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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Bölgemizde yazın başlamasıyla hava sıcaklığının arttığı bir döneme girdik. Küresel ısınmanın da 

etkisi ile son 95 yılın en sıcak Mayıs günü 29 Mayıs 2022’de yaşandı. Klima kullanımının başlamasıyla 

birlikte konutlara ve ticarethanelere yansıyan elektrik faturaları da artması beklenmeli. Tam da tüketimin 

yükselmeye başladığı bu dönemde enerji alanında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay, spot piyasa 

olarak bilinen EPİAŞ’ın işlettiği enerji borsasında, elektrik üretim şirketlerinin verebileceği tekliflerin tavanı 

iki kez yükseltildi. Mayıs ayında 1 kWh için 2,5 TL olan üst sınır önce 2,75 TL’ye, sonra 3,2 TL’ye yükseltildi. 

Yıllık tüketimi 1 milyon kWh’ı aşan sanayi ve ticarethane orta ölçekli hatta küçük olarak tabir edilen bazı 

aboneler de 1 Temmuz’dan itibaren tebliğ kapsamında yüksek tüketimli abone sayılmaya başlayacaklar. 

Yıllık sınırın sürekli düşürülmesiyle oluşturulan bu “yüksek” tüketimli abonelerin faturaları, spot piyasada 

oluşan maliyetlerin doğrudan yansıtılmasına dayalı bir formül ile hesaplanmaktadır. 

Bu abonelerin elektrik maliyetleri 1 Temmuz itibariyle artması beklenirken, 1 Haziran 2022’den 

geçerli olmak üzere tüm abone gruplarını etkileyen yeni bir tarife açıklandı. Bildiğiniz gibi tarifeler, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından her 3 ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 

başında geçerli olacak şekilde yılda 4 kez güncelleniyor. EPDK’nın normal tarife dönemini beklemeden, 

bir ay önce acilen zam yapması, “serbest” olarak nitelendirilen piyasanın bu haliyle sürdürülemediğine 

işaret etmektedir. Aynı gün elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yeni bir zam yapılması, önümüzdeki 

yaz aylarında başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının bir kez daha artırılacağı kaygısı yarattı. KDV 

indirimi yapılmasına, TRT ve Enerji fonlarının kaldırılmasına rağmen, faturalara yansıyacak şekilde zam 

yapılması, sağlanan kamu desteğinin de enerji şirketlerinin kârlılık seviyesini tutturmaya yetmediğini 

göstermektedir.

Sanayi kuruluşlarının, enerji maliyetlerini karşılamakta zorlandığını ve dünyayla rekabet edebilmek için 

işçilik giderlerini düzenli olarak düşürmeye çalıştığı bilinen bir gerçektir. Enerji zamları yalnızca üretilen 

mal ve hizmetin zamlanmasına yol açmamakta, aynı zamanda tüketici de olan emekçi geniş kesimlerin 

yoksullaşmasına da neden olmaktadır. Ülke içinde “ucuzlatılmış” iş gücüyle gerçekleştirdiği üretimi ihraç 

edebilen kuruluşlar ve bunlara kaynak sağlayan finans kuruluşlarının rekor kârlılık açıkladığı bu dönemde, 

ne yazık ki emeğiyle geçinen tüm kesimlerin alım gücü hızla düşmektedir. 

Öte yandan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 27 Nisan 2022 tarihinde bu yana Gezi Davasında 

verilen hukuksuz kararları protesto etmek ve Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın serbest 

bırakılması için Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor. Adalet Nöbeti, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, 

akademisyenler, aydınlar ve yurttaşların desteğiyle her gün 17.00-20.30 saatleri arasında İzmir Mimarlık 

Merkezi önünde gerçekleştiriliyor. TMMOB tarafından sürdürülen “Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip 

Çıkıyoruz” başlıklı kampanya kapsamında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve EMO 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş’ın da aralarında bulunduğu TMMOB heyetinin katılımıyla 18 

Mayıs 2022 tarihinde Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde bir basın açıklaması düzenlendi.  Gezi’nin 

yıl dönümünde dolayısıyla 31 Mayıs 2022 tarihinde Gündoğdu Meydanı’ndan İzmir Emek ve Demokrasi 

Güçleri’nin düzenlediği etkinlikte de arkadaşlarımızın serbest bırakılmasına yönelik taleplerimiz bir kez 

daha dile getirildi.

Haziran ayında ise Şubemizin kuruluş yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Şubemizin ilk Genel Kurulu’nun 

gerçekleştirildiği 8 Haziran 1968 tarihinin 54’üncü yıl dönümünde ülkemizin en önemli sorunu masaya 

yatıran bir söyleşi gerçekleştirdik. Enerjideki yönetim krizinin hiperenflasyonu tetikleme riski yarattığı bu 

dönemde Ekonomist Prof. Dr. Oğuz Oyan’ı konuk ettik. “Yeni Kamusallık; Enerji ve Gıda Güvenliği” başlıklı 

kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, ekonomik krizi ve toplumsal bunalımı aşmanın yollarını tartıştık. Aynı gün 

Adalet Nöbeti’nin sorumluluğunu da üstlendik, üyelerimizle birlikte Gezi Davası’nda hukuksuz bir şekilde 

tutuklanan arkadaşlarımız için adalet çağrısı yaptık.

Ekonomik Kriz ve Toplumsal Bunalım


