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MKE Şirkete Dönüşürse
Yok Olur

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, Makine Kimya Endüstri Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasının ardından 23 Haziran 2021 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı. Şirketleştirmenin sonrasındaki adımın özelleştirme olacağına vurgu yapılana açıklamada, kamu kurumlarının
kâr/zarar ölçeğinde ele alınmasının yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısına yer verildi.

“Özelleştirme baskısından kurtararak Hazine’ye bağlama” söylemleriyle
yapılmak istenilen şirketleştirilmenin
aslında özelleştirmenin ilk adımı olduğunu ifade edildiği basın açıklamasında, daha önce çok sayıda Kamu
İktisadi Teşebbüsünün şirketleştirilmelerinin ardından özelleştirildikleri hatırlatıldı. AKP milletvekillerinin
imzası ile TBMM’ye sunulan teklifin
gerekçesine kurumun özel sektör
mantığıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında yönetilmesinin
hedeflendiğine yer verilen açıklamada, kurumunun Sayıştay denetiminde
çıkarılmak istendiğine vurgu yapıldı.
Özelleştirmelerin AKP’nin iktidarda
olduğu son 19 yılda hız kazandığına
ve kamu işletmeciliğinin sembollerin
birer birer elden çıkarıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
“Kendi ideoloji yapısını güçlendirerek, siyasi kararlarla özelleştirmeleri ekonomik ve siyasi saldırının bir
parçasına dönüştüren siyasi iktidar,
kamusal hizmetler ve kimi üretim
araçlarını özel kesim yararına dağıtmış, kamunun ulusal ekonomideki
doğrudan payını en aza indirmiş ve
kamusal mülkiyeti yok olma noktasına
getirmiştir. Eğitim, sağlık, haberleşme,

enerji başta olmak üzere halkımızın
doğal gereksinimlerini karşılayan mal
ve hizmet üretimleri, sermayenin insafına ve kar güdüsüne terk edilmiş;
TEK, PTT, TCDD, Türk Telekom, Tank
Palet Fabrikası gibi önemli kuruluşlar
elden çıkarılmıştır.
Enerji gibi hassas ve kamusal bir
hak bile sadece kar/zarar ölçeğinde
ele alınmış, merkezi planlama ve işletme göz ardı edilmiş, kamusal hizmet
anlayışının terk edilerek, serbestleşme, özelleştirme ve neoliberal politikalarla enerji sektörü kaos ortamına
itilmiştir. Tüm dünyada enerji alanında
yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, ne yazık ki enerji arz
güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde AKP Hükümeti, enerji
alanında yaptığı özelleştirmelerle sanayinin ve günlük yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektriği evlerimize getiren enerji dağıtım kuruluşlarımız özel
sektöre devretmiştir. Üstelik bu devirler otomatik fiyatlandırma uygulamasıyla halkın üzerinden pahalı elektrik
satış garantisi verilerek yapılmıştır.
Ülkemiz ne yazık ki dünya ölçeğinde
hem vatandaşına hem sanayicisine en
pahalı elektriği sunan ülke konumuna
gelmiştir.”

MKE’nin şirkete dönüştürülmesinin ardından, parçala-küçült-yönet
yöntemleri kullanılarak özelleştirilmesinin önü açılacağına değinilen
açıklama, şöyle tamamlandı:
“EMO olarak; kamu mülkiyetinin
ve kamu hizmetlerinin özelleştirme
ve ticarileştirme yöntemleriyle sermayeye devrinin tüm hizmetlerin daha
pahalı, kalitesiz hale gelmesi, yıllardır
halkın birikimleri ile oluşmuş kamusal
malların sermayeye peşkeş çekilmesi,
işsizliğin ve iş güvencesinin giderek
azalması anlamına geldiğini biliyoruz. Özelleştirme uygulamalarının neoliberal politikaların bir parçası olarak
görüyor, ülkemizin geleceği ve kalkınması için özelleştirme uygulamaların
durdurulmasını, kamusal işletmecilikte devletin yeniden söz sahibi olmasını istiyoruz.
Yıllarca enerji özelleştirmeleri
başta olmak üzere, dün olduğu gibi
bugün de haksız ve keyfi kararlarla
yapılan özelleştirmelerin karşısında duracağımızı ilan ediyor, MKE’nin
özelleştirilme için hazırlanan kanun
teklifinin geri çekilmesini, ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda kamusal
hizmetler üretilmesini istiyoruz.”
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