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Dağıtım şirketlerinin elektrik 
fiyatlarına zam yapmalarına 
ilişkin kararın yürürlüğe girdiği 

ve otomatik fiyatlandırma mekanizma-
sının devreye alındığı gün iki elektrik 
dağıtım bölgesinin ihalesi yapıldı. Baş-
kent Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde en 
yüksek teklif 1.2 milyar dolar, Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş’de ise 600 milyon 
dolar oldu. İki ihale de yabancı ortaklı 
konsorsiyumlarda kaldı. İhalenin ya-
pıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) binası önünde toplanan Özelleş-
tirme Karşıtı Platform (ÖKP), dağıtım 
özelleştirmelerini protesto etti. ÖİB 
önüne siyah çelenk bırakılırken, Tes-
İş Sendikası da bir basın açıklaması 
yaparak tepki gösterdi. 

Genel seçimler öncesinde ertelenen 
Başkent ve Sakarya elektrik dağıtım 
bölgelerinin ihalesi, otomatik fiyat-
landırma ile dağıtım bölgelerinin kar 
garantili bir yapılanmaya dönüştü-
rülmesinin ardından yapıldı. ÖKP 
bileşenleri ÖİB önüne yürüyerek, 
siyah çelenk bıraktı. ÖKP bileşenleri, 
ÖİB binasının önünde “Özelleştirme-

Başkent ve Sakarya elektrik dağıtım bölgeleri ihalesi otomatik 
fiyatlandırmanın ve yeni zamların devreye alındığı 1 Temmuz 
2008 tarihinde yapıldı...

“Tes-İş enerji özelleştirmeleri-
ne karşıdır ve özelleştirmeleri 
tehlikeli bulmaktadır. Enerjide 
özelleştirmeler yerine, ülkemizi 
doğalgazda bağımlı hale getiren 
politikaların bir an önce terk edil-
mesi; elektrik enerjisinde kaynak 
çeşitlenmesine gidilmesi; var olan 
santralların yıllardır ihmal edilen 
bakım ve onarımlarının yapılması; 
alternatif kaynaklara yönelinmesi; 
termik santrallardan doğalgaz 
santrallarına, trafolardan dağıtım 
şebekelerine, rüzgar santralla-
rından hidroelektrik santrallarına 
kadar, bu alanın bir bütün olarak 
algılanması ve devlet denetimi al-
tında bulunmasının önemine işaret 
etmektedir.”

Gerçekleştirilecek özelleştirme 
sürecinde toplu iş sözleşmesinden 
kaynaklanan hakların kullanılacağını 
açıklayan Aytemiz, üretimden gelen 
güç de dahil olmak üzere her tür ya-
sal eyleme başvurulacağını, ayrıca tüm 
hukuki yolların kullanılacağını bildirdi. 

Siyah çelenk bırakılarak yapılan protesto 
gösterisi sürerken ihaleler sonuçlandı-
rıldı. Sabancı-Verbund ortaklığı Başkent 
Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde 1 milyar 
200 milyon dolarla, Akkök Grubu ve Çek 
Cumhuriyeti’nden Cez’in oluşturduğu 
Akcez Ortak Girişim Grubu da Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde 600 
milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. 
İki ihalede de aynı iki grup çekişirken, 
ihalenin teklif veren firmalardan yabancı 
ortaklık yapısına sahip olanlarda kalması 
dikkat çekti. 

ye Hayır” pankartı açarlarken, Tes-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Murat Aytemiz de bir basın açıklaması 
yaparak tepkilerini dile getirdi. 

"Ülke Geleceği 
Pazarlık Masasına 
Konuyor"

Tes- İş Genel Başkan Yardımcısı Murat 
Aytemiz, Hükümetin, dünya ekonomik 
krizinin etkilerini bertaraf etmek için 
IMF programının yanı sıra özelleştirme 
gelirlerine odaklandığı söyledi. Dağı-
tım özelleştirmelerinin ülke çıkarlarına 
aykırı olduğu vurgulayan Aytemiz, 
“Dünyada enerji savaşlarının veril-
diği günümüz koşullarında enerjinin 
üretim, dağıtım ve iletiminin devletin 
elinde olması gerektiğini, üretim ve 
dağıtımdaki yabancılaşmanın Türki-
ye’nin geleceği açısından tehlike arz 
edeceğini düşünüyoruz” dedi. Gizlice 
“kaptı-kaçtı” mantığı ile yapılan gö-
rüşmeleri, “ülke geleceğinin pazarlık 
masasına konması” anlamına geldiğini 
ifade eden Aytemiz, şöyle konuştu: 

Siyah çelenk bırakılarak yapılan protesto 
gösterisi sürerken ihaleler sonuçlandı-
rıldı. Sabancı-Verbund ortaklığı Başkent 
Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde 1 milyar 
200 milyon dolarla, Akkök Grubu ve Çek 
Cumhuriyeti’nden Cez’in oluşturduğu 
Akcez Ortak Girişim Grubu da Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde 600 
milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. 
İki ihalede de aynı iki grup çekişirken, 
ihalenin teklif veren firmalardan yabancı 
ortaklık yapısına sahip olanlarda kalması 
dikkat çekti. 

DAĞITIM İHALELERİNE 
PROTESTO
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