
Günümüzdeki üretimin dört ana da-
yanağT bulunmaktadTr. Bunlar doğal
kaynaklar, emek, sermaye ve giri-

şimdir. Beşinci etken olarak enerji kullanT-
mTnT da alabiliriz. Tüm etkenler üretilen de-
ğerden bir pay alTr. Böylece değerin simge-
lediği gelirin bölüşümü sorunu önümüze ge-
lir. Sosyal politikalar açTsTndan genel refah,
toplumsal barTş ve adaletle gelirin bölüşümü
bu noktada büyük önem kazanmaktadTr.
Başka bir deyişle kamunun ekonomik faa-
liyetteki son amacT bu bölüşümde oluşan ya-
ralarT kapatmaktTr.

Günümüzde elektrik enerjisi kullanTmT
toplumlar için vazgeçilmez bir duruma gel-
miştir. Şu an için dünyadaki toplam enerji kul-
lanTmTnTn yüzde 35’i elektrik enerjisidir. Ya-
kTn gelecekte bu oranTn daha da yükselece-
ği beklenmektedir. Bu artTşTn en temel nedeni
kullanTm kolaylTğT ve atTk bTrakmamasTdTr.
AyrTca diğer enerji türlerine çok hTzlT bir şe-
kilde dönüştürülebilir olmasTdTr.

Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yTlT so-
nuçlarTna göre ülkemizde 2.9 milyon ki-
şi günlük 4 TL ile geçiniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanT’nTn
açTklamasTna göre, Eylül 2009 itibariyle bir
yTlda toplam 6 milyon 633 bin 481 abo-
nenin borcu nedeniyle elektriği kesilmiş-
tir. Çağdaş sosyal politika bir yaşam biçi-
midir. Toplumsal barTş, genel refah ve
mutluluğu sağlamaya çalTşTr. Sosyal devlet
olacaksak gereğini yapmak durumundayTz.
Geliri olmayan işsiz bir aile parasT yok di-
ye elektriksiz bTrakTlamaz.

Elektrik satTş fiyatlarTnTn artTşT sonunda
elektrik kullanTm bedeli vergiler dahil edil-
diğinde meskende 1 kWh için bu yTl 33 ku-
ruşa yükselmiştir. Asgari elektrik ihtiyacT üze-
rinden hesaplama yapTldTğTnda yaklaşTk 234
kWh’lik aylTk tüketimi olan bir ailenin faturasT
70 liradan 76 TL’ye yükseltmiştir. Asgari üc-
ret ile karşTlaştTrma yapTldTğTnda enerji yok-
sulluğu tüm gerçekliği ile gün yüzüne çTkar.

Parçalı enerji sektörü
Elektrik fiyatlarTnTn giderek artmasTnTn

nedenine gelince, elektrik alanTnda uygula-
nan yanlTş politikalar olup bunun örneği ise
elektrik borsasTnda şubat ayTnda 1 kilovat sa-
at elektriğin fiyatT 2 TL’ye kadar çTkabilmiş
olmasTdTr. Buna karşT önlem alTnmadTğT gi-
bi, borsa sisteminde fiyattaki artTş artTk nor-

mal karşTlanTr olmuştur. Diğer taraftan elek-
trik dağTtTm özelleştirmeleri; 4628 sayTlT
Yasa’da belirtilen ucuzluk yerine, elektrik ta-
rifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya
esas düzenlemeler ile pahalTlTk getirmiş, tü-
keticiden dağTtTm şirketlerine mali kaynak ak-
tarmanTn yasal dayanağTnT olmuştur.

Bu noktaya nasTl geldiğimize bakarsak;
bilindiği üzere sosyal devlette halkTn ihti-
yaçlarT ve toplumsal fTrsat eşitliği ön planda
iken, düzenleyici devlette ise küresel sistemle
kaynaşmasT teşvik edilen şirket ihtiyaçlarT-
na öncelik verilmesidir. Ülkemizde kamu hiz-
metinde yeni eğilimlere bakTldTğTnda iki
önemli etmen göze çarpmaktadTr. Birincisi
kamu hizmeti alanTnda bir “daralma” göz-
lenmesi ve buna bağlT olarak kurumlarTn par-
çalanarak işlevsiz hale getirilip tasfiye edil-
mesidir. Kamu kurumlarTmTza baktTğTmTzda
bu parçalanmayT çok net olarak görürüz. Bu-
nun en iyi örneğini elektrik sektöründe Tür-
kiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) görürüz.
Önce ikiye sonrada kendi içinde parçalarTn
biri üçe, diğer parça ise 20’ye bölünmüştür.
YapTlmakta olan hizmetler, kamu kuru-
munca yapabilecek

iken ilkin taşeronlaşabildiği ölçüde hizmet
parçalanmTştTr. Sonra da varolma sebebi
hiçe sayTlarak piyasada özelleştirilmektedir.
Sonuçta şirketlerin kar hTrsTna bTrakTlan
elektrik fiyatlarT ile karşT karşTya kalmakta-
yTz. Diğer taraftan da bir genel müdürlüğün
yerine kurulan her genel müdürlük halkTn sTr-
tTna ek mali-

yetler getirmektedir.
Enerji, ticari bir mal değil, toplumsal bir

hizmettir. Bu hizmeti insanlar kullansTn ve-
ya kullanmasTn artTk bu bir insan hakkT ola-
rak kabul edilmektedir. Elektrikle çalTşan ci-
haza bağlT yaşayan bir kalp hastasTnTn ge-
reksinimi bir mal olarak görülebilir mi?
NasTl ki, kaliteli hava ve su kullanTmT her ne
koşulda olursa olsun herkesin doğal kullanTm
hakkT (temel yaşamsal gereksinim) olarak ka-
bul ediliyorsa, enerji kullanTm hakkT da ay-
nT yapTdadTr.

Sürekli yükselen enerji fiyatlarT nedeniyle
enerji yoksullarTna (alt gelir gruplarTna) te-
mel ve çağdaş bir insan hakkT olan enerjiden
yararlanma hakkT kabul edilerek, hane hal-
kT gelirine göre belirli bir düzeyin altTnda ka-
lan ailelere mutlaka destek sağlanmalTdTr.

SağlTk, eğitim, güvenlik, iletişim, ener-
ji vb. hizmetler yararlanTlmasTnTn zorunlu-
luğundan dolayT, verilen hizmetin kalitesin-
den ödün verilemez. Varolan kamu işlet-
melerinin özelleştirilmesi ile giderek yabancT
sermayenin eline geçmesi ya da güdümüne
girmesi söz konusudur. Enerji sektörü de ay-
nT süreci yaşayacaktTr. İzlenen politikalarla
sağlTklT bir sermaye birikimi süreci çTkma-
yacağT gibi kamunun elindeki sermaye biri-
kimi de yok olacaktTr.

AyrTca ülkemizde enerji fiyatlarTnTn yük-
sekliği nedeniyle sanayi sektörümüz olum-
suz etkilenmektedir.

Fiyatlar yine yakacak
Elektrik alanTnda gerçekleştirilen libe-

ralleşme ve özelleştirme politikalarT bir çok
ülkede başarTlT olamamTş, örneğin G. Afri-
ka’da abonelerin büyük kTsmT artan elektrik
faturalarTnT ödeyememiş ve bağlantTlarTnT kes-
tirmişlerdir. Ucuz elektrik ülkesi Brezilya ya-
bancT elektrik şirketlerinin eline düşünce, elek-
trik kesintileri ile karşT karşTya kalmTş, Rio
de Janerio’da ise özelleştirme sonrasTnda fi-
yatlar yüzde 400 artmTş, çalTşanlarTn yüz-
de 40’T işinden edilmiştir.

Elektrik enerjisinde etkinlik, ülke ge-
nelinde ihtiyaç duyulan her yerde elek-
triğin aynT kalitede ve yeterli miktarda yok-
sulun da yararlanabilir bir konumda olmasT
gerekmektedir. Elektrik enerjisinde kul-
lanabilirlik kavramT salt bir kar/zarar esa-
sTna göre değil, ülkemizin gelişmişlik öl-
çütlerini de kapsayan, sosyal etkilerini de
dikkate alan bir değerlendirme yapTlma-
sT anlamTna gelmektedir. Bu açTdan elek-
trik enerjisi maliyeti doğru hesaplanmanTn
yanTnda enerji yoksulunu da dikkate alan
ve hizmetin kalitelisiyle birlikte sürekli kT-
labilecek bir fiyat politikasT benimsen-
melidir.

Elektriğin düzenli, sürekli verilebil-
mesi gerekli planlama, yatTrTm ve bakT-
mTn zamanTnda yapTlmasT ile olur. Kamu
yararTnTn ortadan kaldTrTlmasT ve hizmet
kalitesinde oluşacak düşüklük halkTmT-
za fiyat artTşT olarak yansTmakta olup ge-
lecek yTllarda daha da artarak yakTcT ko-
numa gelecektir.
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Elektrik sektöründeki özelleştirme politikası nedeniyle
kurumlar önce ikiye sonra onlarca parçaya bölündü.
Özelleştirme sonucunda elektrik fiyatları yalnızca
Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de yüzde 400’lere varan
oranda arttı. Brezilya’da pahalılık nedeniyle birçok kişi
aboneliğini kesti. Türkiye’de ise yalnızca 2009 yılında 
6 milyon kişinin elektriği kesildi. Bu politikalar tüm
dünyada enerji yoksulları oluşmasına neden oldu.

Fiyatların artması dünyada ve Türkiye’de yeni bir kitleyi oluşturdu

Enerji yoksulları oluştu
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