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Özelleștirme İdaresi’nin 31 Ağustos 
2006 tarihinde yayımladığı ilanla 
bașlattığı 3 dağıtım bölgesinin ihale 
süreci, seçim sonrasına ertelendi. 
İhalenin seçim sonrasına erteleme 
süreci, ertelenme biçimi ve gerek-
çeleri enerji alanında yașanan kafa 
karıșıklığını da gösterdi. Ertelemeye 
yönelik her ne kadar olumsuz görüș-
ler de ifade edilse, Dünya Bankası, 
IMF gibi kurulușlar, ișadamları ör-
gütleri de dahil olmak üzere erteleme 
üzerinde aslında “zımni bir uzlașma” 
varmıș gibi görünüyor. 

Dağıtım ihalelerinin ertelenmesi 
sürecine bakacak olursak, öncelikle 
ayaküstü yapılmıș bir açıklamay-
la konu kamuoyunun gündemine 
yansıdı. Bașbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 4 Ocak 2007 tarihinde 
Lübnan dönüșü uçakta gazetecilere 
yaptığı açıklamalarla “dağıtım iha-
leleri iptal mi ediliyor” tartıșması 
bașladı. Bașbakan seçim öncesinde 
enerji özelleștirmesi yapılmayaca-
ğını açıklamıștı, ancak konudan ne 
Özelleștirme İdaresi Bașkanlığı’nın 
bağlı olduğu Maliye Bakanı’nın, ne 
de Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı’nın bilgisi vardı. 

Erdoğan’ın erteleme gerekçeleri ise 
bugüne kadar enerjide özelleștirme 
uygulamalarına karșı çıkan kesim-
lerin görüșlerini teyit eder nitelikte 
olması açısından “ilginç bir itiraf” 

rik satın alma maliyet artıșlarından, 
yatırım için yapılacak harcamaların 
faiziyle tarifelere yansıtılmasına ka-
dar her türlü zam olanağı sağlanmıștı. 
Kaldı ki her yıl EPDK bu rakamları 
revize edebilecekti. Zaten hükümet 
üzerinde elektrik alanında özelleștir-
meler gerçekleștirilmeden, șirketler 
ve Özelleștirme İdaresi aracılığıyla 
zam baskısı olușturulmuștu. Özel-
leștirme sürecine dönük hazırlıklar 
çerçevesinde kamu santral portföyü 
daraltılan TETAȘ’ın yüksek maliyet-
li özel sektör santralları (YİD, Yİ, 
İHD santralları) nedeniyle yașadığı 
maliyet artıșı TEDAȘ’a 2006 yılında 
yüzde 23.9, 2007 yılı bașından ge-
çerli olmak üzere de yüzde 8 olarak 
yansıtılmıștı. Bu zammın tüketicilere 
tarife yoluyla yansıtılıp yansıtılma-
ması aslında bu bedeli ödeyen halk 
açısından sonucu değiștirmiyordu. 
Zam yapılmasa da bu bedel zaten 
kamu kaynaklarıyla ödeniyordu. 

Bașbakan’ın açıklamasındaki ikinci 
çarpıcı nokta, yatırımlar yapıldıktan 
sonra özelleștirmelerin gerçeklești-
rileceği idi. Oysa dağıtım özelleștir-
melerinin temel gerekçesi kamunun 

özelliği tașıyordu. Bașbakan 
Erdoğan, “Benzin fiyatla-
rındaki artıșla hiçbir ilgimiz 
olmamasına rağmen vatandaș 
bizi sorumlu tuttu. Aynı du-
rum elektrikte de söz konusu 
olabilir. Bu nedenle șu an 
enerji özelleștirmesi düșünmüyoruz” 
derken, enerji sektöründe yatırımlara 
hız vereceklerini, altyapı yatırımları 
tamamlandıktan sonra özelleștirme 
yapılacağını açıklamıștı. “Zam ya-
parlar, fatura bize çıkar, elektriği șim-
di özelleștirmeyiz” bașlığıyla basına 
yansıyan bu açıklama, elektrik fi yat-
larının özelleștirme sonrasında arta-
cağı görüșlerinin resmi olarak kabulü 
anlamına geliyordu.1 Bașbakan, daha 
önce de sanayicilere “Enerji özelleș-
tirilirse daha çok ağlarsınız” diye 
seslenmiști.2 Bu itiraflara rağmen 
AKP’nin söylem ve eylem çelișkisi, 
ihale erteleme kararında bile devam 
etmektedir. Halkı daha çok ağlatacak 
bir uygulamayı yapma yönündeki ıs-
rar, ihalenin tamamen iptal edilmeyip 
seçim sonrasına ertelenmesiyle ken-
disini göstermektedir.

Özelleștirilince elektrik fi yatlarına 
zam yapılacağı açıklaması da tartı-
șılan bir konu oldu. Geçiș dönemi 
süreci içinde 5 yıl boyunca sabit bir 
fi yat uygulaması olacağı için zam 
yapılamayacağı görüșleri dile geti-
rildi. Oysa EPDK’nin yayımladığı 
tarife metedolojisi içerisinde, elekt-

1 Cengiz Çandar, “Bașbakan Erdoğan, Lübnan Dönüșü Uçakta Açıkladı: Zam Yaparlar, Fatura Bize Çıkar, Elektriği Șimdi Özelleștiremeyiz, 5 Ocak 2007, 
Referans Gazetesi.

2 Sadi Özdemir, “Sanayiciye insaf çağrısı, tekstile beceriksiz fırçası”, 23 Mart 2006, Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/
4129745.asp?gid=52
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kaynağı olmadığı için özel sektörün 
yatırım yapması, böylece kayıp-
kaçakların indirilmesi değil miydi? 
Yani șirketlerin tarife yoluyla yatı-
rımlarını kazanması yeterli değildi 
de, kamu yatırımları tamamladıktan 
sonra özel sektöre tatlı kar elde etsin 
diye mi bu dağıtım bölgelerinin ișlet-
mesi verilecekti?

Erteleme süreci, 9 Ocak 2007 tari-
hinde önce Enerji Bakanı, ardından 
Özelleștirme İdaresi tarafından yapı-
lan açıklamayla netlești. Özelleștirme 
İdaresi’nin açıklamasında da Bașba-
kan’ın sözleri șöyle yineleniyordu: 

“Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ș.’nin (TEDAȘ) devam etmekte 
olan ve proje așamasında bulu-
nan altyapı yatırımlarının gerçek-
leștirilmesi yanında, özelleștirme 
sonrasında gerçekleștirilecek 
yatırımlara ilișkin belirsizliklerin 
giderilmesi, özellikle ihale süreci 
devam etmekte olan TEDAȘ’ın 
bağlı șirketleri Bașkent Elektrik 
Dağıtım A.Ș., Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ș. ve İstanbul Anadolu 
Yakası Elektrik Dağıtım A.Ș.’nin 
bünyesinde devam etmekte olan 
havai hatların yeraltına alınma-
sına ilișkin yatırım projelerinin 
büyük ölçüde tamamlanabilmesi 
için söz konusu șirketlerin devam 
eden özelleștirme ihalelerinin er-
telenmesine karar verilmiștir.”

Özelleștirme İdaresi, ikinci bir itirafta 
da bulunuyordu. Özelleștirme sonra-
sında gerçekleștirilecek yatırımların 
belirsiz olduğunu kabul ediyordu. 

Önce Karar Ardından Önce Karar Ardından 
HukukHukuk
İhalenin ertelenmesine yönelik açıkla-
ma gibi ertelemenin hukuki altyapısı 
da sonradan gerçekleștirildi. Resmi 
Gazete’de 11 Ocak 2007 tarihinde 
yayımlanan “Özelleștirme Uygula-
malarında Değer Tespiti ve İhale Yö-
netmeliği’nde Değișiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” ile “İdarece teklif 
verme süresi belirli bir tarihe kadar 
veya bilahare belirlenecek bir tarihe 
kadar uzatılabilir. Bu husus teklif 
verme süresinin sona ermesinden 
önce duyurulur” denildi. 

Aynı günlerde basına yansıyan 
Dünya Bankası’nın raporunda da 
enerji alanında yatırımlara zaman 
kalmadığı belirtilerek, kriz yöneti-
mine geçilmesi isteniyordu.3 Dün-
ya Bankası’nın yapılmak istenen 
özelleștirme uygulamasına yönelik 
daha önce ilettiği itiraz ve önerileri 
(dağıtımı alacak șirketlere sınırsız 
üretim hakkı verilmesine yönelik 
eleștirisi, önce kayıp-kaçağı düșük, 
nakit sorunu yașamayan bölgelerin 
özelleștirilmesinin doğru olmadığı, 
bölgelerin 5-6 paket halinde bir araya 
getirilip satılması görüșü) de dikkate 

alındığında, ertelemeyle birlikte iste-
nilen düzenlemelerin yapılması için 
zaman kazanıldığı değerlendirmesi 
de yapılabilir. 

IMF’nin seçime giden hükümetlerin 
bazı kararlar alabileceğine ilișkin 
yumușak ifadeleri de dikkat çeki-
yordu. IMF Bașkanı Rodrigo De 
Rato, seçimler yaklașırken elektrik 
dağıtımının özelleștirilmesinde erte-
lemeye gidilmesinin abartılmaması 
gerektiğini söylüyordu.4 

Șirketlerin ise ihale șartnamesinde-
ki bazı belirsizlikler diye gündeme 
getirdikleri talepleri de süreçle 
bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 
Mülkiyet konusu bașta olmak üze-
re șirketlerin yatırımlar ve ișletme 
hakkı devir sözleșmesinin iptaline 
ilișkin düzenlemeler konusunda 
gösterdikleri çekinceler bu noktada 
dikkate değerdir. 

Doğal bir tekel olan elektrik hizme-
tinin özelleștirilmesine karșı çıkan 
Elektrik Mühendisleri Odası, Tes-İș 
Sendikası ile Enerji Sanayi ve Maden 
Kamu Emekçileri Sendikası da ayrı 
ayrı iptal ve yürütmeyi durdurma 
istemli davalar açmıșlardı. Dağıtım 
bölgelerinin özelleștirilmesine yö-
nelik olarak toplumsal bir tepkinin 
de yükselmekte olduğu dikkate 
alındığında ve Danıștay ile hükümet 
arasında olası bir gerginlik noktası 
olușturabilecek olan dağıtım ihale-
leri davalarda yürütmeyi durdurma 
istemiyle ilgili karar verilme așama-
sına gelindiği bir dönemde ertelenmiș 
oldu. 

İhalelerin ertelenmiș olması, enerji 
alanında uygulanan politikaların 
kamu yararı gözetilerek yeni baștan 
ele alınması için bir fırsat yaratmıș-
tır. Bu fırsatın siyasi, ekonomik ve 
toplumsal düzeyde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

3 Referans Gazetesi, “Dünya Bankası Uyardı, Ya-
tırıma Zaman Yok, Kriz Yönetimine Geçin”, 9 
Ocak 2007. http://www.referansgazetesi.com/
haber.aspx?HBR_KOD=56333&KTG_KO-
D=236&ForArsiv=1

4Anses Net, “IMF’den Hükümete Seçim Avansı”, 
17 Ocak 2007. http://www.ansesnet.com/goster_
2.php?sira_no=6165


