
- 12 Haziran 2011’de seçimler
olacak. Siyasiler, miting mey-
danlarında büyük projeler açık-
lıyor. Bir önceki seçim dönemine
göre genel olarak enerji fiyatla-
rında neler oldu?

- Her seçim döneminde olduğu
gibi tutulmayacak sözler ve vaatler
ortalXkta dolaşXyor. “Serbest pi-
yasa” ekonomisi adX altXnda “söz-
de bağımsız” üst kurullar belirlen-
mesi, sadece siyasi iktidarXn elini ko-
laylaştXrXyor. “Biz zam yapmadık,
kurullar yaptı” denilerek, siyasi
iktidar aradan çekilmeye çalXşXyor. Fi-
yat artXşX yapXlmadXğX dönemlerde ise
“Zam yapmadık, zam yok” açXk-
lamalarX ile yurttaştan oy istenebil-
mektedir. Darwin’in “Bilim ve sa-
nat, bir kuşun iki kanadı gibidir.
Bu iki kanadı kullanabilen top-
lumlar uçar ve özgür olurlar. Uça-
mayanlar ise tavuk olur... ‘Tavuk
Toplum’, önüne atılan bir avuç
yemi gagalarken, arkadan yu-
murtalarının alındığının farkında
bile olmaz!” sözlerini aklXmXzda tu-
tarak, açXklamalarX dinlemekte fayda
var.

AKP’nin ikinci kez hükümet ol-
duğu, 4 yXllXk dönemi sağlXklX olarak
değerlendirebilmek için istatistikle-
re bakmamXz gerekiyor. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tü-

ketici FiyatlarX Endeksi’ne bakXldX-
ğXnda Ağustos 2007-Nisan 2011 ara-
sXnda yüzde 34.3 artXş gerçekleştiği
görülüyor. AynX dönemde asgari üc-
rette ise toplamda yüzde 36.1’lik
bir artXş yapXlmXştXr. Bu bilgiler XşX-
ğXnda enerji fiyatlarXndaki artXşlarX
daha sağlXklX değerlendirebiliriz.

Ev tüpü fazladan zamlandı
Doğalgaz kullanXmX hayli yaygXn-

laşsa da LPG hala tüketilen en önem-
li enerji kaynağX olarak dikkat çeki-
yor. “Ev tüpü” olarak nitelendirilen
12 kilogramlXk LPG fiyatX, Ağustos
2007-MayXs 2011 arasXndaki dö-
nemde yüzde 67.5 oranXnda yüksel-
di. Ankara’daki fiyatlarX baz alarak ha-
zXrlanan veriler, bize mutfak tüpünün
son AKP Hükümeti döneminde, ge-

nel enflas-
yon ve as-
gari ücret
artXşXnXn
neredeyse
2 katX ka-
dar zam
gördüğü-
nü gösteri-
yor. Asga-
ri ücretli-
nin aylXk
m u t f a k
tüpü mas-

rafX, Ağustos 2007’de 37 TL iken,
MayXs 2011’de 62 TL’ye yükseldi.
Asgari ücretliye yapXlan zamlarXn
25 TL’lik kXsmX böylece buharlaşmXş
oldu.

Cazibesini yitirenler
Artan otomobil yakXt fiyatlarXndan

ortalama tüketici daha az bedel öde-
mek için arayXş içine giriyor. İlk ön-
celeri dizel kullanXmX yaygXnlaştX.
Ama yöneticilerimiz halkXn rahat
nefes almasXnX istemediklerinden di-
zel fiyatlarX süratle benzine yaklaştX
ve ticari araçlar dXşXnda dizel kulla-
nXmXnXn pek cazibesi kalmadX. Bu sX-
ralarda gündeme otogaz geldi.
LPG’nin araçlarda kullanXmX, cüz-
danlarX hafifletecek bir çözüm olarak
görüldüğü için yaygXnlaşmXştX. An-
kara’da satXşa sunulan otogaz fiyat-
larX incelendiğinde, Ağustos 2007’de
litre fiyatXnXn 1.49 TL olduğu görü-
lüyor. MayXs 2011’de ise otogaz fi-
yatlarXnXn 2.35 TL’ye kadar yüksel-
diği ve LPG fiyatlarXnXn da yüzde 57.7
oranXnda arttXğX görülüyor. Diğer ya-
kXt türlerine göre daha çevreci olarak
değerlendirilen otogaz, çoğu Avru-
pa ülkesinde devlet tarafXndan des-
teklenmesine rağmen, bizim ülke-
mizde genel enflasyonun üzerinde
zamlanmXştXr.

Yeni araç satXn alXrken tasarruf için
dizel araç tercih eden yurttaşlar ise
pompada karşXlaştXklarX rakamlarXn sü-
rekli artmasX ile tercihlerini sorgula-
maya başladX. Ankara’daki dizel
(Eurodizel 10) fiyatlar baz alXndX-
ğXnda, Nisan 2009’da 2.08 TL olan
litre fiyatX, Nisan 2011’de 3.62 TL’ye
yükseldi. Sadece 2 yXllXk dönemde-
ki artXş bile yüzde 74’ü buldu. Böy-
lece dizeldeki 2 yXllXk artXş oranX, 4 yXl-
lXk enflasyonun 2 katXna ulaşmXş
oldu.

Vergi yükü bezdirdi
Yolu benzin istasyonlarXna düşen

yurttaşlarXn en çok ilgisini benzin fi-
yatlarX çekiyor. Litresinin 4 TL’yi geç-
mesinden endişe edilen benzin, seçim
dönemi yaklaşmasXna rağmen 5
TL’ye doğru ilerliyor. Ankara’da
satXşa sunulan benzin (95 Oktan
Benzin) fiyatlarX-
na bakXldXğXnda,
Ağustos 2007’de
2.82 TL olan litre
fiyatXnXn, Nisan
2011’de 4.21
TL’ye kadar yük-

seldiği görülüyor. Aradan geçen za-
man içerisinde yapXlan zam oranX yüz-
de 49.29 olarak ortaya çXkXyor.

YXlda 20,3 milyon ton olarak ithal
edilen petrolden işlenen ürünlerin üze-
rindeki vergiler, Maliye tarafXndan ko-
layca kontrol edilebilen ve hXzlXca ge-
lir kaydedebilen rakamlarX oluştur-
maktadXr. Siyasi iktidarXn bu önem-
li gelir kaynağXndan vazgeçme veya
yükü hafifletme niyeti olmadXğX an-
laşXlmaktadXr. Pompada 4.21 TL
olan benzinin, rafineri çXkXş fiyatX 1.26
TL’dir. Bayi ve dağXtXcXlarXn payX olan
yüzde 10 yani 0.42 TL’yi dXşarXda bX-
raktXğXmXzda bir litre benzine öde-
diğimiz 4.24 TL’nin yüzde 60’XnXn
yani 2.5 TL’lik kXsmXnXn çeşitli isim-
ler adX altXndaki vergilerden oluştu-
ğu görülmektedir.

Elektrik zammı yüzde 70’i aştı
YurttaşlarXn en büyük enerji har-

cama kalemlerinden birini ise elek-
trik oluşturuyor. Son genel seçim-
lerde AKP’nin “elektriğe zam yap-
madık” afişleri ile oy istediğini he-
pimiz hatXrlXyoruz. Ülke tarihinin en
ağXr özelleştirme programXnX uygu-
layan son AKP Hükümeti, başta
elektrik dağXtXm bölgeleri olmak
üzere bu alana da el attX. DağXtXm böl-
gelerini satXn alacak şirketlere kârlX
bir alan bXrakma gayreti, elektrik fi-
yatlarXnda ciddi artXşlara neden oldu.
2007’nin AralXk ayXnda konutlarda
15.81 kuruş olan birim fiyat, Ocak
2008’de başlayan ve Ocak 2010’da
dinen zam fXrtXnasXndan, 27.24 kuruşa
çXktX. Bu dönem içerisinde 1 kilovat

saatte yapXlan zam oranX yüzde
72.3 oldu. Kuruş bazXnda küçük
görülen elektrik zammX, asgari
yaşam standardX için gerekli olan
230 kilovat saatlik elektrik tüke-
timi üzerinden 4 kişilik bir ailenin
faturasXna yansXtXldXğX zaman cep-
leri yakmaktadXr. Asgari ücretle ya-
şamaya çalXşan bir ailenin aylXk fa-
turasX, 62 TL’ye yükselmiştir.
Elektrik zamlarX nedeni ile asgari
ücret artXşXnXn, 25.6 TL’lik kXsmX
buharlaşmXştXr. AyrXca bu hükümet

döneminde gerçekleştirilen özelleş-
tirmeler nedeni ile elektrik faturala-
rXnXn önümüzdeki yXllarda da artmasX
kaçXnXlmaz olarak görülmektedir.
DağXtXm özelleştirme ihalelerinde
çXkan yüksek satXş bedelleriyle övü-
nülürken, bu bedelin tahsilatXna yar-
dXmcX olunmak üzere yurttaşlara fa-
hiş fiyatlX elektrik satXşXna göz yu-
mulmakta, ekonomik gerekçelerle fi-
yatlarda yapXlmasX gereken indirim
hükümet müdahaleleriyle engellen-
mekte, yüksek belirlenen kayXp-ka-
çak oranlarXyla yurttaşlardan fazla-
dan tahsilat yapXlmakta, vergi olarak
yurttaşlarXn faturalarXndan tahsil edi-
len aydXnlatma bedelleri ise şirketlere
Hazine üzerinden ikinci kez aktarXl-
maktadXr.

Doğalgaz diğerlerine 
yetişemedi

Doğalgaz açXsXndan bakXldXğXnda
ise bir dönem yapXlan zamlarXn geri
alXnarak, toplam zam oranXnXn görece
olarak makul düzeyde gerçekleşti-
rildiği görülüyor. Ağustos 2007’de
Ankara’da 0.61 kuruş olan metreküp
fiyatX AralXk 2008’de 1.09 kuruşa
yükseldikten sonra Haziran 2009’da
0.72 kuruşa düşmüştür. Nisan
2001’de ise 0.73 kuruş olarak uy-
gulandXğX düşünülürse zam oranXnXn
toplamda yüzde 17.8 olduğu ortaya
çXkmaktadXr. Toplam zam oranX dü-
şük gözükmesine rağmen, AralXk
2008’den Haziran 2009’da kadar
olan dönemde yurttaşlarXn oldukça
yüklü faturalar ödemek durumunda
kaldXğX unutulmamalXdXr. �
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