
BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde 13 ilde birden
yaþanan elektrik kesintilerinin
ardýndan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Hilmi Güler, TEÝAÞ Genel
Müdürü Ýlhami Özþahin’in açýða
alýndýðýný açýklamýþtýr. Hükümet,
bürokratlarýný feda ederek sorum-
luluktan kaçmaya çalýþmaktadýr.
Ne yazýk ki halen sorunun teþhisi
bile yapýlamamýþ, çözüm için adým
atýlamamýþtýr. 

Yaþanan elektrik kesintisi
olayýnda, elektrik satýþ fi-
yatlarýnýn artýrýlmasý,
bunun yaný sýra devletten
vergi ve fon paylarýnýn
kaldýrýlmasý gibi destekler
isteyen otoprodüktör san-
trallerinin hareketi etkili
olmuþtur. Ancak bundan
daha büyük sorumluluk,
yanlýþ enerji ve yönetim
politikalarýndadýr.

Kamunun zafiyete uðra-
týldýðý açýktýr. Sorun,
sorumluluðunun ne kadar
olduðu açýklanmayan ve
anlaþýlamayan bir iki
bürokratýn görevden alýn-
masýyla çözülemez.
Hükümetin öncelikle uygu-
ladýðý enerji politikalarýný,
yýllardýr yatýrým yapýlma-
masýný, yatýrýmlar için kay-
nak ayrýlmamasýný ve
bakanlýk içinde yürüttüðü
kadrolaþma nedeniyle
kamuda yaratýlan aczi
masaya yatýrmasý gerek-

mektedir.
Sorun çözme

makamýnda bulu-
nan siyasal ikti-

dar, bugüne kadar sürekli geçmiþ
dönem uygulama ve sözleþ-
melerinden yakýnmýþ, ancak
çözüme yönelik hiçbir icraat
gösterememiþtir. Enerjideki kaos
giderek derinleþmekte, enerji arz
güvenliði açýsýndan tehdit
büyümektedir. 

Ne yazýk ki kapsamlý bir deðer-
lendirme ve bütüncül bir bakýþ
açýsý yerine, her yapay krizde
olduðu gibi bu iktidar da lobilerin

isteklerine boyun eðerek çözüm
ürettiðini sanmaktadýr. Piyasa
aktörleri tehdit gibi açýklamalarýný
arka arkaya sürdürürken, halen
sorunun özelleþtirmelerin tamam-
lanamamýþ olmasý ve özel sek-
törün isteklerinin yerine getiril-
memiþ olmasýndan kaynak-
landýðýnýn söylenmesi anlaþýlýr
deðildir. 

Türkiye’ye birbirinden beter iki
seçenek dayatýlmaktadýr. Ya ülke

enerjisiz kalacak ya da
geçmiþ dönemde olduðu
gibi risklerin kamuda, tatlý
karýn þirketlerde olduðu
yapý, serbestleþme adý
altýnda yaygýnlaþtýrýlarak
devam ettirilecektir.

Kamu-özel sektör krizi
olarak görülen bu olayda
ne yazýk ki galip yoktur.
Ama kaybeden ülkemiz
olmaktadýr. Ucuz, sürekli,
güvenilir ve verimli bir
þekilde sunulmasýnýn
temel amaç olduðu bir
kamu hizmeti olan enerji
alanýna yalnýzca piyasacý
anlayýþla bakýlmasýnýn
ülkeyi getirdiði nokta
ortada dururken, yine ayný
anlayýþla yola devam
edilmesi mümkün deðildir.
Sorunun çözümü için þir-
ket temsilcileriyle masaya
oturan Enerji Bakan-
lýðý’nýn elektrik fiyatlarýna
zam yapýlmasý kararý
almasý durumunda da
külfet her zaman olduðu
gibi halkýn sýrtýna yýkýlmýþ
olacaktýr. 

Hükümet Sorumluluktan Kurtulamaz
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