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Danıștay 13. Dairesi, Aras Elektrik 
Dağıtım A.Ș’in özelleștirilmesin-
de yürütmeyi durdurma kararı 

verdi. Tes-İș Sendikası’nın 25 Eylül 
2008 tarihli ihale ve İhale Komisyonu 
kararının iptali ve yürütmesinin durdu-
rulması istemiyle açtığı davada, Kiler Alıș 
Veriș Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ș’ye Aras Elektrik Dağıtım A.Ș’nin sa-
tıșında “öngörülen pazarlık usul koșulla-
rının gerçekleșmediği ve yeterli rekabet 
sağlanamadığı” saptandı. Bu nedenle 
de kamu yararına ve yasaya uyarlık 
görülmediğine hükmeden Danıștay, oy 
çokluğuyla ihale ve İhale Komisyonu 
kararının yürütmesini durdurdu.

Danıștay 13. Dairesi’nin 20 Mart 2009 
tarihli kararında 4046 sayılı Özelleștir-
me Yasası’nın İhale Komisyonlarının 
Olușumu ile İhale Usul ve İșlemleri 

koșulları gerçekleșmemiș ve yeterli 
rekabet sağlanmamıștır. Dolayısıyla 
anılan ihalede ve bu ihaleyi sonuç-
landıran ihale komisyonu kararında 
kamu yararına ve kanuna uyarlık 
görülmemiștir.”

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, 
Erzincan, Iğdır ve Kars illeri elekt-
rik dağıtım hizmetini yürüten Aras 
Elektrik Dağıtım A.Ș’nin özelleștirme 
ihalesine ilișkin yürütmeyi durdurma 
kararı hakkında açıklama yapan Tes-
İș Sendikası, șu uyarıyı yaptı:

“Yargı kararı son derece açık iken, 
ihale așaması sürmekte olan ve 
önümüzdeki dönemde benzer so-
nuçlar doğurabilecek yeni dağıtım 
özelleștirmeleri yapmanın ne kamu 
yararı ile ne de hukuk ile bir bağı 
olacaktır. TES-İȘ bir kez daha hü-
kümeti, enerji özelleștirmelerinden 
vazgeçmeye çağırmakta, ülkemize 
zararı olan bu özelleștirmelerin, 
özelleștirmeyi gerçekleștiren siyasi 
iktidara da hiçbir yararı olmayaca-
ğının bilinmesini istemektedir.”

ARAS ELEKTRİK ARAS ELEKTRİK 
DAĞITIMIN ÖZELLEȘTİRMESİNE DAĞITIMIN ÖZELLEȘTİRMESİNE 
YÜRÜTMEYİ DURDURMAYÜRÜTMEYİ DURDURMA

bașlıklı maddelerine dikkat çekilerek, 
Aras Elektrik Dağıtım A.Ș için, indir-
genmiș nakit akımı yöntemi uygula-
narak 128 milyon dolar (160 milyon 
TL) değer tespiti yapıldığı bilgisine yer 
verildi. İhalede Kiler Grubu’nun kapalı 
zarf teklifte 49 milyon 600 bin dolar, 
Așkale Çimento’nun ise 15 milyon 158 
bin dolar teklif verdiği; tekliflerin revize 
edilmesiyle de 50 milyon dolar ve 16 
milyon 158 bin dolarlık fiyat teklifleri 
verildiği anlatıldı. Bir elemesiz turdan 
olușan pazarlık görüșmesinde ise İhale 
Komisyonu açık artırmayı 128 bin do-
lardan bașlatmıș, 500 bin dolarlık ar-
tırma aralığı çerçevesinde Kiler Grubu 
128 milyon 500 bin dolar teklif verirken, 
Așkale Çimento teklif vermemiști. 

Danıștay kararında yürütmeyi dur-
durmanın gerekçesi șöyle ortaya 
konuldu: 

“Bilindiği gibi özelleștirme ama-
cıyla yapılacak ihalelerin, yukarıda 
anılan 4046 sayılı kanun hükümleri 
ile belirlenen yetki ve ihale usulü 
çerçevesinde özelleștirilecek 
kurulușun en yüksek bedel ile 
satıșını sağlamak amacıyla kamu 
yararı ve ülke çıkarlarını gözeterek 
gerçekleștirilmesinin gerektiği kuș-
kusuzdur. Ancak, 25.09.2008 tarihli 
uyușmazlığa konu pazarlık usulüyle 
yapılan ihalede, Aras Elektrik Dağı-
tım A.Ș’deki yüzde 100 oranındaki 
hissenin üzerine ihale edilen teklif 
sahibi dıșındaki șirketin, ihalesi 
yapılan șirketin hisse değerinin 
çok altında teklif vermesi, ele-
mesiz turda ve açık artırmada bu 
teklifini değiștirmemesi karșısında 
kanunda öngörülen pazarlık usulü 


