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Elektrik, su ve doğalgaz faturaları artık ödeyemeyeceğimiz bedellere ulaştı.
Doymak bilmeyen dağıtım şirketleri kullanım bedellerinin yanına birçok kalem ekleyerek
faturaları şişiriyorlar.
Salgın dönemi bize gösterdi ki elektrik, su ve doğalgaz sermaye kuruluşlarının kâr kapısı olarak
görülüyor.
Bırakın halkın yararına düzenleme yapmayı dağıtım şirketlerinin pervasızlığı ile karşı karşıya
kaldık bu süre boyunca.
Birçok dağıtım şirketinin usulsüz fatura düzenlediği ortaya çıkıyor.
Çağrımız bu pervasızlığa dur demek için.
Dağıtım şirketlerinin usulsüzlüklerine karşı ancak hep birlikte yanıt verebiliriz.
İtiraz etmedikçe daha fazla usulsüzlükle karşılaşıyoruz.
Usulsüz olduğunu düşündüğünüz faturaları paylaşalım ve dağıtım şirketlerini ifşa edelim.

Biliyoruz ki birlikte mücadele edersek zamları geri aldırabilir, usulsüzlükleri ortaya çıkarabilir,
dağıtım şirketlerine dur diyebiliriz.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı fatura soygununa karşı
dayanışmaya çağırıyor.

Fatura Usulsüzlükleri İhbar Hattı:  faturaihbar@patronlarinensesindeyiz.org

Twitter:  @FKabulEtmiyoruz  @pensendeyiz

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/06/05/dagitim-sirketlerinin-ensesindeyiz/
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TKP NE DİYOR?

Yurttaşların salgın nedeniyle evlerinde kalmaya sevk edildiği koşullarda elektrik, su ve doğalgaz
tüketimi kaçınılmaz olarak artmaktadır. Memleketin her köşesinden, artan faturalara ilişkin
şikâyetler yükselmekte. Faturaların hatalı, fazla veya uzun dönemli kesildiğine dair haberler
gelmektedir. Salgın nedeniyle işsizlik ve ücretsiz izin uygulamaları ile boğuşan emekçilerin
sırtındaki fatura yükü gitgide ağırlaşmakta, yurttaşlar asgari gereksinimlerini karşılayamaz hale
gelmektedir.
 
Faturaları Kabul Etmiyoruz Tüm Borçlar Silinsin

Türkiye Komünist Partisi, tek bir yurttaşın bile elektriksiz, susuz, doğalgazsız kalmaması için
bütün kaynakların patronlara değil halka sunulmasını istiyor. Bunun için:

• Salgın süresince kesilen tüm faturalar iptal edilmeli, borçlar silinmelidir.

• Borç bahanesiyle hanelerin su, elektrik ve doğalgazının kesilmesi yasaklanmalıdır. Elektriği,
suyu ve doğalgazı kesilen tüm konutlara yeniden hizmet sağlanmalı, tek bir yurttaşımız bile bu
kaynaklardan mahrum kalmamalıdır.

• Bu düzen ülkemizin tüm kaynaklarını sermaye gruplarının çıkarları için kullanmaktadır. Yapılan
özelleştirmeler ile yurttaşlarımızın ısınma, su ve elektrik kullanma hakkı ticarileşmiştir. Dağıtım
şirketlerini ellerinde bulunduran sermaye grupları bu yolla zenginliklerine zenginlik katmaktadır.
TKP ısınma, su ve elektrik kullanma hakkının kamusal bir hizmet olması için tüm enerji üretim ve
dağıtım şirketlerinin bedelsiz olarak kamulaştırılmasını savunmaktadır.
http://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/faturalari-kabul-etmiyoruz

Faturalar Neden Yüksek?
Konutlara gelen elektrik, su ve doğalgaz faturalarına bakıldığında tüketim bedelinin

fatura tutarının yaklaşık yarısı olduğu görülmektedir. Peki, neden tüketimimizin iki katı

http://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/faturalari-kabul-etmiyoruz


fatura ödüyoruz? Bunun temel iki sebebi var:

Şirketlerin aldığı bedeller ve hükümetin sürekli zam yaptığı vergiler.

• Faturalar yüksek çünkü: AKP’nin hız verdiği özelleştirme politikaları sonucunda elektrik dağıtımı
ve satışının tümü, ithal edilen doğalgazın dağıtım ve satışının büyük bir kısmı özel dağıtım
şirketleri aracılığı yapılıyor.

• Faturalar yüksek çünkü: Doğalgaz faturalarında en az iki şirketin, elektrikte ise en az üç şirketin
kârı bulunuyor.

• Faturalar yüksek çünkü: Bu kârlar patronlara yetmiyor. Faturalara, sayaç okuma,
dolum bedelleri, kayıp/kaçak bedelleri ekleniyor.

• Faturalar yüksek çünkü: Şirketler kârlılıklarını sürdürsünler diye vergiler aracılığı ile finanse
ediliyorlar. Alım garantisi ile yapılan enerji santralleri, hastaneler, yollar, havalimanlarının parası
da faturalar aracılığıyla yurttaşların cebinden çıkıyor. Patronların milyonlarca liralık vergi borçları
aedilirken yurttaşlar her faturada ağır vergilerin altında eziliyor.
 
İGDAŞ’dan Usülsüz Faturalandırma.
Ülke genelinde halk yüksek faturalar eliyle büyük bir soyguna maruz kalırken, son iki yılda
doğalgaza yüzde 60 zam yapan, milyonlarca abonenin gazının borç nedeniyle kesilmesine
seyirci kalan EPDK, İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı. EPDK’nın bu kararı soygundaki iktidar
parmağını ve büyük sermaye gruplarının bu soygundan elde ettiği büyük kârları gizlemeyi de
hedefliyor.
https://sol.org.tr/haber/igdasa-sorusturma-epdk-ne-yapmaya-calisiyor-3694
 
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ hakkında
başlatılan soruşturmayla ilgili yurttaşların yanlış faturaları ödemek zorunda olmadığını,
ödeme zorunluluğunun doğru faturalar için olduğunu söyledi. Peki hangi fatura doğru?
https://sol.org.tr/haber/epdk-kimi-kandiriyor-hangi-fatura-dogru-ki-3953
 
Enerjisa'dan Usulsüz Fatura Kesimi
Sürekli olarak dağıtım şirketlerinin çıkarını savunan, son yıllarda yaptığı büyük zamlarla eleştiri
konusu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yurttaşların yüksek fatura bedellerine
yıllardır sessiz kalırken, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir soruşturma başlatmıştı.
Halkın çıkarını savunuyor gibi görünerek İGDAŞ'ın 40-45 günlük fatura kesmesini soruşturma
konusu yapan EPDK, faturaların iptal edileceğini, 30 günlük olarak yeniden kesileceğini
duyurmuştu.
Oysa faturaların yüksek gelmesinin en büyük nedeni faturanın kesim süresi değil, EPDK'nın
şirketlerin talepleriyle yaptığı yüksek zamlar ve her yıl artan vergiler. Bu konuda yurttaşların
gönderdiği binlerce dilekçeye sessiz kalan EPDK, tepki çekmeye devam ediyor.
https://www.sol.org.tr/haber/enerjisadan-usulsuz-fatura-kesimi-4611

MERSİN'DE SU FATURALARINA KARŞI İMZA KAMPANYASI:
FATURALAR İPTAL EDİLSİN, BORÇLAR SİLİNSİN
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Mersin'de büyükşehir belediye meclisi tarafından alınan "askıda fatura" ve su borçlarının
taksitlendirilmesi kararının "dayanışma" olarak yansıtılmasına tepki gösteren yurttaşlar, bunun
faturaların tahsil edilmesinin bir yolu olduğunu vurguladı.

"Bu faturaları kabul etmiyoruz, tüm borçlar silinmelidir" talebiyle bir imza kampanyası başlatan
yurttaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne "Salgın süresince kesilen tüm faturalar iptal edilsin ve
borçlar silinsin. Kademeli fatura sistemi iptal edilsin. Hukuksuz biçimde faturalara yansıyan
'bakım ücreti' kaldırılsın" çağrısında bulundu.
https://sol.org.tr/haber/mersinde-su-faturalarina-karsi-imza-kampanyasi-faturalar-iptal-edilsin-
borclar-silinsin-5618

İzmirGaz'dan pes dedirten fırsatçılık: Sokağa çıkma yasağında 65
yaş üzeri yurttaşlar fatura ödemeye çağrıldı
Yurttaşlar salgın döneminde işsizlikle mücadele edip sürekli yüksek gelen faturaları ödemekte
zorlanırken, elektrik ve doğalgaz şirketleri fırsatçılığa devam ediyor.

İzmirGaz internet sitesinde yayımladığı duyuruda yalnızca pazar günleri dışarı çıkmalarına izin
verilen 65 yaş üzerini fatura ödemeye davet etti. İzmirGaz'ın mesajında, saat 12.00'den 18.00'e
kadar tüm abone merkezlerinin açık olacağı duyuruldu.
 
TKP'nin Faturaları Kabul Etmiyoruz çağrısıyla ilgili Tüketici Hakları
Derneği Başkanı Turhan Çakar ile konuştuk

 
Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından başlatılan Faturaları Kabul Etmiyoruz çalışması bu
yılın kış aylarında yüksek gelen faturalar karşısında emekçilerin ortak mücadelesini inşa etmek
için doğdu. Bugüne kadar yurttaşların bilgilendirilmesi ve seslerinin duyulmasına yardımcı oldu,
faturaların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştı.

Faturaları Kabul Etmiyoruz çalışması kapsamında Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan
Çakar ve TKP üyesi Ozan Yılmaz'la yapılan söyleşiyi sunuyoruz:

https://sol.org.tr/haber/tkpnin-faturalari-kabul-etmiyoruz-cagrisiyla-ilgili-tuketici-haklari-dernegi-
baskani-turhan
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Doğalgaz fiyatı neden ticari sır? İşte fatura soygununun
gizlenmesinin üç nedeni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıtta doğalgaz alım satım
anlaşmalarının uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olduğu
ve ticari gizlilik içerdiği belirtiliyor. Dolayısıyla anlaşmalar çerçevesinde ödenen tutarın sadece
gaz bedeli olmadığı zımnen kabul edilmiş oluyor. 
https://sol.org.tr/haber/dogalgaz-fiyati-neden-ticari-sir-iste-fatura-soygunun-gizlenmesinin-uc-
nedeni-2692

Hani faturalar ertelenecekti? Daha yüksek geliyorlar!
26 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun kapsamında yapılan bir düzenlemeyle
faturalarının ertelenmesinin ve erteleme durumunda oluşacak gecikme faizlerinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanmasının yolunu açılmıştı. Yasal düzenlemenin akabinde
yandaş medyada faturaların erteleneceğine dair haberler dolaşmaya başlamıştı.
 
Düzenlemenin ardından EPDK açıkladığı bir kararla salgın nedeniyle sayaç okumasının riskli
olduğu bölgelerde elektriğin perakende satışı ve doğalgaz dağıtım şirketleri için kıyasen fatura
düzenlenmesinin önünü açmış, erteleme bir yana şirketlere oturdukları yerden fatura kesmesine
olanak sağlamıştı.
https://www.sol.org.tr/haber/hani-faturalar-ertelenecekti-daha-yuksek-geliyorlar-2539

Başkentgaz salgını fırsata çeviriyor: Siz gelmeyin, biz gelip 10
liranızı alalım...
Ülke genelinde devam eden fatura soygunu nedeniyle kış aylarında çok sayıda eyleme konu
olan şirketlerden biri de Ankara’daki Başkengaz olmuştu. Ankara’da yüzlerce abone, kabarık
faturalar nedeniyle şirkete çok sayıda itiraz dilekçesi yollamış, kurum önünde dilekçe eylemi
yapılmıştı.

Bu süreçte bir de Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktarılan 8 milyon dolar “bağış” ve vergi
kaçırma iddiasına konu olan şirket, tepkilerin odağı haline gelmişti.

Başkentgaz halkın salgınla mücadele ettiği günlerde ise önce kesinti, şimdi ise “soygunla”
yeniden gündemde.
https://www.sol.org.tr/haber/baskentgaz-salgini-firsata-ceviriyor-siz-gelmeyin-biz-gelip-10-liranizi-
alalim-2496

Başkentgaz salgın dinlemedi: Dokuz haftadır kapalı olan
işletmelerin doğalgazı kesildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dokuz haftadır kapalı olan yiyecek- içecek sektörü
işletmecilerinin birçoğu, bu süreçte Başkentgaz’ın borç baskısıyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda
işletmecinin doğalgazı, 16 Mart’tan önceki dönemde borçları olduğu için kesildi ve borçlar
ödenene kadar faiz işletmesi yapılacağı belirtildi.
https://sol.org.tr/haber/baskentgaz-salgin-dinlemedi-dokuz-haftadir-kapali-olan-isletmelerin-

dogalgazi-kesildi-5211

https://sol.org.tr/haber/dogalgaz-fiyati-neden-ticari-sir-iste-fatura-soygunun-gizlenmesinin-uc-nedeni-2692
https://www.sol.org.tr/haber/hani-faturalar-ertelenecekti-daha-yuksek-geliyorlar-2539
https://www.sol.org.tr/haber/baskentgaz-salgini-firsata-ceviriyor-siz-gelmeyin-biz-gelip-10-liranizi-alalim-2496
https://sol.org.tr/haber/baskentgaz-salgin-dinlemedi-dokuz-haftadir-kapali-olan-isletmelerin-dogalgazi-kesildi-5211


E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan
linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz.
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