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SICAK GÜNLERDEN MÜCADELEYİ 
GÜÇLENDİRECEĞİMİZ SONBAHAR 

GÜNLERİNE BAŞLARKEN… 
Sıcak yaz aylarının yoğun siyasi gündemlerle geçtiği 
ülkemizde bir kez daha sonbahar günlerini yaşamaya 
başladık. Uzun bir dönem gündemden düşmeyen, sürekli 
ısıtılan Ergenekon Operasyonu ve AKP’nin kapatılma 
davasıyla üst perdelerde süren siyasi iktidar kapışmaları; 
AKP’nin kapatılmamasıyla durulan bir uzlaşma süreciyle 
yeni bir evreye girdi. Bu krizli ortam da dahil olmak üzere 
AKP ikinci iktidar döneminde; sağlıktan, barınmaya, 
enerjiden suya, kamusal alanın bütününe dönük piyasacı 
politikalarını hızla sürdürmeye devam etti ve ediyor.

Bir süredir tüm dünyanın gündeminde olan ve "Büyük 
Bunalım’dan sonra en büyük kriz" kelimeleriyle ifade edilen 
fi nansal kriz,  fi nans dünyasını sarsarken AKP iktidarı ‘Kriz 
Türkiye’yi etkilemeyecek. Yeni fırsatlar doğurabilecek' gibi 
söylemlerde bulunuyor. 2001 Krizi sonrası Merkez Bankası 
ucuz dövizlerinin kimler tarafından alındığını, zor durumda 
kalan şirketlerin nasıl yabancılaştırıldığını ve özelleştirme 
yağmasıyla, kamu şirketlerinin kimlere peşkeş çekildiğini 
hatırlamak gerekiyor. Krizin faturasını ödeyen yurttaşlar 
olarak, kimlere fırsat yaratıldığını unutmamamız gerekiyor. 
Bu dönemde işsizlik ve yoksulluğun artacağı görülürken 
toplumsal muhalefet dinamiklerinin de açığa çıkabileceğini 
söyleyebiliriz. Nitekim  1 Ekim 2008 tarihi itibari ile yürürlüğe 
giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası,  
emeklilik ve sağlıkla ilgili hayati önem taşıyan değişikliklerle 
yaşam alanımızı daha da daraltacak.  Krizin faturasını ve bu 
olumsuz uygulamaların bedelini ödememek için toplumsal 
muhalefetle birlikte karşı çıkışımızı yükselteceğiz.  

Gürcistan ve Rusya arasında yaşanan savaş, emperyalist 
egemenlik ilişiklerinde yavaş yavaş görünür olan 
değişimlerin somut bir örneği olmakla beraber, Türkiye’yi; 
bölgesel- stratejik konumu gereği ve dışa bağımlı bir ülke 
olması sebebiyle oldukça zor günlerin beklediğini de 
gösterdi. Rusya’nın çevre ülkelerini kapsayıcı bir politik 
hatta ilerlemesi, özellikle zengin enerji kaynaklarının 
bölgede yer alması sebebiyle ABD, AB ve Rusya arasındaki 
ilişkilerde krizlerin yaşanacağı bir süreçte, enerji alanında 
yeni yapılanmaları hızla hayata geçiren AKP Hükümeti'nin, 
enerji politikalarında bağımlılık siyasetini daha da 
derinleştireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

AKP’nin altı yıllık iktidar sürecine baktığımızda, enerji 
alanında 1990’lı yıllarda başlatılan yapısal dönüşümlere, 
köklü değişikliklerle devam ettiğini görürüz. Özelikle 
elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin yasal 
düzenlemelerle kamusal alandan özel alana geçişi 
sürecinde bir dizi sorunu sıralayabiliriz.

Elektrik üretimindeki payı her geçen gün artan ithal 
doğalgaz, enerjide dışa bağımlılığın en büyük göstergeleri 

arasında yer alıyor. Su ve kömür gibi yerli kaynaklarla, hidro 
elektrik ve termik santrallarda elektrik üretimi oranı -kurulu 
güçlerinin daha fazla elvermesine rağmen- azalırken, 
kurulum maliyetleri düşük olan doğalgaz santrallarında 
elektrik üretimi oranı bütün içinde % 45’i aşan seviyelere 
ulaştı. Buna ithal kömür ve fuel oil gibi dışarıdan sağlanan 
kaynakları eklediğimiz zaman, dışa bağımlı elektrik 
üretimi oranının % 55’lerde olduğunu görüyoruz. Bu 
durum beraberinde büyük bir arz güvenliği sorununu 
doğurmaktadır. 

Bağımlılık bir taraftan bu kadar arttırılırken ‘enerjide kendi 
kendimize yeteceğiz’ , ‘dışa bağımlılık artık son bulacak’ gibi 
yalan propagandalarla nükleer santralların ülkemizde 
kurulmasını sağlayacak Nükleer Enerji Yasası geçirildi. 
Nükleer santralların büyük çevresel ve sağlık sorunlarının 
somut sonuçlarının bilindiği günümüzde, AKP Hükümeti 
bir kez daha güvencesiz gelecek düzenlemelerinin altına 
imzasını atmış oldu.

Enerji alanında yeni yapılandırmalar kapsamında çevresel 
açıdan büyük kayıplara yol açacak bir uygulama da, elektrik 
üretim santrallarının özelleştirilmesini de içinde barındıran, 
akarsu ve derelerin hidro elektrik santrallarının kurulumu 
için yağmalanmasıdır.

AKP hükümeti IMF’ye sunduğu niyet mektubundaki enerji 
planında; elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin 
hızla tamamlanacağını, otomatik fi yatlandırma 
mekanizmasına geçileceğini, belediyelerin gecikmiş 
borçları ve genel aydınlatma giderleri gibi sorunlarının 
çözüleceğini taahhüt etti. Bu kapsamda özelleştirilecek 
dağıtım şirketlerini sermaye için cazip kılmak üzere geçirilen 
yasal düzenlemelerle zamlar ardarda yapılmaya başlandı. 
1 Ocak’da yapılan zammın ardından 1 Temmuz itibari ile 
geçen otomatik zam uygulamasıyla 1 Ekim zammı da dahil 
olmak üzere 2008 yılı ilk on ayında elektriğe yapılan zam 
oranı konutlarda net % 57’yi aşmıştır.  

Bütün bu düzenlemeler her özelleştirme döneminde 
yaşandığı gibi sektör çalışanlarını işsizlik tehlikesi ve 
taşeronlaştırma gibi güvencesiz çalışma biçimleriyle 
karşı karşıya bırakırken, paralelinde halkın da elektriğe ve 
doğalgaza ulaşma hakkı ellerinden alınmaktadır.

Elektrik ve doğalgaz yaşamımızın her alanında ve anında 
insanca bir hayat için gerekli olan ve başka bir şeyle ikame 
edilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlarımız arasında yer 
almaktadır. Sanayide gerçekleştirilen üretimden evimizde 
pişirdiğimiz yemeğe, işyerinde açtığımız bilgisayardan 
ısınmaya kadar gelişmenin ve hayatı idame ettirmenin temel 
girdi kaynaklarıdır. Nitelik bakımından böyle özelliklere 
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sahip olması sebebiyle kamu eliyle örgütlenmesi, herkes 
için ulaşılabilir niteliklerde olması gerekmektedir. 

Bizlere; elektrik, elektronik, bilgisayar ve biyomedikal 
mühendislerin oluşturduğu odamıza, enerji politikalarının 
somut sonuçlarının yıkıcı bir biçimde hissedildiği bu 
günlerde, mücadele deneyimlerimiz ve sahip olduğumuz 
bilgi birikimimizle büyük işler düşmektedir. Bir taraftan 
sektörde çalışan meslektaşlarımızın sektörün diğer 
bileşenleriyle ortak mücadelesinde, güvenli gelecek 
talebiyle beraber alternatif enerji politika söylemlerini 
yükseltirken, paralelinde somut olarak zamlarla mücadeleyi 

kendisine hedef alan ve özünde enerjiye ulaşma ve insanca 
yaşama taleplerini barındıran bir çizgiyi toplumun tüm 
bileşenleriyle beraber örgütlemek görevi düşmektedir.

Soğuk kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde mücadelemizle 
ısıtacağımız yolları kat ederken birlikte olmak dileğiyle… 

Sevgi ve saygılarımızla…  

36. Dönem Yönetim Kurulu  adına
Erhan Karaçay

erhan.karacay@emo.org.tr

  

Tek Terimli (Tek Zamanlı) Elektrik Satış Tarifesi  (YTL/kWh)

Tarife 

Gurubu

2007 yılı
Birim Fiyatı

2008 Yılı

Gelen Zam 
(%) 

1 Ocak - 
30 Haziran
Birim Fiyat

Gelen Zam 
(%) 

1 Temmuz - 
30 Eylül

Birim Fiyat

Gelen Zam 
(%) 

1 Ekim - 
31 Aralık 

Birim Fiyat

Yıllık Toplam 
Zam (%)

Sanayi 0,118636 12,03 0,132911 21,52 0,161510 9,27 0,176756 48,99

Ticarethane 0,149401 18,85   0,177562  21,34 0,215448 9,35 0,235664  57,74

Mesken 0,127775 19,55  0,152749 20,46 0,184006 9,07 0,200769 57,13

(BTV) Belediye Tüketim Vergisi ve KDV hariç rakamlardır.

ELEKTRİK ZAMLARI

Elektrik faturalarında, faturalamaya esas nihai birim fi yat ;
1- Perakende Satış Enerji Bedeli,
2- Dağıtım Bedeli,

3- PSH (Perakende Satış Hizmetleri) Bedeli,
4- İletim Bedeli,  
dört parametrenin toplamı üzerine,
5- Enerji Fonu %1
6- TRT Payı %2  ilave edilerek bulunmaktadır. 

Tablodaki birim fi yatların tüketim bedeliyle çarpılmasıyla  bulunan toplama, 
7-Belediye Tüketim Vergisi %5 ilave edilerek, (BTV) vergi dahil toplam üzerine,
8-KDV %18 ilave edilerek tüketiciye yansıtılmaktadır.
Örnek olarak;: 

2007 yılında konutlarda elektriğin tüketiciye yansıyan faturadaki kWh ücreti ortalama 15.83 Ykr iken, 
1 Ocak 2008 tarihinde % 19,55 zamdan sonra ortalama kWh ücreti 18.93 Ykr’a yükselmiştir.
1 Temmuz 2008  tarihinde % 20,46 zamdan sonra ortalama kWh ücreti 22,80 Ykr’a yükselmiştir  
1 Ekim 2008    tarihinde  % 9,07  zamdan sonra ortalama kWh ücreti 24,88 Ykr’a yükselmiştir

On ay içerisinde konutlarda elektriğe yapılan toplam zam oranı % 57,13 gerçekleşmiştir.

YAPILAN MİSEM EĞİTİMLERİ
EĞİTİMLER   TARİH   KATILAN SAYISI

ASANSÖR SMM   5-7 HAZİRAN   10
   11-13 EYLÜL   13
   10-13 HAZİRAN   17

ELEKTRİK SMM  23-26 HAZİRAN   25
   12-15 AĞUSTOS   25
   23-26 EYLÜL   22

ELEKTRİK TESİSLERİNDE 3-5 EYLÜL   15
TOPRAKLAMALAR   19-21 HAZİRAN   19

YG TESİSLERİNDE İŞLETME 
SORUMLULUĞU    21-23 AĞUSTOS   10
   18-20 EYLÜL   11

YAPILACAK MİSEM EĞİTİMLERİ
YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU

Tarih:  13.11.2008 - 15.11.2008
 25.12.2008 - 27.12.2008 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR

Tarih:  04.11.2008 - 06.11.2008 
 16.12.2008 - 18.12.2008 

ASANSÖR SMM KURSU

Tarih:  04.12.2008 - 06.12.2008 

ELEKTRİK SMM KURSU

Tarih:  21.10.2008 - 24.10.2008 
 25.11.2008 - 28.11.2008 

BAŞYAZI


