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EMO, MMO ve ESM Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...
ENERJİ ZAMLARINI YENİLERİ İZLEYECEK
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) ve Makina Mühendisleri
Odası (MMO), enerji zamları ilgili 2 Temmuz’da ortak basın toplantısı gerçekleştirdiler. İktidarın özel şirketleri kollayan
dışa bağımlı enerji politikalarından kaynaklanan zamların süreceğine vurgu yapılan açıklamada, dar gelirli yurttaşların
elektrik, su, doğalgaz, İnternet ve telefon faturalarının kamu tarafından karşılanması istendi.
EMO, ESM ve MMO, enerji zamları ile ilgili 2 Temmuz 2021 tarihinde
EMO Genel Merkezi`nde ortak basın
toplantısı düzenledi. Toplantıya, MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
EMO Yazmanı Can İncebıyık, Saymanı
Çiğdem Gündoğan Türker, ESM Genel
Başkanı Cemalettin Sağtekin ile Dış
İlişkiler, Kadın ve Çevre Sekreteri
Özlem Apaydın katıldı. MMO Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından okunan ortak açıklamada, ithal
kömür ve doğalgaz yakıtlı santralın
teşvik edilmesiyle enerjide dışa bağımlığının artırıldığı belirtilerek, şöyle
denildi:
“Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra şirketlere verilen ek
destekler; YEKDEM, kapasite mekanizması, yüksek fiyatlı alım garantileri vb.
yöntemlerle, piyasa fiyatının üzerinde
bedel ile elektrik alımı, özel doğalgaz
yakıtlı santrallara BOTAŞ tarafından
maliyetinin çok altında fiyatlarla doğalgaz satışı ile sınırlı kalmamıştır.
Umursamadan çevreye her türlü zararı vermeyi kendilerine hak gören özel
şirketlere ödül gibi, çevre mevzuatına
uyumda esneklik tanınmış ve çevre
izni teşvikleri dağıtılmıştır. 2021 yılı
içinde yüzde 15 artan elektrik fiyatlarına son iki buçuk yıl içinde yapılan
zam ise yüzde 70 olmuştur.”
Doğalgazda da benzer bir tablo
söz konusu olduğuna değinilen açıklamada, BOTAŞ’ın doğalgaz bedellerine yaptığı zamların yanında; özel
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doğalgaz dağıtım şirketlerinin tahsil
ettiği sistem kullanım bedellerine de
zam yapılmasının faturaları artırdığı
belirtildi. Sistem kullanım bedelinin,
birçok ilde tüketicinin ödediği tutarın
üçte birine ulaştığına dikkat çekilen
açıklamada, enerji yoksulluğu sorununun ağırlaştığı ifade edilerek, şu
bilgilere yer verildi:
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez’in TBMM`de verdiği
bilgilerden, 2020’nin ilk dokuz ayında,
toplam tutarı 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konut
elektrik abonesinin; 399 milyon TL
ödenmemiş borçtan dolayı da; 51 bin
konut doğalgaz abonesinin sözleşmelerinin feshedildiği ve elektrik ve
gazlarının kesildiği anlaşılmaktadır.
Oysa, ortalama borç tutarı bin liranın
altında olan 107 bin konutta oturan
dört yüz binden fazla yurttaş karanlığa; borçları sekiz bin liradan az olan

iki yüz bin yurttaş soğuğa mahkum
edilmeyebilir, toplam 500 milyon TL
kamu kaynaklarından karşılanabilirdi.”
Son zamlar sonrasında, maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle tüm ürün
ve hizmetlere zam yapılacağına vurgu
yapılan açıklamada, salgın nedeniyle
düşük ücretle çalışmak zorunda kalanlar, kapanan küçük işyerinin sahipleri
ve sayıları on milyonu geçen işsizlerin ödeme güçlüğü çektiği belirtilere,
“Milyonlarca yurttaş; elektrik, doğal
gaz, su, telefon, internet faturalarını
ödeyememekte, elektrik ve gazlarının
kesilmesi ile enerji yoksulları arasına
katılmaktadır. Bu durumu önlemek
için kriz koşulları sona erene kadar
zor durumdaki tüm yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik, su,
doğal gaz, internet ve telefon hizmet
bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

