
A
KP İktidarX döneminde,
elektrik dağXtXm bölge-
lerinin özelleştirme iha-
lelerinin tümü tamam-
lanmXş, 10 dağXtXm böl-

gesi özel şirketlere devredilmiştir.
Son olarak 7 dağXtXm bölgesinin iha-
le sonuçlarXna ilişkin Özelleştirme
Yüksek Kurulu kararX 12 Nisan tarihli
Resmi Gazete’de yayXmlanmXştXr.
Önümüzdeki aylarda bu bölgelerin
özel sektöre devredilmesiyle, elektrik
dağXtXmXnda 21 bölgesel özel tekel faa-
liyet yürütecektir.

Elektrik dağXtXm bölgelerinin özel-
leştirme ihalelerinde ortaya çXkan iha-
le bedelleri, elektrik enerjisi fiyatlarXnXn
daha da pahalXlaşacağXnXn ipucu ol-
muştur. Ticari olarak beş parçaya bö-
lünen elektrik enerjisinde uygulanan
dönüşüm süreci, her aşamada yeniden
eklenen kar ve maliyet unsurlarX ile
özel sektörün spekülatif hareketleri ne-
deniyle zaten fahiş bir artXş göster-
mişken, dağXtXm özelleştirmeleri ve ar-
dXndan kamuya ait üretim altyapXsXnXn
da özelleştirilmesiyle yeni bir pahalX-
lXk dalgasXna neden olacaktXr.

Ülkemizde üretime dönük hiçbir
alanda yeterli ve gerekli yatXrXmlar ya-
pXlmazken, enerji özelleştirmeleri ve
yatXrXmlarX sermaye kesiminin bel
bağladXğX en önemli sektör haline gel-
miştir.

Denetimsizlik ilkesi
Enerji alanXndaki özelleştirme ve

piyasalaştXrmanXn ardXndan önemli
bir denetimsizlik sorunu yaşanmak-
tadXr. Hemen bütün sektörlerde biti-

rilen kamu denetiminin, yeni idari yapX
içerisinde düzenleyici ve denetleyici
kuruluşlar eliyle yürütüleceği öngö-
rülmüşken, özel sektörün yine özel şir-
ketlere denetletilmesi kabul ettiril-
meye çalXşXlmaktadXr. Özel sektör
elektrik üretim ve dağXtXm şirketleri-
nin mali denetimi ile yatXrXmlarXnXn
gerçekleşmesinin izlenmesi, özel de-
netim şirketlerine bXrakXlmaktadXr. Bu
konularda defalarca verilen yargX ka-
rarlarXna rağmen, XsrarlX bir şekilde ya-
sal düzenlemeler yapXlmakta, mevzu-
at bir türlü oluşmadXğXndan yXllardXr ge-
rekli kamusal denetimler de yapXlma-
maktadXr. Yeni piyasa yapXsX içerisinde
denetimsizlik adeta temel bir ilke ha-
lini almXştXr. Su yapXlarXnXn kamusal
denetimini özel şirketlere bXrakan yö-
netmeliğin geçtiğimiz yXl DanXştay
tarafXndan iptalinin ardXndan, 6111 sa-
yXlX Torba Yasa içerisine eklenen bir
hükümle yargX kararX etkisiz hale ge-
tirilmiş ve aynX içerikte bir yönetme-
lik 13 MayXs tarihli Resmi Gazete’de
yayXmlanmXştXr.

Türkiye Elektrik DağXtXm AŞ (TE-
DAŞ) eliyle yürütülen proje onay ve
kabullerinin yapXlmasX da Enerji Ba-
kanlXğX’nca önce özel sektör dağXtXm
kuruluşlarXna verilmiş, kendi yatX-
rXmlarXnXn onay ve kabulünü yapar ko-
numa gelen dağXtXm şirketlerinin uy-
gulamalarXnXn yaratacağX sorunlar ne-
deniyle bu yetkinin bir kXsmX tekrar
TEDAŞ’a aktarXlmXştXr. Bu düzenleme,
piyasalaşma sürecinde denetim adXna
önemli bir adXm olmuştur. Ancak TE-
DAŞ bugün özelleştirme kapsam ve
programXnda olan, Özelleştirme İda-
resi BaşkanlXğX’na bağlX bir kuruluştur.
Ülke düzeyinde kabul ve onay yapa-
bilecek teşkilatlanmasX da bulunma-
maktadXr. YaygXn bir kamu hizmetini

yürütebilecek kadrolardan arXndXrXlmXş,
özelleştirme kapsamXnda olmasX ne-
deniyle belirli bir bütçeye sahip ol-
mayan TEDAŞ, bu zorluklar içerisinde
yeniden teşkilatlanma çabasX içerisi-
ne girmiştir. Bu süreç olumlu olmak-
la birlikte, özelleştirmenin ve piyasa-
laştXrmanXn getirdiği çarpXklXklar ne-
deniyle, projelerin para karşXlXğXnda
onay ve kabulünün yapXldXğX bir tab-
lo ortaya çXkmXştXr. Diğer yandan
1000 KVA ve altXndaki üçüncü şahXs
projelerinin onayX ile geçici ve kesin
kabulleriyle ilgili olarak, özel sektör
dağXtXm kuruluşlarXnXn yetkisi hukuka
aykXrX olarak devam etmektedir. Oysa
denetim başta olmak üzere elektrik
üretim ve sunumunun bir kamu hiz-
meti olduğu unutulmadan sorunlarXn
çözümü gerekmektedir. �

SEKTÖRDE KAMU DENETİMİ DE ORTADAN KALDIRILIYOR

Son sürat özelleştirme

Benden söylemesi...
Şu malum kedi-ciğer fXkrasX; hani Nasreddin Hoca sabah
ciğer alXp eve teslim eder. Eşi Emine Hatun ciğeri birileri-
ne yedirir. Akşam, Hoca ciğer yerine sofrada bir tas tarha-
na ile karşXlaşXnca sorar:

“Hanım ciğer nerede?”
Eşi, hemen bir masal uydurur:
“Ayy, hiç sorma hınzır kedi, ciğeri yedi.”
Bu yanXtX inandXrXcX bulmayan Hoca kediyi alXr teraziye

koyar, bakar ki satXn aldXğX ciğerden bile hafif. KaşlarXnX ça-
tXp eşine döner:

“Hanım, hanım kedi buysa ciğer nerede?”
Türkiye’de özelleştirmeler çeyrek yüzyXldan fazla bir sü-

redir gündemden düşmüyor. Küresel kapitalizmin yeni libe-
ral politikalarXna entegre olma doğrultusunda, “Durmak yok
yola devam” sloganXyla can siperane çalXşan AKP Hükümeti,
2. Dönemi sonunda elektrik dağXtXm devir işlemlerini de son-
landXrdX. Süreç boyunca, hukuksal mücadele dahil her türlü
mücadele yöntemiyle kamu varlXklarXnXn özel sermayeye ak-
tarXlmasXna karşX çXkan Elektrik Mühendisleri OdasX gidişa-
tX yavaşlatsa da tamamen durduramadX.

Bu uğurda özel sermaye çXkar çevrelerince “terörist Oda”
ilan edilip hedef gösterilmesine rağmen topluma olan so-
rumluluğu gereği olayXn peşini bXrakmamakta direndi.

27 Nisan 2011 tarihinde yaptXğX basXn açXklamasXnda;
“Özelleştirme İdaresi’nin halen İnternet sayfasında elek-
trik enerjisi özelleştirmelerinde 5 temel amaçtan biri ola-
rak ‘KayXp/kaçak da azaltma sağlanmasX’ yer almaktadır.
Kayıp ve kaçağın azaltılması ise, kediye ciğer emanet edi-
lircesine, kaçak elektrik kullanımından ceza almış bir şir-
ketten beklenir bir duruma dönmüştür” diyerek, özelleş-
tirmelerin başka bir gerçeğine parmak bastX.

KXsa bir süre sonra gerçekleşecek genel seçimlere ilişkin
seçim pusulasX basXm ihalesinde yaşananlar; (ihalenin önce
yaklaşXk 12 milyon lira bedelle verilmesi, bu bedelin Yüksek
Seçim Kurulu’nca fahiş bulunmasX ve tekrarlanan ihalede bu
kez yaklaşXk 900 bin liraya aynX firmaya verilmesi hikayesi…)
aslXnda her türlü etik anlayXşXn bir kenara itilmesine somut bir
örnek teşkil etmiştir. Hiçbir sorumlu(!), çXkXp da adX geçen fir-
maya; “Bu ne ahlaksızlıktır” diyemiyor, demiyor. Ve ah-
laksXzlXğa ortak olup, ihaleyi aynX firmaya vermekten imtina
etmiyor.

Olay, EMO’nun “Kediye ciğer emanet ediyorlar” sap-
tamasXnXn çok ötesindedir. Ciğerin emanet değil, sunumu söz
konusudur.

Bu yazXnXn ekrana döküldüğü tarihte Kütahya’da bir gü-
müş madeninde siyanürlü atXk barajX yXkXldX, yXkXlacak nok-
tadaydX. UmarXm sorun büyüyüp, bir çevre kXyXmXna dönüş-
meden çözülür. Bu olay yakXn geçmişte Macaristan’da yaşanan
çevre kXyXmXyla benzer özellikler taşXmakta. Macaristan’Xn özel-
leştirdiği madende, özel sektörün vahşeti çok açXk bir şekil-
de görülmüştü. Türkiye’de de kamu elinde yaklaşXk 18 yXl ça-
lXştXrXlan maden, özel sektöre devri ile birlikte aşXrX kar hXr-
sXyla 6 yXl içerisinde çevre için bir kXyXm aracXna dönüştü-
rülmüştür.

Önce maden emekçileri kapXnXn önüne konmuş ve 4/C kXs-
kacXna sokulmuş, maliyetleri düşürme adXna yeterli, ehil tek-
nik eleman çalXştXrXlmamXş ve aşXrX üretim hXrsX da üzerine bin-
dirilerek kXyXma zemin hazXrlanmXştXr. Bir kez daha kapita-
lizm, vahşi yüzünü göstermiş; kendisine neredeyse bedelsiz
sunulan ciğeri yeterli görmemiş, doymak bilmez hXrsX gemi
azXya almXştXr.

Birkaç gün sonra bu ülke insanX sandXk başXna gidecek.
Ey yurdumun eşitsiz koşullarda, siyasi tekellerin güdü-

münde ve de hegemonyasXnda kotarXlmXş bir seçme-seçilme
oyununda figüranlXk yapacak olan seçmeni!

Seçim günü sabahXnda bir düşün;
Ciğer ne ola, ciğeri sunan kim, mideye indiren kim?
DoymayXp da “Daha da yok mu?” diyen kim?
Ciğeri beş para etmez ciğer tüccarlarX kim?
Benden söylemesi…
“Dediğim dedik, çaldığım düdük” havalarXnXn yine ha-

kim konumda olacağXnX ve de “Ahh ciğerim yanıyor, elim
kırılsaydı” teranelerini daha çoook dinleyeceğimi bile
bile…

Benden söylemesi…
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AKP iktidarında enerji
sektörü tamamen
özelleştirmeye açıldı.
Dağıtım bölgelerinin
satış ihaleleri yapıldı.
Denetim sorunu ciddi
ölçüde yaşanmaya
başladı. Özel firmaların
denetimi yine özel
firmalara yaptırılmak
isteniyor. Oysa, enerji
üretimi ve sunumu
kamu hizmeti
anlayışıyla
gerçekleştirilmeli.
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