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Osman EMİNEL
KTMMOB EMO Yönetim Kurulu Başkan*

Kuzey KYbrYs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ve özelleştirme
konusunu değerlendirmeden önce KKTC ve
KIB-TEK ile ilgili verilere bakmak gerekir.
1983’de kurulan KKTC, yüz ölçümü olarak
3 bin 355 kilometre karelik (km²) bir alana sa-
hip ve 2011 rakamlarY ile yYllYk 1 milyar 254
milyon kilovat saat (kWh) enerji tüketimi olan
küçük bir ada ülkesidir.

KIB-TEK 1952 yYlYnda çYkan ve 1960 ile
1963 yYllarYnda yeniden düzenlenen FasYl
171 Elektrik İnkişaf YasasY altYnda kurulmuş
bir kurumdur. Üretim, iletim ve dağYtYm gö-
revlerini üstlenen KIB-TEK, üretimin bir
kYsmYnY alYm garantili bir antlaşma ile özel bir
firmadan karşYlamaktadYr. KIB-TEK’in kurulu
gücü 120 (2x60) megavat (MW) buhar türbini
ve 105 (6x17.5) MW dizel jeneratörden olu-
şurken, özel bir firma üretime 105 (6x17.5)
MW dizel jeneratörle katYlmaktadYr. Kuzey
KYbrYs’ta özelleştirme çalYşmalarY ve planla-
rY KKTC’den biraz daha eskidir. 80’li yYlla-
rYn başYnda başlanarak üretim yapan tesisler
bir bir zarar ettirilip kapatYlmYştYr. Bu yYllar-
da tüm Akdeniz Bölgesi’ne özellikle Türki-
ye’ye ihracat yapan Sanayi Holding’e ait 46
tesis ve fabrika zarar ettirilip kapatYldY. Arka-
sYndan 90’lY yYllarda KYbrYs Turizm İşletme-
leri’ne ait oteller ve tesisler zarar ettirilip ka-
patYldY. Son yYllarda ise KYbrYs Türk Hava Yol-
larY, özel bir havayolu şirketinin mali durumunu
düzeltmek ve kendi olanaklarY ile alamadYğY
İngiltere’ye uçuş haklarYnY vermek için batY-
rYldY ve kapatYldY. Nihayet sYra KIB-TEK, Te-
lekom ve havaalanYna geldi.

‘Küçük izole sistem’
Liberalleşmenin dayatYcYsY, ABD ve büyük

AB ülkeleridir. Ancak ABD’nin bazY eyalet-
leri ve AB ülkelerinin bir kYsmY hala bu hiz-
metleri kamu eliyle yürütürken yöneticileri-
miz tam gaz özelleştirme peşinde koşmakta-
dYrlar.

KYbrYs Türk Mühendis ve Mimar OdalarY
Birliği (KTMMOB) Elektrik Mühendisleri
OdasY (EMO) olarak, KIB-TEK’in özelleşti-
rilmesinin neden sakYncalY olacağY yönünde-
ki tespitlerimizi şöyle sYralayabiliriz:

Ülkesel ölçekten kaynaklanan nedenlerle re-
kabet ortamY oluşturulamayacak ve KIB-
TEK, devlet tekelinden özel tekele dönecek-

tir. Liberalleşmenin kesin kural olduğu AB içe-
risinde bile ülkesel boyuttan kaynaklanan ay-
rYcalYklar sağlandYğY göz önüne alYnYrsa, ada-
mYzda enerji konusunda özelleştirme yapYl-
mamasY gerektiği açYktYr.

Bu konuda, AB Enerji Komisyonu’nun 26
Eylül 2006 tarihli kararY ile Güney KYbrYs’a ay-
rYcalYk tanYnmYştYr. (Kararla tüm adayY kap-
sayacak şekilde “KYbrYs Cumhuriyeti”ne hak
tanYnmYştYr.) Bu kararda, Güney KYbrYs “kü-
çük izole sistem” olarak değerlendirilmiştir.
Küçük izole sistem, 1996 yYlYnda saatte 3 bin
gigavattan (GW) az tüketime sahip ve yYllYk

tüketiminin yüzde 5’inden daha azYnY diğer sis-
temlerle olan bağlantYlarYndan edinen sistemleri
tanYmlamaktadYr. AdamYzY kuzey ve güney ta-
raf olarak ayYrYp baktYğYmYzda Kuzey KYbrYs
“mikro izole sistem” tanYmYna uymaktadYr. Ada
bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise “kü-

çük izole sistem” tanYmYna girmektedir. KIB-
TEK rekabet ortamY yaratabilecek bir özel-
leştirme modeli için oldukça küçük boyutta-
dYr. AB normlarYna göre de bu boyuttaki iş-
letmelerin özelleştirilmesi verimli, güvenilir
ve sürdürülebilir değildir.

Enerji özelleştirmeleri Türkiye’nin yanı sıra KKTC’de
de gündemde. Ancak, adanın kuzeyinde elektrik 
enerjisi dağıtımı yapan KIB-TEK, sömürge
döneminden kalma düzenlemelerle yönetiliyor, kamu 
kurumları ve belediyeler borçlarını ödemiyor. Kamu
tekeli olan Brmanın özelleştirilmesi özel tekel 
oluşumunu ortaya koyuyor. Kıbrıslı Türk mühendisler,
özerk bir yapı oluşturulmasını istiyor.

KIB-TEK kamu tekelinden özel tekele dönüştürülmek isteniyor… 

Özelleştirme KKTC’yi sarsıyor

Geçmişteki örnekleri gibi KIB-TEK önce
mali olarak güçsüzleştirilmeye çalYşYl-
maktadYr. Tahsilatlar ile ilgili siyasi mü-
dahalelerde bulunulmakta ve KIB-TEK yö-
netiminin tahsilat yapmasY engellenmek-
tedir. En büyük alacak devlet kurum-ku-
ruluş ve belediyelerdedir. Mali durumu bo-
zulan KIB-TEK özellikle yakYt alYmlarYn-
da “spot alım” yapamamakta ve girdi ma-
liyetini artYrmaktadYr.

KTMMOBEMO olarak 23 Eylül 2011
tarihinde düzenlediğimiz “KKTC’de
Elektrik Özelleştirilme(me)li” başlYklY pa-
nelin sonuç bildirgesinde şu önerilerde bu-
lunulmuştu:

� KIB-TEK’in en kYsa zamanda kendi
yasasY hazYrlanmalY ve İngiliz döneminden
kalma fasYllarla ve Bakanlar Kurulu tara-
fYndan çYkartYlan yönetmeliklerle yönetil-
mekten kurtarYlmalYdYr.

� KIB-TEK ve onun gibi KİT duru-
munda olan kuruluşlar en erken bir za-
manda özerk bir yapYya kavuşturulmalY ve
bu kurumlar siyasilerin çiftliği olmaktan
kurtarYlmalYdYr.

� Telefon Dairesi’nin de gerekli yatY-
rYmlarY yapmasYna olanak tanYnmalY ve dai-
re süratle yeniden yapYlanma ile özelleş-
tirme yerine teknolojiyi yakalayacak tam
bağYmsYz bir yapYya kavuşturulmalYdYr.

� AB mevzuatY gereği yapYlmasY gere-
kenler yapYlmalY ve yenilenebilir enerjiye
büyük önem verilmelidir.

� Ülkemizde elektrik enerjisi ihtiya-
cYndaki yYllYk artYş oranY yüzde 5 ile 10 ara-

sYndadYr. Bu oran dikkate alYnarak gerek-
li yatYrYmlara bir an önce başlanmalY ve ye-
ni üretim santralleri ihalesine çYkYlmalYdYr.

� KIB-TEK’in borçlarYnY süratle tahsil
edebilmesi için gerekli siyasi irade ortaya
konulmalYdYr. Başka bir deyişle tahsil edi-
lemeyen elektrik enerjisi tüketimi (devlet
kurum ve kuruluşlarY, yol ve sokak ay-
dYnlatma giderleri, pis su arYtma tesisi ve
şehirlerarasY su pompalama tesisleri, sa-
vunma ve diğer) bir an önce tahsil edile-
bilir duruma getirilmelidir. Böylece birim
elektrik enerjisi maliyetleri üzerindeki
yüzde 30’u aşan finans maliyeti sYfYrlan-
malYdYr.

� Devlet-sivil toplum işbirliğinin sağ-
lanmasY ve alYnacak kararlarYn da kamuo-
yunda kabul görmesi ilkesine uyulmalYdYr.

� KIB-TEK, Enerji Dairesi Müdürü
başkanlYğYnda, içinde EMO gibi yasa ile
kurulmuş, kamu sorumluluğu almYş mes-
lek örgütü temsilcisinin yer alacağY, Ba-
rolar Birliği temsilcisi, üniversitelerimi-
zin ekonomi, mühendislik bölümlerinden
uzman temsilcilerin ve ilgili sendika
temsilcisinin katYlYmY ile oluşacak bir
yönetim kurulu tarafYndan yönetilmelidir.
Kurul üyelerinin hiçbirinden siyasi kim-
lik aranmamalY, salt mesleki başarY, de-
neyim aranmalYdYr. Yönetim kurulu ilgi-
li odalarYn ve üniversitelerin önereceği iki-
şer aday arasYndan KKTC Meclisi tara-
fYndan belirlenmeli ve görev süreleri
karma olmalYdYr.

� KIB-TEK’in daha verimli ve hYzlY ha-

reket edebilmesi için özellikle tahsilatta-
ki siyasi karYşmacYlYktan bir an önce vaz-
geçilmeli ve ödemeyenin elektriği kesil-
melidir.

� Bugüne değin, TarYm ve Doğal Kay-
naklar, DYşişleri, Turizm, Maliye, Ekono-
mi ve Enerji bakanlYklarYnYn sorumlulu-
ğunda görev ifa etmeye çalYşan KIB-
TEK, stratejik planYnY yapabilmesi için ku-
rulacak Enerji Dairesi ile işbirliği içinde ça-
lYşmalYdYr. Politikalar burada devlet bazYnda
üretilmelidir. Enerji kaynaklarY çeşitlen-
dirmesi (Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarY) ancak bu şekilde müm-
kün olacaktYr. Enerji Dairesi salt elektrik
enerjisi üretim, dağYtYm ve iletimi politi-
kalarYnY değil, ülkenin kendine özgü orta-
mYnda kullanYlan enerjinin verimli tüketi-
mine (su YsYtma amaçlY güneş panellerinin
verimliliği) yönelik de kurallar geliştir-
melidir.

� KIB-TEK alçak gerilim tesisat kont-
rol, orta ve yüksek gerilim tesisat kontrol
işlerinde kendini geliştirmeli ve yetkin-
leştirmelidir. SYhhatli bir enerji kullanYmYnYn
sağlanmasYnYn kaçYnYlmaz yolu bu kont-
rollerin kuralYna göre yapYlmasYndan geç-
mektedir.

� KIB-TEK’in çalYşanlarYnYn yarYsY ka-
dar da emekli personele maaş ödeme yü-
kümlülüğünde olduğu gerçeği dikkate
alYnarak birim enerjiyi daha ucuza mal ede-
bilmeye yönelik emekli personel ödeme-
leri haklarY korunarak KIB-TEK bütçesi-
nin dYşYna alYnmalYdYr.

KIB-TEK zarar ettiriliyor 


