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hakim durum yaratRlmasR açRsRndan
değerlendirmeler yaptR. Sonuç olarak
ise önceki kararlarRnRn aksine, yatay
bütünleşme açRsRndan da bir sRnRrlama
getirilmesi gerektiğine ulaştR.

ENERJİPOLİTİK

Yüzde 30’un kriteri ne?
Rekabet Kurulu’nun daha önceki kararlarRnda, hakim duruma ilişkin
olarak pazar payRnRn yüzde 40 seviyesinden itibaren değerlendirileceği
belirtilirken, son iki kararRnda, Kurul’un daha önceki genel bir Tebliğine
atRfta bulunularak yüzde 25 pay oranRnR geçen teşebbüslerin hakim durum
bakRmRndan daha hassas incelenmesi gerektiği vurgulandR ve sonuç olarak “ilgili teşebbüsün dikey bütünleşme bakımından ciddi bir
üretim faaliyeti bulunmasa bile
sadece dağıtım ve perakende seviyesindeki yatay yoğunlaşma bakımından en fazla yüzde 30 oranına
ulaşılmasına” izin verilmesi benimsendi. Belirlenen bu orana ilişkin
olarak ise “hemen belirtmek gerekir ki, burada belirtilen yüzde 30
oranı sektörel düzenlemelerde yer
alan ve katı bir şekilde uygulanan
bir piyasa eşiği değil; dağıtım özelleştirmeleri sürecinde 4054 sayılı
Kanun’un 7. Maddesi kapsamında
yapılacak hakim durum değerlendirme ve tespitine ilişkin bir kılavuz niteliğindedir” yorumunda bulunuldu.
Rekabet Kurulu’nun, dağRtRm
özelleştirmelerinin başRnda yapmasR
gereken, yatay bütünleşmeye yönelik
hakim durum değerlendirmesini,
özelleştirme ihalelerinin sonunda,
gerçekleşen tabloya göre yapmRş olmasR, rekabet hukuku açRsRndan içinde bulunulan açmazR ifade ediyor.
Özelleştirme işlemlerinin sonunda
verilen bu kararlarda bile, dağRtRm şirketlerinin hangi oranda pazar payRna
sahip olabileceğine, objektif bir yorum getiremiyor ve sonuç olarak or-
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Rusya ile nükleer ilişki
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nerji ve Tabii Kaynaklar BakanlRğR’nRn elektrik
üretiminde nükleer santrallarRn kullanRlmasR konusundaki RsrarR sürüyor. Akkuyu santralRnRn inşasRna 2014’te başlanmasR ve 2021’de elektrik üretimine geçilmesi bekleniyor.
KarşR karşRya kalRnan “Rusya’ya bağımlılık” eleştirilerinin yatRştRrRlmasR adRna Güney Kore ve Japonya ile Sinop’ta
ikinci bir santral inşasR için müzakereler yürütülüyor. Bu müzakerelerde bir sonuca ulaşRlamamasR ve müzakerelerin
“ucu açık” bir biçimde “askıya” alRnmasR ise akRllarR karRştRrRyor. Rus yetkililerin, “Türkiye’de en az iki nükleer santral inşa edileceğini” defalarca açRklamRş olmalarR, askRya alRnan müzakerelere daha da hassas yaklaşRmR zorunlu kRlRyor.

Rusya açısından...

taya atRlan yüzde 30 pazar payR kriterinin nasRl belirlendiği de açRklanamRyor.
YapRlan yüzde 30 pazar payR değerlendirmesi sonucunda, birden fazla dağRtRm bölgesinin ihalesini kazanan kimi şirketlerin, hangi bölgeleri
birlikte devir alabileceği ve alamayacağRna yönelik somut değerlendirmelere ulaşRlRyor. Oysa bu değerlendirmenin daha baştan yapRlmasR,
dağRtRm bölgeleri itibariyle hakim
durumun hangi koşullarda ortaya çR-

kacağRnRn ya da etkileneceğinin tespit edilmesi gerekiyordu.
İhale sürecinin çeşitli aşamalarRnda yaşanan bu sorunlar, elektrik dağRtRm özelleştirmelerinde, şirketlerin
pazar paylaşRmRnRn etkili olduğu ve bu
paylaşRmRn dRşarRdan yapRlan müdahalelerle şekillendiğini düşündürüyor.
Şimdi, enerji özelleştirmeleriyle serbestleşmenin mi yaşandRğR, yoksa
dostlar arasR alRş-veriş mi yapRldRğR sorusunun daha güçlü sorulmasR gerekiyor.

Kim kazandı,
kim devraldı?
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zelleştirme İdaresi BaşkanlRğR tarafRndan yürütülen ihale süreci kapsamRnda
bugüne kadar 9 elektrik dağRtRm bölgesinin devir işlemleri tamamlandR.
Böylece Başkent, Meram, Sakarya,
Osmangazi, Uludağ, Çoruh, ÇamlRbel, FRrat ve YeşilRrmak elektrik dağRtRm şirketleri özel sektörün yönetimine geçti.
Bu 9 şirketin yanR sRra ihale süreçleri kapsamR
dRşRnda Kayseri ve CivarR Elektrik, Aydem
Elektrik ve AKEDAŞ tarafRndan işletilen 3 özel
elektrik dağRtRm bölgesi daha bulunmaktadRr.
Muğla, Denizli ve AydRn’Rn elektrik dağRtRm
hizmetleri Aydem’e 20 yRl önceki ihaleye
dayanRlarak 15 Ağustos 2008 tarihinde devredildi.
Ancak devir öncesinde Aydem’e yüzde 9’la Küre
İletişim ortak oldu.
Kahramanmaraş, AdRyaman illerinin elektrik
dağRtRmR ise 15 yRl önce yapRlan ihaleye
dayanRlarak AKEDAŞ’a devredildi.
İhaleyi kazanan şirkete yeni ortak uygulamasR
bu dönem gerçekleşen özelleştirmelerde de
yaşandR. Meram EDAŞ ihalesinde, en yüksek
teklifi Alsim Alarko vermiş, üçüncü sRrada ise

Cengiz İnşaat yer almRştR. Alsim Alarko’nun
ihalede rakibi olan ve 3. sRrada yer alan Cengiz
İnşaat ortaklRğR ile kurulan Alcen adlR şirketin
bölgeyi devraldRğR görüldü.
Uludağ EDAŞ’Rn özelleştirme ihalesinde en
yüksek teklifi 940 milyon dolar ile Limak İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş. verirken, ÇamlRbel EDAŞ
ihalesinde ise 258.5 milyon dolar ile en yüksek
teklifi Kolin İnşaat yaptR. Her iki ihaleye bu
firmalarRn yanR sRra Cengiz İnşaat da katRldR. Devir
aşamasRna gelindiğinde Uludağ için büyük ortağRn
Limak olduğu, ÇamlRbel için büyük ortağRn Kolin
İnşaat olduğu iki farklR şirket oluşturuldu ve
Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat ortaklRğR bu iki
bölgeyi de devraldR. Böylece Cengiz İnşaat
ihalesini kazanamadRğR üç elektrik dağRtRm
bölgesine ortak oldu.
İhale şartnamelerinde, kazanan firmanRn
sonradan yüzde 49’a kadar hisse için ortak
alabilmesine izin verilerek, dağRtRm bölgelerinin
kime, nasRl devredileceğinin ihale süreci dRşRnda
belirlenmesinin yolu açRldR. Tam olarak kimin
kazandRğRnRn bile net olmamasR bu ihaleleri
yarRşma olmaktan çRkardR. 䡵

Gelişmelere Rusya açRsRndan baktRğRmRzda dikkat çekici
unsurlar göze çarpRyor. Moskova yönetimi, nükleer teknolojisini uluslararasR alanda Enerji BakanlRğR aracRlRğRyla değil DRşişleri BakanlRğR’na bağlR bir firmayla pazarlRyor. Rusya, tamamen ya da kRsmen kendi hazinesinin sağladRğR kredilerle 2010 başRndan itibaren 5 ülkede nükleer santral inşa
ediyor: Ukrayna, Belarus, Hindistan, Çin ve Türkiye. Vietnam ve Bangladeş ise sRrada.
Rusya bu ülkelerde yalnRzca tesis inşa edip elektrik satmayacak. AynR zamanda tesislerde kullanRlacak nükleer yakRtR da sağlayacak. AtRk ise Rusya’da işlendikten sonra
müşteri ülkede depolanacak. AyrRca, Türkiye örneğinde olduğu gibi garantili alRm sözleşmeleri ve meydana gelebilecek kazalarRn yarattRğR sonuçlardan ev sahibi ülkelerin sorumlu
olacağR gibi düzenlemeler de cabasR...
AyrRntRlara saplanmadan Rus enerji politikalarRnR stratejik düzeyde değerlendirmek gerekiyor. Putin’i Rusya’da vazgeçilmez kRlan başlRca unsur uygulanan enerji politikalarRydR. 2000’li yRllarRn politikasR, doğalgaz ve petrol ihracatRnR önceleyen ve buradan elde edilen gücün dRş politika dahil her
alanda kullanRlmasRnR öngören bir yaklaşRmdR. YaklaşRmRn dikkatilce uygulandRğR ve Gazprom gibi yatay örgütlenmiş
devlet şirketleri aracRlRğRyla başarRya ulaştRğR görülmekte. Rusya’nRn tüm borçlarRnR ödemesini, ekonomik ve ticari olarak
etkin bir aktör haline gelmesini ve Putin’in elde edilen bu gücü
2006-7’den itibaren dRş politikada nasRl kullandRğRnR hatRrlamak gerek...
Rusya’nRn, uluslararasR ekonomik krizin yarattRğR sRkRntRlR ortamda enerji politikalarRnR gözden geçirdiği görülüyor.
Putin’in en yakRnR ve BaşkanlRğR devrettiği Dmitry Medvedev’in, enerji politikalarR çerçevesinde öncelikli konuma oturttuğu Gazprom’un başRndan geldiğini aklRmRzda tutalRm. Putin, Başbakan olarak göreve başladRğRnda ise Enerji ve Sanayi
BakanlRğR’nR ikiye böldü. Ortaya çRkan Enerji BakanlRğR’nRn
başRna Sergey Şmatko’yu getirdi. Şmatko’nun, daha önce devletin sahip olduğu nükleer sağlayRcRsR firmanRn başkanR olmasR
bir tesadüf değil. AyrRca Şmatko, 2005-2008 arasR Rusya’nRn
sivil amaçlR tüm nükleer tesislerinin bağlR olduğu devlet firmasRnRn da başkan yardRmcRsRydR. KRsacasR bu görevlendirme,
doğalgaz ve petrolün yarattRğR etkinliğe, yeni bir pencere açarak nükleer enerjinin eklenemesi anlamRna geliyor.
Yani Rusya uzman isimlerin yönetiminde sahip olunan
kaynaklarRn tamamRnR kullanarak etkin ve saldRrgan bir enerji politikasR yürütüyor. DRş politika öncelikleriyle desteklenerek şekillendirilen bu yaklaşRmRn Rusya’yR etkin kRldRğR ve
enerji ihraç ettiği ülkeleri bağRmlR kRldRğR görülüyor.
Rusya etkin, akRlcR ve organize bir enerji politikasR tanRmlRyor ve yürütüyor.
Ya biz?

