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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 11 Şubat 2022 tarihin-
de 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst 
düzey yöneticileriyle yaptığı toplantı-
da, vatandaşları rahatlatacak bir karar 
çıkmadığına dikkat çekilen açıklama-
da, şöyle denildi:  

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, elektrik zirvesi sonra-
sında ‘Temel sorun; elektrik üretim 
maliyetleri, 100 TL’lik elektrik mali-
yetinin 50 TL’sini devlet ödüyor’ açık-
lamasını yapmıştır. Vahim bir itiraf 
olan bu açıklamalar, ‘devlet ödemese’ 
vatandaşlara, esnafa gelen faturaların 
aslında daha fazla olacağı anlamına 
mı gelmektedir? Ayrıca özelleştirilen 
bir hizmetin maliyetinin yarısının 
devlet tarafından ödenmesi, elektrik 
üretim ve dağıtım şirketlerinin kamu 
kaynaklarıyla sübvanse edilmesi değil 
midir? Şirketlerin desteklenmesi için 
böyle bir kaynak ayrılabiliyorsa eğer, 
neden vatandaş, esnaf ve sanayiciler 
değil de, bir avuç sermayedar bundan 
yararlanmaktadır?” 

Özelleştirilmeyle verimli işletme 
ve maliyet düşürülmesi iddiasının 
tam bir kabusa dönüştüğünün ifade 

edildiği açıklamada, “Enerji fiyatların-
daki olağanüstü artışlar nedeniyle çok 
sayıda vatandaş faturasını ödeyemez 
hale gelmiştir. Üretim altyapısının 
büyük oranda ithal kaynaklara daya-
lı olması dövize bağımlı tarifelerin 
oluşmasına sebep olmuştur. Elektrik 
enerjisinin arz güvenliği ve kalitesi 
sağlanamamış, vatandaşlar kışın or-
tasında soğuk ve karanlığa mahkûm 
edilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Türkiye Bankalar Birliği’nin rapor-
larına göre üretim ve dağıtım şirketle-
rinin kullandıkları ticari kredi borçları 
2021 Kasım ayı itibarıyla 398 milyar 
TL’ye yükseldiğine vurgu yapılarak, şu 
bilgiler aktarıldı:

“Kapasite mekanizması adı altında 
yerli termik santrallere yapılan öde-
meler, mekanizma kapsamına alınan 
Yap İşlet santrallere yapılan ödeme-
lerle birlikte 2021 yılı için yapılması 
öngörülen 2.6 Milyar TL’yi geçmiş-
tir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
katkısı dolar üzerinden ücretlendiril-
diğinden enerji tedarik maliyetlerine 
yansıtılması ile oluşturulan tarifeler-
le vatandaşlarımız ödeme güçlüğüne 

itilmiştir. Enerji politikaları vatandaşın 

değil, siyasi iktidarın tercihidir ve fatu-

rası biz vatandaşlara çıkartılmaktadır. 

Özelleştirmelerin sonuçları; zam-

dır, pahalılıktır, karanlıktır. İktidarın 

tasarruf, verimlilik ve dar gelirli va-

tandaşlara yönelik iyileştirme iddia-

ları tamamen göstermeliktir. Konut 

abonelerinin ardından binlerce liraya 

çıkan faturalarla karşılaşan işyeri sa-

hipleri de faturalarını ödeyemeyenler 

kervanına eklenecektir.”

Elektrik zamların geri alınması 

çağrısı yapılan ve özelleştirme poli-

tikalarının oluşturduğu vahşi piyasa 

yapısının dönüştürülmesi istenen 

açıklama, “Ülkemizin yıllardır boğuş-

tuğu sorunları aşmak, ekonomik kriz-

den mümkün olan en çabuk şekilde 

çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez 

gereksinimlerinin karşılanması için; 

kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, top-

lumsal yarar esaslarını temel alan 

demokratik bir planlama ve toplum-

sal kalkınma perspektifi ile kamucu, 

toplumcu bir programın uygulanması 

gereklidir” ifadeleriyle tamamlandı.

Enerji Zirvesi Beklentileri 
Karşılamadı…
İKTİDAR ÇARESİZ KALDI!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem Yönetim Kurulu, yüksek elektrik faturaları konusunda düzenlenen zir-
veden vatandaşları rahatlatacak bir karar çıkmaması üzerine yaptığı açıklamada, iktidarın çözüm için derhal harekete 
geçmesi ve öncelikle elektrik fiyatlarına yapılan zamların geri alınması gerektiğini bildirdi. Özelleştirme ve serbestleş-
tirme politikalarının oluşturduğu vahşi piyasa yapısına işaret edilen açıklamada, “Köklü çözüm; kamusal hizmetlerin 
kamu eliyle verilmesidir” denildi. 


