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Ü
lkemizde, 24 Ocak eko-
nomi kararlarYyla baş-
layan,12 Eylül askeri
rejiminde yoğunlaşan
ve halen de devam et-

mekte olan “ekonomiyi ser-
bestleştirme” şeklinde ad-
landYrYlan neo-liberal politi-
kalar uyarYnca eğitim, sağlYk,
enerji, ulaşYm gibi temel ka-
musal hizmetler yerli ve ya-
bancY sermayeye açYlarak ti-
carileştirilmiştir.

Halen sekiz yYldYr iş ba-
şYnda olan iktidar da, bu çer-
çeve uyarYnca elektrik dağYtYm
ve üretim tesislerinin satYl-
masY yönünde adYmlar atmYş-
tYr. Son dönemde, özellikle
elektrik dağYtYm alanYnda ya-
pYlan özelleştirmeler, hem
mevcut iktidarca, hem de yer-
li ve yabancY büyük sermaye
gruplarYnca hararetle alkYşlan-
sa da, ortada açYklanmayan ve
tartYşYlmayan bazY gerçekler
vardYr:

Alacaklar da
şirketlere devrediliyor

1- Elektrik dağYtYm şirket-
lerini devralan özel şirketlere, kamu şir-
ketlerinin envanteri ve tahsili mümkün
alacaklarY da devredilmektedir.

2- Özelleştirilecek dağYtYm şirke-
tinin ciro büyüklüğü ve alacaklarYna
karşYn düşük teklif bedeliyle ihale so-
nuçlandYrYlmasY, kamu yararYna aykY-
rYlYk oluşturmaktadYr.

3- DağYtYm şirketlerini devralacak
özel şirketlerin yapYp yapmayacağY
belli olmayan yatYrYmlar, daha şimdi-
den tarifelere yansYtYlarak ekstra kazanç
ve kâr garantisi sağlanmaktadYr.

4- YatYrYmlarYn nasYl denetlenece-
ğine ilişkin bir düzenleme bulunmadYğY
dikkate alYndYğYnda, yatYrYmlarYn hiç ya
da gereği gibi yapYlmamasY durumun-
da bile, önceden belir-
lenmiş tarifeler yo-

luyla yapYlmayan yatYrYmYn bedeli va-
tandaştan tahsil edilecektir.

5- Türkiye Elektrik DağYtYm AŞ’ye
(TEDAŞ) ait dağYtYm şebekelerinin
işletme hakkY, hisseleri satYlacak olan
bölge şirketlerine önemli bir bedel
karşYlYğYnda devredilmiş ve bu bedel
EPDK tarafYndan onaylanan tarifelere
eklenmiştir. Özelleştirmelerin gerçek-

leştirilebilmesi için yapYlan işlemler de,
gelecekteki elektrik tarifelerine yansY-
tYlarak fiyat artYşlarYna yol açYlacaktYr.

Tüketilmeyen enerji üzerinden
gelir garantisi

6- DağYtYm şirketlerini alacak şir-
ketler lehine belirlenen “gelir tavanY”
uygulamasY; tüketicilerin şirketin gelir
tavanYnY garanti edecek miktarda elek-
trik tüketmemesi halinde, bir sonraki yYl
tüketmediği enerji üzerinden, özelleş-
tirmeyle şirkete garanti edilen gelir ta-
vanYnY ödemesini sağlayacaktYr. Bu
durum, ücretli, dar gelirli ve yoksul halk
için sürekli zam ve sömürü anlamYna
gelmekte; kamu ve toplum yararY
ile Anayasa’nYn eşitlik ilke-
sine aykYrYlYk oluştur-

maktadYr.

7- EPDK tarafYndan onaylanan
geçiş dönemi gelir tavanlarYna, Ener-
ji PiyasasY Endeksi bazYnda enflasyon
düzeltmesi de yapYlacaktYr. Özelleş-
tirmelerin yol açtYğY elektrik fiyat ar-
tYşlarYnYn (yalnYzca 2007 genel se-
çimleri sonrasY elektriğe yüzde 72.3
oranYnda zam yapYlmYştYr) neden ola-
cağY diğer mal

ve hizmetlerdeki fiyat artYşlarYnYn en-
flasyon üzerindeki dolaylY etkisi, yine
şirketler lehine bir gelir kalemine
dönüşecektir. Bu husus, kamu ve
toplum yararYna aykYrYlYğYn bir başka
örneğidir.

8- Elektrik kayYp-kaçak oranla-
rYnda öngörülen ve onaylanan hedef-
lerden daha fazla düşüş sağlanmasY
durumunda, şirketlere tarife siste-
minde yer almayan, garanti edilen ge-
lir tavanYnYn üzerinde bir kâr elde etme
olanağY sağlanmaktadYr.

9- DağYtYm şirketlerinin, elektrik
üreticisi firmalarYn yapacağY zamlarY
doğrudan dağYtYm ve perakende satYş
fiyatlarY aracYlYğYyla tüketicilere yan-

sYtmalarY kurala bağlanmaktadYr. An-
cak dağYtYm şirketlerinin öngörülen-
den daha ucuza elektrik elde ettikle-
ri zaman sağlayacaklarY fazladan kârY,
tarifeleri düşürmek yoluyla tüketici-
lerle paylaşmalarY söz konusu değil-
dir.

10- DağYtYm şebekesine ilk bağ-
lantY kurulumu ücreti, ke-
sinti veya yeniden bağlan-
ma gerektiğinde alYnan kes-
me/bağlama bedeli gibi ge-
lirler, tarifelerle elde edile-
cek gelirlerin dYşYnda, şir-
ketler için ayrY bir kâr un-
suru oluşturmaktadYr.

11- AyrYca, işletme
hakkY devir (İHD) bedel-
lerinin ödenebilmesi için
bu yYlYn sonundan itibaren,
halen yüzde 2.33 oranYn-
daki kâr marjYnYn artYrYl-
masY için EPDK’nYn fir-
malar tarafYndan zorlana-
cağY açYktYr. Lisans ihale-
leri sonrasYnda sattYklarY
doğalgazYn fiyatY üzerine
ekleyecekleri “Birim Hiz-
met ve Amortisman Be-
deli” 8 yYl boyunca sabit
olan kentsel doğalgaz da-
ğYtYm şirketlerinin, bu sü-
renin kYsaltYlmasY ve be-
dellerin arttYrYlmasY için
EPDK nezdinde sürdür-

dükleri girişimlere ilişkin haberler
basYnda yer almaktadYr. Benzer şe-
kilde, özelleşen elektrik dağYtYm şir-
ketleri de siyasi iktidar ve EPDK’yY
etkilemeye ve yön-
lendirmeye ça-
lYşacaklardYr.

12- Anayasa Mahkemesi’nin bir-
çok kararYnda, elektrik üretimi, ileti-
mi, dağYtYmY gibi stratejik öneme sa-
hip kamu hizmetlerinin özelleştiril-
mesinde yabancYlara yönelik kimi
önlemlerin alYnmasY gerektiği vurgu-
lanmasYna karşYn mevcut ihale ilan ve
işlemlerinde bu konuda önleyici ku-
rallara yer verilmemiştir. İhale ilan-
larYnda yabancYlarla ilgili sYnYrlama ge-
tirilmemesi ve her bir dağYtYm bölge-
sinin ayrY ayrY kontrolüne yönelik
kurallara yer verilmemiş olmasY, Ana-
yasa’ya ve 4628 sayYlY Elektrik Piya-
sasY Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 3
FYkrasY’na aykYrYlYk oluşturmaktadYr.

Tekelleşmenin önü açık
13- 4628 sayYlY Kanun’un

ihale işlemlerinde uygulana-
cak kimi hükümleri, kanY-

mYzca Anayasa’ya aykY-
rYlYk taşYmaktadYr. Ka-
nunun 3. Maddesi’nin
(c) bendinin (3) nu-
maralY alt bendinin
ikinci ve üçüncü pa-
ragraflarYnda, 5398
sayYlY Kanun ile ya-
pYlan değişiklik so-
nucunda, tekel
konumunda bu-
lunan dağYtYm
şirket ler ine ,
üretim şirketi
kurma ve bu
şirketten ala-
cağY elektrik
miktarY ko-
nularYnda
getir i len
sYnYrlama
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ortadan kaldYrYlarak; dikey bütünleş-
me yoluyla tekelleşmeye yol açYlmYş-
tYr. Bu tekelleşme süreci sonucu da-
ğYtYm şirketlerini ellerinde bulunduran,
aynY zamanda toptan satYş şirketlerini
de kontrol eden tekellerin, serbest
elektrik üreticilerine kendi alYm şart-
larYnY dayatmalarY ve ürettikleri elek-
triği satacak pazar bulamayan küçük
ve orta boy üretim şirketlerinin de te-
kellerin eline geçmesi söz konusu
olabilecektir.

14- Diğer yandan bir dağYtYm böl-
gesine ait lisansY elinde bulunduran tü-
zel kişinin ihaleler ya da daha sonra
hisse devirleriyle başka dağYtYm böl-
gelerinin lisansYnY alabilmesi olanağY
üzerinden yatay bütünleşme yoluyla te-
kelleşmeye açYklYk sağlanmaktadYr.
Bu düzenleme; devlete tekelleşme ve
kartelleşmeyi önleme görevi veren
Anayasa’nYn 167. Maddesi’ne aykYrY-
dYr. Büyük uluslararasY enerji şirket-
lerinin birden fazla ülkenin enerji
üretim ve dağYtYmY hizmetlerini bün-
yelerinde topladYğY; bu şirketlerin ül-
kemiz dağYtYm özelleştirmelerine ilgi
duyduğu, sermaye çevrelerinin grift
ilişki, yapY ve ortaklYklarla yabancY ser-
maye gruplarYna açYldYğY bilinen bir
gerçektir.

15- AyrYca serbestleşme sonucu
“rekabet ortamYnYn tesisi” amacYyla
üretim, iletim, toptan satYş, dağYtYm ve
perakende satYş olarak beş parçaya bö-
lünen elektrik hizmetlerinden pera-
kende satYş hizmetlerinin, lisans alYn-
masY koşuluyla dağYtYm şirketlerince
üstlenebileceğine yönelik düzenleme
ile dikey entegrasyon bir diğer unsu-
ru ile tamamlanmaktadYr. Bu yapYnYn
Anayasa’nYn 172. Maddesi ile de uy-
gunluğu bulunmamaktadYr.

16- Diğer yandan Çoruh, Vangö-
lü, FYrat, Trakya dağYtYm bölgelerini
devralmasY söz konusu olan şirketin or-
taklarY, başka bir grup şirketiyle, bu
bölgelerdeki bazY illerde doğalgaz da-
ğYtYm lisansYna da sahiptir. Bu grubun
ana ortaklarYndan birinin; Boğaziçi ve
Gediz elektrik dağYtYm bölgelerine en
yüksek teklifi veren grubun ortağY
olmasYnYn yanY sYra Başkent Doğal Gaz
DağYtYm AŞ için de en yüksek teklifi
veren grubun ortağY da olmasY, elek-
trik dağYtYm alanYnda tekelleşmenin do-

ğalgaz dağYtY-

mYyla da tahkim edildiğini/edilebile-
ceğini göstermektedir.

17- 5496 sayYlY Kanun’un 2. Mad-
desi ile 4628 sayYlY Kanun’un 2. Mad-
desi’nin 3. FYkrasY’nda yapYlan deği-

şiklik sonu-

cu, borsada işlem gören şirketlere ait
hisselerin kimin elinde olduğu biline-
meyecek; bu hisseler piyasada faaliyet
gösteren şirket ve gruplarca toplana-
rak tekelleşmeye yol açYlacak; ya-
bancYlarYn sektörü kontrol olanağY do-

ğabilecektir. Nite-

kim bu düzenlemenin temel amacYnYn
yabancYlarYn ihalelere katYlabilmelerini
sağlamak olduğu ifade edilmekte;
böylece ülkemiz elektrik piyasasYnYn
tamamYyla yabancY özel tekellerin eli-
ne geçmesi ihtimali belirmektedir.
Başkent ve Sakarya elektrik dağYtYm

şirketlerindeki yabancY or-
taklar, bu eğilimin diğer
dağYtYm şirketleri için
de pekala olabileceğini
göstermektedir.

18- 2 Nisan 2004 ta-
rihli Özelleştirme Yüksek
Kurulu (ÖYK) kararY,
TEDAŞ’Yn özelleştirme
kapsam ve programYna
alYnmasYnY içermekte;
elektrik dağYtYm şirketle-
rinin her birinin özelleş-
tirme kapsam ve progra-
mYna alYnmasYna ilişkin
herhangi bir ÖYK kararY
bulunmamaktadYr. Bu ne-
denle bölgesel dağYtYm şir-
ketlerinin özelleştirme işle-
mi, 4046 sayYlY Yasa’ya
açYkça aykYrYlYk oluştur-
maktadYr.

DağYtYm şirketlerinin iha-
le şartnamelerinin devir ve
teslimle ilgili 20. Madde-
si’nde ihale kurallarYna aykY-
rY düzenleme yapYlmYştYr. Ge-
rek 4046 sayYlY Kanun’un iha-
le usulüyle ilgili düzenleme-
lerinde, gerekse “Özelleştirme
UygulamalarYnda Değer Tes-
piti ve İhale Yönetmeliği”nde,
ihale komisyonunun ihale so-
nucuna ilişkin nihai kararYndan
sonra, ihale üzerinde kalan tek-

lif sahibinin hisse yapYsYnda değişik-
lik yapYlabileceğine dair bir hüküm
yoktur. Ancak Meram Elektrik DağY-
tYm A.Ş. özelleştirme ihalesinde birinci
teklif sahibi ile üçüncü teklif sahibinin
birleşmesi sonucu ihalenin hukuka
ve kamu yararYna aykYrYlYğY oluşmuş-
tur.

19- Devir ihalelerine ait bilgilerin
kamuoyundan saklanmasY, ihale şart-
nameleri için yüksek bedeller tespit
edilerek teklif verecek şirketler dYşYn-
daki ilgili kurum ve kuruluşlarYn eri-
şiminden kaçYrYlmasY, 4046 sayYlY Ka-
nun’un “özelleştirme işlemlerinin de-
ğer saptamasY da dahil aleniyet içinde
yürütülmesi” ilkesinin ihlalidir.

Özelleştirmeler
herkesi etkileyecek

Sonuç olarak özelleştirmeler so-
nucu “fiyatlarYn düşeceği” yalandYr;
toplumda boş hayal yaratmaya yöne-
lik bir demagojiden öte bir anlam ta-
şYmamaktadYr. Gerçekte ise dağYtYm şir-
ketlerini satYn alan gruplar satYn alma
bedellerini ödeyebilmek, yeni yatYrYm
ve işletme giderlerini karşYlayabil-
mek için tarifelerde değişiklik tale-
binde bulunacaklar; elektrik kulla-
nYm fiyatlarY sürekli artacak, dağYtYm
bölgelerindeki kamu tekeli özel teke-
le devredilecek ve elektrik dağYtYmY da
yabancY sermaye egemenliğine geçe-
bilecektir.

Enerji sektöründeki stratejik yan-
lYş politika ve uygulamalardaki so-
rumluluk, bugüne değin elektrik da-
ğYtYm şebekelerindeki kayYp ve ka-
çaklarY azaltacak yatYrYmlarY yapmayan,
serbestleştirme görüntüsüyle kamu
tekeli yerine özel tekelleri ikame et-
meye çalYşan siyasi iktidar, Enerji ve
Tabii Kaynaklar BakanlYğY, ÖYK,
ÖİB ve EPDK’da ve bir grup özel-
leştirme yanlYsY bürokrattadYr.

İktidar ve ÖİB yetkilileri dağYtYm
özelleştirmelerini, termik ve hidrolik
santral özelleştirmelerinin takip ede-
ceğini söylemektedir. Büyük termik ve
hidrolik santrallar, bulunduklarY böl-
ge için çok önemli ekonomik varlYk-
lardYr. Bir santral, yalnYzca o santral-
da çalYşanlar için değil, o bölgede ya-
şayan ve santralda çalYşanlara yönelik
hizmet ve ürün üreten esnaf, tüccar, sa-
nayici, küçük üretici, nakliyeci, eğitim,
sağlYk, yerel yönetim emekçileri vb.
tüm kesimler için yaşamlarYnYn çok
önemli bir bileşenidir. Özelleştirme so-
nucu bir termik santralYn çalYşanlarY-
nYn büyük bir bölümünün işine son ve-
rilmesi, santralYn kapatYlmasY, yerli
kömürden ithal kömüre dönülmesi,
santralYn yerinin değiştirilmesi türün-
den gelişmeler yalnYzca o santralda ça-
lYşanlarYn değil, bütün bir bölge hal-
kYnYn yaşamYnY çok olumsuz yönde et-
kileyecektir.

Ne yazYk ki ülkemizde yukarYda sY-
raladYğYmYz eleştirilerin yapYlmasY, ik-
tidar ve yandaşY rant çevrelerince yü-
rütülen “psikolojik harekat” kapsa-
mYnda önlenmekte, bu haklY kaygYla-
rY dile getirmek dahi aykYrY fikirler ola-
rak yaftalanarak yok sayYlmaktadYr.
Daha da ileri gidilerek odalarYn açtY-
ğY davalara yönelik olarak “oda terö-
rü” gibi ifadelerle kişi ve kurumlarYn
enerji politikalarY karşYsYnda kendi fi-
kirlerini açYklamalarY dahi engellen-
meye çalYşYlmaktadYr. Bu anlayYşYn
sonucunda uygulanan politikalarYn
sorgulanmasY ve kamu yararYna poli-
tikalarYn gündeme getirilmesi dahi
mümkün olamamaktadYr. DağYtYm şir-
ketlerinin özelleştirilmesine karşY yü-
rütülen ancak yeterince etkin olmayan
mücadeleden gerekli dersler çYkararak,
elektrik üretim santrallarYnYn özelleş-
tirilmesine karşY, yaygYn, geniş katY-
lYmlY ve etkin çalYşmalarYn yapYlmasY
görevi, emekten yana tüm kişi ve ku-
ruluşlarYn sorumluğundadYr. �


