düzeylerine 
ulaşarak rekor kırarken, puant dönemi için ağustos ayında 181.6 YTL ile tepe düzeyine varmıştır. Böylesi 
bir ortamdan elektrik satın alma zorunluluğuyla karşı karşıya kalan kamu kuruluşları ciddi bir mali açmaz 
içerisine sürüklenmiştir. Hükümet, IMF ile yaptığı pazarlıklarda seçim öncesi elektrik fiyatlarına zam 
yapmamak için enerji alanı da dahil olmak üzere yatırım yapmama garantisi vermiştir. Seçimlerin ardından 
ise AKP Hükümeti, 1 yıl içinde arka arkaya gelen zamlarla geniş halk kesimlerini olumsuz etkileyecek fiyat 
artışlarına imza atmıştır. 1 Ocak ve 1 Temmuz’da yapılan zamları temmuz ayı başında yürürlüğe giren 
maliyet bazlı fiyat mekanizması denilen otomatik zam dönemi izlemiş ve otomatik zammın ilk uygulaması 
ile elektrik fiyatları 1 Ekim 2008’de üçüncü zammı görmüştür. Böylece 2008 yılında konutlarda kullanılan 
elektriğe faturalara yüzde 56.13 oranında yansıyan zam yapılmıştır.

Ucuzlama Beklentisi Zamla Sonuçlandı 
Ocak ayında elektrik fiyatlarında ucuzlama beklentisi EPDK’nın dağıtım, iletim, perakende hizmet satış 
bedellerinde artışa gitmesiyle hayal kırıklığına dönüşmüştür. 2008 yılında oldukça yüksek zamlarla kar-
şılaşan yurttaşlar, 2009 yılını da elektriğe yapılan yüzde 1.18 zamla karşılamak zorunda bırakılmışlardır. 
Konut kullanıcıları için yapılan yüzde 1.18’lik zam, tüketici faturalarına yüzde 1.1 olarak yansıyacaktır. 
Ancak tüketicilere bindirilen gerçek yükün ortaya konulabilmesi için yapılan zamların kümülatif olarak 
vardığı noktanın dikkate alınması gerekmektedir. Yani 31 Aralık 2007 tarihinde 1 kilovat saat elektrik için 
her şey dahil olmak üzere 15.810 Ykr ödeme yapan yurttaşlar, 1 Ocak 2009 itibarıyla 24.958 Ykr ödeme 
yapmak zorunda kalacaklardır. 

EPDK’nın kararı henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmamış olmakla birlikte karara ilişkin yapılan 
açıklamalara göre konutlara, aydınlatmaya, tarımsal sulamaya zam yapılırken, büyük sanayiciler için indi-
rime gidilmiştir. İletim sisteminden elektrik satın alan demir çelik, çimento, büyük tekstil fabrikaları 
gibi sayılı sanayi kuruluşlarının yer aldığı tarife için yeni ayarlama ile yüzde 1.57’lik indirime gidilmiştir. 
Bu indirimin nedeni de 1 yıllık yapılmış bir hata olarak dillendirilmektedir. İletim sisteminden elektrik 
alanların dağıtım sisteminden elektrik alan sanayi kuruluşlarına göre dağıtım ve perakende satış hizmet 
bedelleri ödemeyerek daha düşük tarifeye sahip olması gerekirken, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren 
tarifede yanlışlık yapıldığı ifade edilmektedir. Basit bir tarife düzenlemesinde bile 1 yıl boyunca böyle bir 
hatayı sürdüren kurumların elinde enerji yönetiminin sağlanabilmesi de mümkün değildir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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ENERJİ, SANAYİ VE MADEN 
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
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hatayı sürdüren kurumların elinde enerji yönetiminin sağlanabilmesi de mümkün değildir. 
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GAZZE; İSRAİL’İN KATLİAM YAPTIĞI BİR HAPİSHANE!

İsrail’in Filistin’e yönelik hava operasyonlarıyla düzenlediği saldırılarda çoğu sivil halk olmak üzere ölü 
sayısı 360’ı, yaralı sayısının 1400’ü aştığı bildirilmektedir. Filistin; çoğu çocuk, yüzlerce insanın öldüğü, 
binlercesinin yaralandığı bu saldırılarla yine kan ağlamaktadır. Yaralıların taşınması ve tedavisine bile 
olanak tanınmaması vahim saldırıların diğer bir boyutunu göstermektedir. İsrail’in kara operasyonlarına 
hazırlandığı haberleri ise endişeleri artırmaktadır. 

Hamas saldırısına misilleme gerekçesi ile İsrail tarafından başlatılan saldırıların haber bültenlerine düşen 
görüntüleri yüreğimizi yaralamaktadır. Sürdürülen insanlık dışı saldırılar hiçbir gerekçe ile açıklanamaz. 
Üç günden bu yana devam ettirilen füze saldırıları sonucunda ortaya çıkan görüntüler adım adım bir 
soykırımı anımsatmaktadır.

İsrail tarafından 17 ay önce örülen duvarlar içine hapsedilmek suretiyle dünya ile bağlantısı kesilen Gazze 
son bir aydır elektrikten de yoksun bırakılmış, dış dünya ile irtibat kurulabilecek olan tek giriş kapısı 
Mısır Hükümeti tarafından kapatıldığı için tam bir tecrit uygulamasına maruz bırakılmıştır. Bu nedenle 
hastanelerin yaşam destek üniteleri çalışmamakta, fırınlar ekmek üretememekte, ağır füze bombardı-
manı altında kalan Gazze’de yaralılar ve hastalar için ilaç, tıbbi malzeme sağlanamamakta, halkın temel 
ihtiyaçları karşılanamamaktadır.

ABD’nin desteğiyle İsrail’in yıllardır Filistin’e karşı yürüttüğü insanlık dışı politikayı tüm Dünya üzüntü 
içinde izlemektedir. Gazze’de bugünlerde yaşananlar insanlık adına büyük bir utancın resmidir! Biz 

bu utanca seyirci kalmayacak, 
ortak olmayacağız. Başta Mısır 
Hükümeti’ni ve tüm insanlığı 
bu utanca seyirci kalmamaya 
davet ediyoruz. Mısır Hükü-
meti Gazze’nin İsrail tarafından 
hapsedildiği duvarlara açılan tek 
kapısını derhal açmalı, Mısır 
ülkesinin geleceğinde Mısırlıları 
bu utanca ortak etmemelidir.

İnsanların yaşam kalitesini art-
tırmaya çalışan biz mühendisler, 
İsrail’in katliam düzeyine varan 
saldırılarını kınıyor, saldırıları 
derhal durdurmasını, tarafların 
bir an evvel şiddet ortamına son 
vermelerini ve yaraların sarılma-
sına izin vermelerini istiyoruz. 
Bu talebin insanlığın ortak talebi 
olarak yükseltilmesine duyulan 
gereksinimle, uluslararası kamu-
oyunu saldırılara son verilmesi ve 
barış ortamının sağlanması için 
göreve çağırıyoruz. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
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içinde izlemektedir. Gazze’de bugünlerde yaşananlar insanlık adına büyük bir utancın resmidir! Biz 
bu utanca seyirci kalmayacak, 
ortak olmayacağız. Başta Mısır 
Hükümeti’ni ve tüm insanlığı 
bu utanca seyirci kalmamaya 
davet ediyoruz. Mısır Hükü-
meti Gazze’nin İsrail tarafından 
hapsedildiği duvarlara açılan tek 
kapısını derhal açmalı, Mısır 
ülkesinin geleceğinde Mısırlıları 
bu utanca ortak etmemelidir.

İnsanların yaşam kalitesini art-
tırmaya çalışan biz mühendisler, 
İsrail’in katliam düzeyine varan 
saldırılarını kınıyor, saldırıları 
derhal durdurmasını, tarafların 
bir an evvel şiddet ortamına son 
vermelerini ve yaraların sarılma-
sına izin vermelerini istiyoruz. 
Bu talebin insanlığın ortak talebi 
olarak yükseltilmesine duyulan 
gereksinimle, uluslararası kamu-
oyunu saldırılara son verilmesi ve 
barış ortamının sağlanması için 
göreve çağırıyoruz. 
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ARALIK 2008 BASINDA EMO-SEÇMELER
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