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HatTrlarsTnTz gecen yTl, iktidarTn
hazTrladTğT torba yasasTyla hükü-
mete, Kanun Hükmünde Karar-

name çTkarma yetkisi verilmiş ve buna da-
yanarak; altT ay boyunca bakanlTklar ku-
rulmuş, kapatTlmTş, birleştirilmiş ve ay-
rTlmTştT. Bu süreçte kamu kurumlarTnT
baştan aşağT yeniden şekillendirildi. Bu ya-
pTdan arda kalan çalTşanlarTn özlük hak-
larTnda büyük kayTplar bTrakTrken kamu
yönetim ilkeleri de altüst edildi.

Kamu denetimi özelleşti
Bu yTl işi geliştiren siyasal iktidar,

TBMM tatile girmeden geçirdiği torba ya-
sasTyla; bilindiği üzere kamu hizmeti
kapsamTnda üretilen mal ve hizmetlerin
şirketlere yaptTrTlmasT yetmezmiş gibi
kamu yararT olmazsa olmaz ilkesiyle gö-
zetmesi gereken kamu denetleme hizme-
tinin kapsamTnT da sessiz sedasTz özel şir-
ketlerce yaptTrTlmasTnT meclisten geçiri-
verdi.

Siyasal iktidarTnTn, yürürlüğe koyduğu
6353 sayTlT torba yasa değişikliği ayrTn-
tTlarTnda;

� Kamunun elindeki linyit sahalarTnTn
özelleştirilmesi,

� Elektrik dağTtTm şirketlerinin her tür-
lü denetimini “Denetim Şirketleri”nden
hizmet satTn almak suretiyle yaptTrabile-
ceği,

� Başkent Doğalgaz DağTtTm Anonim
Şirketinin blok satTş yöntemi uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesi,

� Elektrik üretimi yapTlan tesislerin li-
sansT kapsamTndaki inceleme ve deneti-
minin “Denetim Şirketleri”nden hiz-
met satTn alTnarak yaptTrTlmasT kararlarT ve-
riliyor.

Türkiye Kömür İşletmelerince işletilen
ve termik santrallere kömür sağlayan
linyit sahalarTndan, Muğla (Yatağan-Tur-
gut, Milas-Ören), Manisa (Soma), Ankara
(BeypazarT- NallThan), Bursa (Orhaneli,
Keles), Sivas (Kangal), Bingöl (KarlTova),
Konya (IlgTn), Bolu (Göynük), Çanakkale
(Çan ), Çorum’un (OsmancTk- Dodurga)
özelleştirilmesine karar verilmiştir.

Ülkemiz enerji ihtiyacTnTn yüzde 20’si
yerli linyit kaynaklarTmTzdan karşTlan-
maktadTr. 11.5 milyar tonla dünya toplam
linyit rezervinin yüzde 5.9’una sahip
olan Türkiye, dünyada ilk 10 ülke içinde
yer alTyor.

Yeni ve temiz yakma teknolojileri kul-
lanarak, kömürün birincil enerji arzT için-
de payT gelecekte de artarak sürekliliğini
koruyacağT bilinmektedir.

Linyit sahalarTmTz, 1979 yTlTnda 2172

sayTlT yasa ile devletleştirilmiş olup 1983
tarihinde de 2840 sayTlT yasa ile devlet ta-
rafTndan işletilecek madenler kapsamTna
alTnmTştT.

Bu torba yasasTyla yeraltT kaynaklarTmTz
hTzla uluslararasT tekellerin eline geçebi-
lecektir.

Stratejik bir öneme sahip olan linyit ya-
taklarTnTn, yapTlacak özelleştirmelerle
uluslararasT şirketlerin tekeline terk edi-
lecek olmasT nedeniyle enerjide arz gü-
venliğini riske sokarken dTşa bağTmlTlTğTnT
daha da arttTrmTş olacağTz.

İşsizliği azaltıyorlar
Bu noktada yerli enerji kaynağTmTz

termik santrallerle birlikte linyit maden-
lerimizde elimizden çTkacaktTr. Sonuçta
enerji maliyetleri artacak ve halkTmTz
enerjiyi daha pahalT
kullanacaktTr.

M e v c u t
kömür sahalarTmT-
zTn kamu kuruluşlarTnca işletilmesinde bir
istihdam yaratTlmakta ve işsizliğin ön-
lenmesinde çok önemli katkTlar sunmak-
taydT. Özelleştirmeyle birlikte yetişmiş
personelin işine son verilerek, asgari üc-
retle yetkin olmayan yeni personel alT-
nacak, bir yandan da taşeron kullanTlarak
ücretler aşağT çekilecek, sonuçta emek sö-
mürüsünü daha da artacaktTr.

Bilindiği üzere tüm sektörlerde taşe-
ronlaşma ve özelleştirme ölümlü iş ka-
zalarTnT arttTrmaktadTr. Enerji sektördeki
bu özelleştirmeyle iş kazalarTnTn daha da
artacağTnT en az bizim kadar bu kararT ve-
renler de bilmektedir. Ne yazTk ki bile bile
yaşanabilecek ölümler karşTsTnda vic-
danlar hiç sTzlamayacak.

Yaşamsal önem taşTyan linyit sahalarT-
mTzTn özelleştirme yerine devletin elinde
kalmasT, uzman kamu kurumu ve kuru-
luşlarT tarafTndan işletilerek ekonomiye ka-

zandTrTlmasT, ülkemizin enerji politikasT
açTsTndan daha doğru olacaktTr. AyrTca is-
tihdam ve kalkTnma ülke bazTna yayTlmasT
da sağlamTş olacaktTr.

Doğalgaz da özelleşiyor
Gelelim torba yasasTnTn içinden çTkan

yine enerji sektörünü ilgilendiren, Başkent
Doğalgaz DağTtTm Anonim Şirketinin
blok satTş yöntemi ile özelleştirilmesine
karar verilmesine. Bu satTştan gelen ge-
lirden ilk olarak Özelleştirme İdaresi
BaşkanlTğTnca yapTlan özelleştirme gi-
derleri düşülecek, sonra kalan tutardan;
önce belediyenin doğal gaz borçlarT, BO-
TAŞ Genel Müdürlüğüne ödenecek, ka-
lan para olursa Belediyenin ödemediği Ha-
zine Garantisi altTndaki kredilere yapTlan
ödemeler faizleri ile birlikte alTnacaktTr.

Burada doğalgaz bölgesel özel-
leştirmesi konusunda birçok

söylenecek söz varken
hepsini bir kenara bT-

rakTp bir noktaya
değinmeden geçe-

meyeceğiz.  Bu
noktada Ankara
B ü y ü k ş e h i r
Belediyesi ve
EGO Genel
M ü d ü r l ü -
ğü’nün BO-

TAŞ’a ve Ha-
zine’ye olan

b o r ç l a r T n T n
ödenmesi ama-

cTyla bu özelleştir-
menin yapTlTyor ol-

masT kabul edilebilir
bir uygulama değildir.

Bu KararT verenler, Os-
manlT Devleti’nin bu konuda-

ki verdiği ödün ve sonuçlarTnT hiç in-
celememişler.

Yine bu torba yasasTyla enerji sektö-
ründe denetim yetkisinin düzenleyici iş-
lemlerle özel hukuk tüzel kişilerine dev-
redilmektedir. Denetim yetkisinin özel şir-
ketlere devredilmesi daha sonra geri dö-
nülse dahi, bu yapT içinde, birçok yarayT
içinde barTndTracaktTr. Bu yasa, teknik
standartlara uygun olmayan yapTlarTn ya-
nTnda sigortasTz ve asgari ücret altTnda ça-
lTşmayT birlikte gelecektir. Sonuç, ölüm-
lü iş kazalarT ve beklenen felaketler.

Oysa kamu hizmetinin; verimli, etkili ve
kamuya yararlT bir biçimde yürütülmesi
gerekir. Denetimi ise hukuka uygunluğu
ve işlemlerin yerinde olup olmadTğT ye-
rinde incelenir. Bir kamu hizmetin, kamu
veya özel sektör tarafTndan yapTlmasTna
bakTlmaksTzTn bu denetimin yapTlmasT
bir zorunluluktur.

Anayasa Mahkemesi, 5 Temmuz 2012

tarihinde 6094 sayTlT Yenilenebilir Ener-
ji KaynaklarTnTn Elektrik Enerjisi Üreti-
mi AmaçlT KullanTmTna İlişkin Kanunda
Değişiklik YapTlmasTna Dair Kanun’a
eklenen özel şirketlerin denetim yapma
yetkisini iptal etmiştir. Anayasa Mahke-
mesi, bu kanunun 6. maddesinin ardTna ek-
lenen “Denetim şirketleri ile ilgili uy-
gulamaya ilişkin usul ve esaslar, Ba-
kanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK
tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir” şeklindeki ifadelerin Ana-
yasa’ya aykTrT olduğuna karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin kararTndan 1
gün önce TBMM’de kabul edilen bu
“torba yasa” ile benzer ifadeler bir kez
daha kanuna eklendi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararTnT açTk-
ladTktan sonra 9 Temmuz 2012 tarihinde
TBMM’den CumhurbaşkanlTğT’na sevk
edilen düzenlemenin, CumhurbaşkanT ta-
rafTndan, 2 gün içinde Anayasa Mahke-
mesinin bu konudaki bir karar vermesine
karşTn bu kanunu onaylanmasT kabul edi-
lemez.

Kural tanıyan yok
Yönetmelik ile olmayTnca kanun deği-

şikliği yapTlmTş, bu değişikliğin de Ana-
yasa Mahkemesi’nden dönmesi AKP’yi
durduramamTş torba yasasT ile sonuca gi-
dilmeye çalTşTlmaktadTr. Gerek DanTş-
tay’Tn gerekse Anayasa Mahkemesi’nin
kararlarTna rağmen, denetimin özelleşti-
rilmesinde Tsrar edilmesi gelecekteki kaza
ve ölümlere ortak olmaktan öte bir şey de-
ğildir. Bu düzenlemenin diğer bir sonu-
cu da elektrik tüketicilerine ek zam ola-
rak yansTma olacağTdTr.

Bu arada hiç bir denetim mekanizma-
sT kurmadan elektrik dağTtTm bölgelerine
ilişkin özelleştirmeler dört yTl önce baş-
lanmTş, Başkent, Meram, Sakarya, Os-
mangazi, Uludağ, Çoruh, ÇamlTbel, FTrat
ve Trakya elektrik dağTtTm şirketlerinin
özel sektöre devri yapTlmTştTr. Bu bölge-
lerin dört yTldTr denetimi yapTlmamTş ol-
masT hangi kamu yönetim anlayTşTyla
açTklanabilir? Elektrik dağTtTm bölgelerini
özelleştir ve tüketiciye yansTyan yüzler-
ce sorun çTksTn, hiç denetlemede bulun-
ma daha da ötesi kamuya ait taşTnmazla-
rTnT dahi gözetim ve denetim altTnda tut-
ma. ArdTndan denetlemeyi, yine bu pi-
yasadaki şirketlere yaptTracağTm diye ka-
nun çTkart, bu uygulamalar tam bir traji-
komik olaydTr.

HalkTmTza ek maliyetler getiren bu
yapT yani kamu hizmeti yapan kuruluşlarTn
özel şirketlerce denetlenmesi, kamu yö-
netim ilkelerine aykTrT olduğu gibi ana-
yasaya da aykTrTdTr. Bu düzenlemelerden
bir an önce dönülmesini bekliyoruz.

Özelleştirme furyası kömür madenlerine geldi çattı

Devlet enerjiden elini çekti
TBMM’nin tatile girmesinden önce çıkarılan torba yasada yer alan enerji sektörüne ilişkin 
düzenlemeler, son sürat özelleştirme öngörüyor. Devlet sektörden tamamen çıkma yönünde
tercih kullanıyor, bu sektörün denetimi bile özel firmalara yaptırılacak. Özelleştirme köklü 
kurumların ve kadrolrın tasfiyesini, ardından iş kazalarını yoğun olarak gündeme getirebilir.


