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EMO Yönetim Kurulu, 22 Nisan 2022 

tarihinde gerçekleştirdiği basın açıkla-

masında, elektrik alanındaki özelleştir-

me ve piyasalaştırma uygulamalarının 

maliyetini karşılanamaz noktaya ge-

lindiğine dikkat çekti. 2001`den sonra 

ağırlaşan neoliberal tahribatı tersine 

çevirmek için bekleme lüksünün kal-

madığına vurgu yapılan açıklamada, 

köklü çözüm için kamulaştırma progra-

mı oluşturulması çağrısına yer verildi.
EMO Yönetim Kurulu’nun açıkla-

masında, dünya genelinde milyarlar, 
ülkemizde ise milyonlarca kişinin 
temel enerji kaynaklarına erişmek-
te zorluk yaşadığına vurgu yapılarak, 
şöyle denildi:

“Enerji tekelleri bir yandan geze-
genin doğal kaynaklarını yağmalar-
ken, bir yandan da milyarları yoksul-
laştırıyor. Dünya Bankası ve IMF`nin 
şekillendirdiği neoliberal ekonomi 
politikaları her geçen gün daha fazla 
yoksul yaratırken, varlıkların daha az 
sayıda kişide toplanmasına yol açıyor.

Ülkemizde de elektriğe 2022 yıl-
başı itibarıyla yapılan yüksek oranlı 
zamlar, doğrudan etkilediği enflasyon 
ve zirve noktasına ulaşan hayat paha-
lılığı ülke gündemindeki yerini korur-
ken, enerji yoksulluğu içinde günlük 
ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale 
gelen vatandaşlarımızın sayısı her ge-
çen gün büyüyor. 2021 yılı itibarıyla 
elektrik kesintisi yaşayan abone sayı-

sının 3 milyon 449 bin 344 gibi ina-
nılmaz bir sayıya ulaştığını görüyoruz. 
Gün geçtikçe açığa çıkıyor ki, toplum 
olarak elektrik alanındaki özelleştirme 
ve piyasalaştırma uygulamalarının 
maliyetini karşılayamaz noktaya gel-
dik. Milyonlarca hanede kesinti yaşa-
nırken, milyonlarca konutta ödemeler 
ancak sosyal yardımla yapılabiliyor. 
Fatura bedelleri kiralarını aşıyor, baş-
ta esnaf olmak üzere ticarethaneler 
ayın bir kısmında bu faturalar için ça-
lışıyor. Aylık gelirin, akaryakıt, elektrik 
ve doğalgazdan artırılan bölümü ise 
yüksek enerji maliyetleri nedeniyle 
pahalılaşan temel gıda maddelerinde 
tükeniyor.”

Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli 
ve düşük maliyetli olarak sunulacağı 
iddiasıyla gidilen özelleştirmelerin 
Türkiye’yi getirdiği nokta, arz güven-
liğinden yoksun, pahalı ve şeffaflıktan 
uzak bir yapı olmuştur. Bir avuç ser-
mayedarın kârını artırmak pahasına, 
milyonlar karanlığa mahkum edilmek-
tedir. Özelleştirme ve piyasalaştırma; 
pahalı, kalitesiz ve kesintili enerji de-
mektir. Özelleştirme ve piyasalaştır-
ma; plansızlık, israf, bolluk içinde yok-
luk demektir. Özelleştirme bedelleri 
için uluslararası finans çevrelerinden 
alınan döviz bazlı krediler başta ol-
mak üzere, enerji şirketlerinin borcunu 
kapatma odaklı politikalar; yurttaşları 
hızla yoksullaştırmıştır. Her koşulda 
şirketlerin kârlarını artırmaya odakla-

nan enerji politikaları, kelimenin tam 
anlamıyla yolun sonuna gelmiştir.

Ülkemizin 2001 yılından sonra 
ağırlaşan bu neo-liberal tahribatı ter-
sine çevirmek için artık bekleme lüksü 
olmadığı ve “zamların geri çekilmesi-
nin” yeterli olmayacağın dile getirildi-
ği açıklama şu ifadelerle tamamlandı:  

“Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
daha önce de pek çok kez dile getirdiği 
gibi köklü çözüm; kamusal bir hizmet 
ve bir insan hakkı olan elektrik hizme-
tinin kamu eliyle verilmesidir. Enerji, 
kâr odaklı özel sektörün ticari faaliyet 
alanı olmaktan çıkartılarak kamusal 
alana çekilmelidir. Özelleştirmeler 
durdurulmalı, dağıtım şebekeleri tek-
rar kamu işletmesine geçirilmeli, ka-
munun bu alana yatırım yapmasının 
önündeki engeller kaldırılarak, üretim, 
iletim ve dağıtımıyla dikey entegre bir 
kamu tekeli tekrar kurulmalıdır.

Elektrik Mühendisleri Odası ola-
rak, başta siyasi partiler olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerini, bugünden 
başlamak üzere kademeli ve kapsam-
lı bir kamulaştırma programı oluş-
turmak için göreve davet ediyoruz. 
Odamız emekçi halktan yana geleneği 
ve 68 yıllık mesleki birikimiyle, mer-
kezi planlama ve kamusal anlayışla 
enerji alanını yönetecek, siyasi ve ti-
cari baskılardan uzak, özerk bir yapı 
kurulmasına katkı vermek için göreve 
hazırdır.”
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