
TEDAŞ’ın 27 ihalesi
inceleme
bekliyor

Bakanlık EÜAŞ’ı
soruşturmuyor

YDK’NİN ENERJİ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA İSTEMLERİNDE HENÜZ SONUÇ YOK

A
NKARA - Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlRğR’na bağ-
lR kuruluşlardaki yolsuzluklar
sadece, Haziran sonundaki
baskRnla 27 kişinin tutuklan-

dRğR EÜAŞ ihaleleriyle sRnRrlR değil. Baş-
bakanlRk Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)
BakanlRğa bağlR bir başka önemli kuruluş
Türkiye Elektrik DağRtRm AŞ’de (TEDAŞ)
2007 döneminden bu yana soruşturulmayan
231 milyon avroluk 27 elektrik dağRtRm iyi-
leştirme ihalesinin “bir an önce” soruştu-
rulmasRnR istiyor.

YDK’nRn soruşturulmasRnR istediği iş-
lemler arasRnda “İhale türünün değişti-
rilmesi, yaklaşık maliyetlerin TEDAŞ ye-
rine yükleniciler tarafından hesaplan-
ması, yüksek maliyetli işlerin düşük ma-
liyetlilere tercih edilmesi, işlere fazla
ödeme yapılması” yer alRyor.

YDK’nRn belirlediği 27 ihaleden “Tür-
kiye’nin muhtelif illerindeki şehir şebe-
kelerinin rehabilitasyonu ve genişletilmesi
işlerine ilişkin” 26’sRnda incelenmesini
istediği sorunlu alanlar özetle şunlar:

� Projelerin anahtar teslimi yönte-
miyle ihale edilmesi öngörüldüğü halde,
Dünya BankasR’nRn tasarRm, temin ve tesis
satRn alma standartlarRndan faydalanRlarak
ve özel hükümler konulmak suretiyle tek-
lif birim fiyat yöntemiyle ihale edilmesi.

� YaklaşRk maliyetlerin uygulama
projeleri esas alRnarak hazRrlanmamasR ne-
deniyle yer teslimi yapRldRktan sonra yük-
lenici tarafRndan hazRrlanRp TEDAŞ Genel
Müdürlüğü’nce onaylanmasR.

� Uygulama projelerinde fiyatR, yak-
laşRk maliyet bedelinden düşük belirlenen iş-
lerin miktarR azaltRlRrken, yüksek belirle-
nenlerin miktarRnRn arttRrRlmasR ve bunun iha-
le bedeline göre yüksek oranlara ulaşmasR.

�Yüklenici firmalarRn sözleşmelerinde
esas teklif birim fiyat cetvellerinde yer al-
mayan, ancak sözleşmeler imzalandRktan
sonra yapRlmasRna karar verilen ilave işle-
rin yeni birim fiyatlarRnRn tespitinde söz-
leşme gereği teklif verme tarihindeki rayiç
fiyatlarRn uygulanmasR gere-
kirken, yüksek birim fiyatlar
üzerinden fazla ödeme yapRl-
masR.

� Galvanizli saç poligon
aydRnlatma direği hesaplarRn-
da fazla ödeme yapRlmasR.

� AyrRca 27. ihale olarak
da, TEL VENT ortak girişi-
minin 6.919.737 Avro tuta-
rRndaki en düşük teklifinin
mali teklifler açRlmadan önceki
belgelere göre yeterli oldu-
ğuna karar verilmesine rağ-
men, mali tekliflerin açRlma-
sRndan önceki incelemede bel-
gelerin yetersiz olduğu ge-
rekçesiyle işin 1.551.452 Avro
tutarRnda daha yüksek teklif
veren SIEMENS konsorsiyumuna
8.471.189 Avro bedelle ihale edilmesi.

A
nkara Cumhuriyet BaşsavcRlRğR
tarafRndan Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlRğR’na bağlR Elektrik
Üretim AŞ’de (EÜAŞ) başlatRlan
ve 27 kişinin tutuklanmasRyla so-

nuçlanan “biraz muhalif refleksleri olan” so-
ruşturma sokaktaki yurttaşRn gözünde “yolsuz-

lukların üstünde gidildiği”
izlenimini yaratRyor.

Oysa durum bu kadar ba-
sit değil.

YapRlan yargR soruşturma-
sR sadece Sivas ve Afşin-El-
bistan termik santrallerindeki
bazR ihaleleri kapsRyor. Oysa
BaşbakanlRk Yüksek Denet-
leme Kurulu’nun (YDK)
Enerji BakanlRğR’ndan sadece
EÜAŞ’da yapRlmasRnR istedi-
ği ve BakanlRğRn halen ciddi
biçimde soruşturmadRğR bir
dizi çok daha vahim ihale
var.

YDK’nin en güncel
“EÜAŞ Raporu”nda Ba-
kanlRk tarafRndan soruşturul-
masR istenen ancak hâlâ bir so-

nuç alRnamayan yolsuzluklar arasRnda yaklaşRk
1,5 ayda 22 kalemde yapRlan 73,9 milyon liralRk
motorin alRmR ile 114 milyon liralRk hizmet
alRmlarR geliyor.

Bu ihaleler düzgün mü?
İşte YDK’nRn “Özel İnceleme Raporla-

rı”yla tespit ettiği EÜAŞ yolsuzluklarRna ilişkin
ifadeleri: 

İhalesiz yasadışı alımlar: AmbarlR Doğalgaz
Çevrim Santrali’nin ihtiyacRna binaen 08.01-
20.02.2008 tarihleri arasRnda esasen tek ihale ko-

nusu yapRlmasR gerek hu-
kuki, gerek teknik açRdan

zorunluluk arz eden

yaklaşRk 42 milyon litre motorin, 22 ayrR alRma
konu edilerek toplamda 73,9 milyon YTL civa-
rRnda ödeme yapRlmRştRr. EÜAŞ Genel Müdür-
lüğü’nce üretimin devamR ve ivedilik gerekçe gös-
terilerek eşik değerlerin altRnda kalRnmasR ama-
cRyla ihtiyacRn kRsRmlara bölünerek Kamu İhale
Kanunu’na açRkça aykRrR bir yöntemle herhangi
bir ihale yapRlmaksRzRn gerçekleştirilen alRmlar ko-
nusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlRğR Tef-
tiş Kurulu’nca yürütülen soruşturmanRn bir an
önce tamamlanmasR önerilir.

Yasadışı ihale iptalleri: Teşekkülün üçüncü
şahRslardan sağladRğR hizmetler karşRlRğRnda yap-
tRğR alRmlar geçen döneme göre yüzde 18 artarak
114 milyon YTL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sa-
tRn alma dosyalarR üzerinde yapRlan incelemelerde,
gerek ihale dökümanlarRnRn hazRrlanmasR, gerekse
tekliflerin değerlendirmesi aşamasRnda yapRlan ek-
sik ve hatalR işlemlerin devam ettiği, bu işlemlere
rağmen birçok alRm dosyasRnRn karara bağlanRp
alRm gerçekleştirildiği gibi, bazR alRm dosyalarR-
nRn da hatalar nedeniyle iptal edildiği görülmüştür.
İstisnai durumlarda başvurulmasR gereken ihale
iptallerinin Teşekkül’de ulaşmRş olduğu sayR dik-
kate alRnarak, gerek bu tür iptallerin en aza indi-
rilmesi, gerekse bu süreçteki sorumluluğun tes-
piti amacRyla; 01.01.2007 tarihinden sonra Kamu
İhale Kurulu veya İdare tarafRndan düzeltici iş-
lemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykR-
rRlRk gerekçesiyle iptal edilen mal ve hizmet alR-
mR ile yapRm işi ihaleleri konusunda EÜAŞ Tef-
tiş Kurulu’nca sürdürülen incelemenin bir an önce
sonuçlandRrRlmasR önerilir.

İhalesiz kömür taşıttırılması:EÜAŞ’a ait Af-
şin-Elbistan (B) Santralinde, kömür teminine bağ-
lR olarak üretim darboğazR yaşanacağR gerekçe-
siyle “Sivas Kangal Ocağından 450.000 Ton
Kömürün Afşin-Elbistan Termik Santraline
Taşıttırılması işinin herhangi bir ihale ya-
pılmaksızın imzalanan protokol çerçevesin-
de 40 YTL/ton birim fiyatla Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu’na, bu Kurumca da
yine ihalesiz olarak iştiraki olan bir şirkete
yaptırılması” konusunda Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlRğR Teftiş Kurulu’nca yürütülen

soruşturmanRn bir an
önce tamamlanmasR
önerilir. �

Türkiye Elektrik Dağıtım
AŞ’nin ihalelerine ilişkin so-
ruşturma istemleri de bulu-
nuyor. Bu kapsamda YDK’nin
soruşturulmasında yarar gör-
düğü ihale ve hizmet alımları-
nın bedeli 231 milyon euro dü-
zeyinde bulunuyor. YDK, tespit
ettiği usulsüzlükleri raporuna
ayrıntılarıyla aktarmış.

YDK’nRn TEDAŞ’Rn 27 ihalesi dRşRnda Teftiş Kurulu’nca soruşturulmasRnR istediği
diğer bazR işlere ilişkin tespitleri şöyle:

�Bilgi Yönetim Sistemleri YazRlRmR, Boğaziçi EDAŞ ve Anadolu YakasR EDAŞ
için bilgisayar, yazRcR ve iletişim alt yapR donanRmlarR raporlama sunucusu ve lisanslarRnRn
alRmR, 150 adet dizüstü bilgisayar ve 400 adet printer alRmR, Bilgi Yönetim Sistem-
leri donanRm ve yazRlRmlarRnRn kapasitelerinin artRrRlmasR için bilgisayar ve yan do-
nanRmlarR alRmR, termal kamera ve röle alRmR işlemlerinde; muayene ve kabul işlemleri
“Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hü-
kümlerine uygun olarak gerçekleştirilmedi.

�Muayene ve kabul komisyonunca düzenlenen teslim tutanaklarR ile kabul tu-
tanaklarR onaylanmadan donanRm ve yazRlRmRn bedeli ödendi.

� TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez BinasR C Blok AG katR ile GölbaşR Eği-
tim Merkezi BinalarRnRn genel oranRmR işleriyle, Tunceli, Muş ve Adana il müdür-
lükleri binalarRnRn deprem takviyesi ve büyük onarRm işleri projeleri ile ilgili sözleşmelere,
idari şartname, mahal listesi, metraj listesi, uygulama projeleri, birim fiyat tarifleri,
genel teknik şartnameler, özel teknik şartnameler ve pursantaj tablosu eklenmedi.

�Deprem güçlendirme işi adRyla büyük onarRm işlerinin yaptRrRldRğR, işlerin ke-
sin kabulü yapRlmadan ve kesin metrajlarR çRkarRlmadan kesin hak edişlerinin onay-
landRğR tespit edildi.

� Özkökler Elektrik AŞ’nin teminatlarRnRn irat kaydedilmesi ve akabinde açR-
lan davalarRn takibi sürecinde, tazminat ve faiz ödemelerine sebebiyet verilmesinde
kusuru bulunanlarRn tespiti ve kurumun zararRnRn tazmini sağlanmadR.

TEDAŞ’ın ekstraları
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