ENERJİ VE TÜKETİCİ
Biz Tüketicilerin çok yakından ilgilendirdiği için enerji üretimi dağıtımı ve politikaları ile
yakından ilgileniyoruz.
Bizim için enerji kaynaklarının çeşitliliğinin yanında enerjinin temiz, güvenli ve erişilebilir
bir fiyatla sunumu çok önemlidir. Bu anlamda da Ülkemizdeki uygulanan enerji
politikalarından en fazla zarar görenleriz.Çünkü Ülkemizde ki enerji kaynaklarının Tüketiciye
sunum fiyatları Dünya ortalamasının çok çok üzerindedir.Her ay gelen Elektrik ve doğalgaz
faturalarının kabarıklığı nedeniyle hemen hemen gelirimizin 5/1 ini bu faturaları ödemek için
kullanmaktayız. Enerji fiyatlarının yüksekliğinin temel nedenlerinin başında dağıtımda
meydana gelen kaçakların yanısıra enerji üzerinden alınan yüksek tüketim vergileri
gelmektedir. Siyasi iktidarlar plansız programsız uyguladıkları mali politikalar nedeniyle
meydana gelen bütçe açıklarını kapatmanın tek yolu olarak tüketim vergilerini arttırmak
olarak görmektedirler. Bugün bütçe gelirlerimizin %77 sini tüketim vergileri
oluşturmaktadır.Oysa bilinmektedir ki tüketim vergileri en adaletsiz vergilerdir. Mali
literatürde ahlaksız vergi olarak nitelendirilmektedir.Bu nedenle Tüketici Koruma Derneği
olarak siyasi iktidarların tüketim vergilerini yükseltmeleri karşısında sessiz kalmadık.Bu
uygulamalara karşı yargı yoluna başvurduk ve yürütmeyi durdurma kararları aldığımız gibi
tüketim vergilerine karşı da Ülke çapında ses getiren kampanyalar örgütledik. Bu
çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gii bundan sonra devam edecektir.
Ülkemizde özellikle son zamanlarda enerji özelleştirmeleri nedeniyle büyük sıkıntılar
yaşanmakta enerji şirketleri siyasi iktidardan istedikleri zammı alabilmek için gerektiğinde
bizleri karanlık içersinde bırakabilmektedirler. Bunun nedeni ne olursa olsun Tüketicilerin
enerjisiz bırakılmaları hiçbir mantıkla bağdaşmaz. Enerji Tüketicilerin hayatında olmazsa
olmazlardandır. Gelişmiş Ülkelerle kıyaslandığında Ülkemizde enerji tüketiminin çok düşük
olduğu aşikardır. Bunun temel nedeni de enerjinin Tüketiciye yüksek fiyatla sunulmasıdır.
Enerjinin yüksek fiyatla sunulması nedenlerinin başında enerji politikaları oluşturulurken
aynı zamanda çeşitli aşamalarda yaşanan büyük yolsuzluklardır.Enerjinin yüksek fiyatla
sunulması nedeniyle başta ormanlarımız olmak üzere Ülkenin birçok değerleri hızla yok
olmaktadır.
Enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Derneğimize gelen yoğun şikayetler üzerine Tüketici
Koruma Derneği olarak İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne 2001 yılında Derneğimize gelen
doğalgaz faturalarının fahiş olduğundan bahisle İGDAŞ aleyhine açmış olduğumuz davayı
kazandık. Dernek olarak cebimizden haksız olarak alınan 279 YTL yi geri aldık. Bu da açıkca
göstermektedir ki enerji şirketleri Tüketicileri yolunacak kaz olarak görmektedirler.
Uygulanan yanlış enerji politikaları Tüketiciler açısından çekilmez hale gelmiştir.Tüketicinin
uygulanan bu politiklara karşı sessiz kalması beklenemez. Biz tüketimden gelen gücümüzü
kullanmak zorundayız.Biz Tüketici Koruma Derneği olarak bu işin uzmanlarıyla enerji
politikalarını ve alternatif enerji politikalarını masaya yatırıp çözüm yollarını arıyoruz.Bu
konuyla ilgili tarafların tamamını çağırıyoruz.Üzülerek belirtmek isterim ki Devletin ve enerji
şirketlerinin temsilcilerini bu toplantılarda göremiyoruz.
Elektrik Mühendisleri Odasının bu konuyu Türkiye çapında tartışmaya açmasında
sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz.Enerji sorunlarının bu toplantılarda tüm detaylarıyla
tartışılmasını ve doğru çözüm yollarınının gösterilmesini bekliyoruz.
Enerjinin önemi açık olmakla birlikte enerji üretilirken çevreye zarar vermemesi de bir
zorunluluktur. Çünkü sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı da evrensel bir tüketici hakkıdır. Bu
nedenle biz Tüketici Koruma Derneği olarak çevreye ve doğaya saygılı üretim teknolojilerinin
Ülkemizde yaygınlaştırılmasından yanayız.Gelişmiş birçok Ülkenin çevreye verdiği zarardan
dolayı kapatma (çalıştırmama) yoluna gittiği nükleer santrallerin Ülkemizde enerji
sorunlarının aşılabilmesi için alternatif olarak gösterilmesi büyük bir aldatmacadır. Ülkemizde

rüzgar, güneş ve su kaynakları oldukça zengindir. Bu kaynaklar kullanılarak Ülkemiz için
yeterli enerji üretimi sağlanabilr düşüncesindeyim. Ülkemizin eski teknoloji ürünü nükleer
santrallerle doldurulması biz tüketiciler açısından kabul edilemez bir olgudur.Enerji
politikalarının oluşumunda söz sahibi olmak için başta Federasyonumuz olmak üzere değişik
çalışmalar yapmaktayız. Evrensel Tüketici haklarından olan temsil edilme hakkımızı
kullanarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda temsil edilmek için uğraş veriyoruz.
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