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E
lektrik dağRtRm şirketleri-
nin özelleştirmelerinin
son aşamasR olan yedi da-
ğRtRm bölgesinin ihale-
sinde uzatmalar oynanR-

yor. Hisse devir sözleşmesi imzala-
mak üzere Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlRğR (ÖİB) tarafRndan davet edilen
şirketler ek süre talep ettiler. Teklif
bedellerinin yüzde 2’si oranRnda ek
teminat vermeleri şartRyla kendileri-
ne, 30 Haziran 2011 günü mesai bi-
timine kadar ek süre tanRndR. 30 Ha-
ziran tarihi itibariyle, Dicle Elektrik
DağRtRm A.Ş. için en yüksek teklifi
veren şirket dRşRnda, ek teminatlar ya-
tRrRlmadR. Buna rağmen ÖİB, şirket-
lere ikinci defa, 25 Temmuz 2011 ta-
rihine kadar ek süre tanRdR.

Uzatımlar hukuken sorunlu
İhale şartnamelerine göre, idare-

nin bildireceği süre içerisinde satRş be-
delini ya da peşinatR yatRrmayan şir-
ketlerin geçici teminatlarRnRn irat
kaydedilmesi gerekiyor. Özelleştirme
UygulamalarRnda Değer Tespiti ve

İhale Yönetmeliği’nde ise ÖİB’nin
sözleşme imzalamak için belirli bir
süre tanRmasR, uygun görülmesi ha-
linde bir defaya mahsus olmak üze-
re ek süre verebilmesi öngörülüyor.
İkinci defa ek süre verilmesi, ancak
idareden kaynaklanan nedenlerle ola-
biliyor. Verilen süre içerisinde söz-
leşmenin imzalanmamasR durumun-
da, alRnan teminatlarRn irat kaydedil-
mesi ve diğer teklif sahiplerine davet
çRkartRlmasR gerekiyor. Bu hükümler
çerçevesinde, şirketlere ikinci bir ek
sürenin verilmesi, ihale sürecini de sa-
katlamRş oldu. Mevzuat hükümleri,
ancak şirketler üçüncü kez ek süre is-
tediğinde uygulanabildi ve 25 Tem-
muz itibarRyla arkadan gelen istekli-
lere davetiye çRkarRldR.

Paylaşım mücadelesi
İhale şartnamelerinde, ihaleyi

kazanan şirketlere, yeni bir şirket ku-
rulmasR ve bu şirketin yüzde 49 ora-
nRndaki hissesini bir başka yatRrRmcRya
devredebilmesi hakkR tanRnRyor. De-
vir işlemi tamamlanan diğer dağRtRm
bölgelerinin birçoğunda, ihaleyi ka-
zanan şirketler, ihalede rakibi olan an-
cak daha düşük teklifte bulunan baş-
ka şirketlerle birleştiler.

İhale sürecinin uzamasRyla ilgili
gerekçe, ihaleyi kazanan şirketlerin
kredi bulamamasR şeklinde açRklanR-
yor. Ancak dağRtRm özelleştirmele-
rinde işletilen karmaşRk süreç, so-
runlarRn daha kapsamlR olabileceği-
ni düşündürüyor. İhalelerin tamam-
lanmasRndan sonra hisse devir söz-
leşmelerinin imzalanmasRnRn uzun bir
süreç almasRnRn arkasRnda, elektrik da-
ğRtRm bölgelerinin paylaşRmRna yö-
nelik kavga verildiğine ilişkin iddia-
lar ortaya atRlRyor. Kazanan şirkete
sonradan ortak edilen şirketlerin si-
yasal iktidara yakRnlRklarR ile tanRn-
malarR, paylaşRmRn dRşarRdan bir el ta-
rafRndan mR yönetildiği kuşkularRnR da
beraberinde getiriyor.

Devir aşamasında
rekabet faktörü

DağRtRm özelleştirmelerinin son
aşamasRna gelindiğinde, Rekabet Ku-
rulu’nun özelleştirme işlemine dair
izin kararlarRnda da bir farklRlaşma or-
taya çRktR. İhaleler öncesinde Türki-
ye Elektrik DağRtRm AŞ’nin (TEDAŞ)
özelleştirilmesine yönelik oluşturulan
Rekabet Kurulu kararRnda, geçiş dö-
nemi sonuna kadar dağRtRm faaliyet-

leri ile diğer elektrik piyasasR faali-
yetlerinin (perakende satRş) hukuki
olarak ayrRştRrRlmasRnRn nihai izin
koşulu olduğu ve ileriki aşamalarda
4054 sayRlR Rekabetin KorunmasR
HakkRnda Kanun’a aykRrRlRk belir-
lenmesi halinde, devirle ilgili koşul
ve yükümlülükler getirilebileceği
veya devire izin verilmeyebileceği be-
lirlenmişti. Rekabet Kurulu’nun her
bir elektrik dağRtRm ihalesi için ver-
miş olduğu izin kararlarRnda da, da-
ğRtRm şirketlerinin, elektrik üretim ve
perakende satRş faaliyetleri açRsRndan,
yani dikey bütünleşme yönüyle re-
kabet hukukuna aykRrRlRk kriterleri de-
ğerlendirilmiş, bir şirketin birden
fazla dağRtRm bölgesinde faaliyet
göstermesinin (yatay bütünleşme)
herhangi bir aykRrRlRk oluşturmayacağR
vurgulanmRştR.

Yeni yatay bütünleşme kriteri
ÖİB’nin gerçekleştirdiği ve yedi

elektrik dağRtRm bölgesini içeren son
iki ihalesiyle ilgili Rekabet Kurulu ka-
rarlarRnda, yatay bütünleşmeyle ilgi-
li de yeni bir kriter ortaya çRktR. Re-
kabet Kurulu bu kararlarRnda da ya-
tay yoğunlaşma açRsRndan; elektrik
dağRtRm hizmetleri pazarRnRn doğal te-
kel niteliğinde olduğu, özelleştirme
işlemlerinin, kamu tekelinin özel te-
kele devri niteliğinde olacağR, böylece
mevcut hakim durumun korunacağR
değerlendirmesini sürdürdü ve hakim
durum değerlendirmesi bakRmRndan
elektrik dağRtRm hizmetleri pazarRnR
ele almadR. Ancak, “potansiyel re-
kabet”, “yakınsayan pazarlar” gibi
kavramlar çerçevesinde, özellikle
doğalgaz piyasasR ile elektrik dağRtRm

sektörünün etkileşimi üzerinde,

DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNDE UZATMALAR YETMEDİ...

Dağıtımda devir bilmecesi

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin son ihalesinde
dağıtım bölgelerinin devriyle ilgili sorun henüz aşı-
lamadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üçüncü kez
eksüreisteyenfirmalarıntekliflerinigeçersizsayıp,
daha düşük teklif veren firmalara çağrı yaptı.

Hayati KÜÇÜK
EMO Hukuk Müşaviri
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Rusya ile nükleer ilişki

E
nerji ve Tabii Kaynaklar BakanlRğR’nRn elektrik
üretiminde nükleer santrallarRn kullanRlmasR ko-
nusundaki RsrarR sürüyor. Akkuyu santralRnRn in-
şasRna 2014’te başlanmasR ve 2021’de elektrik üre-
timine geçilmesi bekleniyor.

KarşR karşRya kalRnan “Rusya’ya bağımlılık” eleştirile-
rinin yatRştRrRlmasR adRna Güney Kore ve Japonya ile Sinop’ta
ikinci bir santral inşasR için müzakereler yürütülüyor. Bu mü-
zakerelerde bir sonuca ulaşRlamamasR ve müzakerelerin
“ucu açık” bir biçimde “askıya” alRnmasR ise akRllarR karRş-
tRrRyor. Rus yetkililerin, “Türkiye’de en az iki nükleer sant-
ral inşa edileceğini” defalarca açRklamRş olmalarR, askRya alR-
nan müzakerelere daha da hassas yaklaşRmR zorunlu kRlRyor.

Rusya açısından...
Gelişmelere Rusya açRsRndan baktRğRmRzda dikkat çekici

unsurlar göze çarpRyor. Moskova yönetimi, nükleer tekno-
lojisini uluslararasR alanda Enerji BakanlRğR aracRlRğRyla de-
ğil DRşişleri BakanlRğR’na bağlR bir firmayla pazarlRyor. Rus-
ya, tamamen ya da kRsmen kendi hazinesinin sağladRğR kre-
dilerle 2010 başRndan itibaren 5 ülkede nükleer santral inşa
ediyor: Ukrayna, Belarus, Hindistan, Çin ve Türkiye. Viet-
nam ve Bangladeş ise sRrada.

Rusya bu ülkelerde yalnRzca tesis inşa edip elektrik sat-
mayacak. AynR zamanda tesislerde kullanRlacak nükleer ya-
kRtR da sağlayacak. AtRk ise Rusya’da işlendikten sonra
müşteri ülkede depolanacak. AyrRca, Türkiye örneğinde ol-
duğu gibi garantili alRm sözleşmeleri ve meydana gelebile-
cek kazalarRn yarattRğR sonuçlardan ev sahibi ülkelerin sorumlu
olacağR gibi düzenlemeler de cabasR...

AyrRntRlara saplanmadan Rus enerji politikalarRnR strate-
jik düzeyde değerlendirmek gerekiyor. Putin’i Rusya’da vaz-
geçilmez kRlan başlRca unsur uygulanan enerji politikalarRy-
dR. 2000’li yRllarRn politikasR, doğalgaz ve petrol ihracatRnR ön-
celeyen ve buradan elde edilen gücün dRş politika dahil her
alanda kullanRlmasRnR öngören bir yaklaşRmdR. YaklaşRmRn dik-
katilce uygulandRğR ve Gazprom gibi yatay örgütlenmiş
devlet şirketleri aracRlRğRyla başarRya ulaştRğR görülmekte. Rus-
ya’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 hatRrla-
mak gerek...

Rusya’nRn, uluslararasR ekonomik krizin yarattRğR sRkRn-
tRlR ortamda enerji politikalarRnR gözden geçirdiği görülüyor.
Putin’in en yakRnR ve BaşkanlRğR devrettiği Dmitry Medve-
dev’in, enerji politikalarR çerçevesinde öncelikli konuma oturt-
tuğu Gazprom’un başRndan geldiğini aklRmRzda tutalRm. Pu-
tin, 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 dev-
letin 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 fir-
masRnRn da başkan yardRmcRsRydR. KRsacasR bu görevlendirme,
doğalgaz ve petrolün yarattRğR etkinliğe, yeni bir pencere aça-
rak nükleer enerjinin eklenemesi anlamRna geliyor.

Yani Rusya uzman isimlerin yönetiminde sahip olunan
kaynaklarRn tamamRnR kullanarak etkin ve saldRrgan bir ener-
ji politikasR yürütüyor. DRş politika öncelikleriyle destekle-
nerek şekillendirilen bu yaklaşRmRn Rusya’yR etkin kRldRğR ve
enerji ihraç ettiği ülkeleri bağRmlR kRldRğR görülüyor.

Rusya etkin, akRlcR ve organize bir enerji politikasR ta-
nRmlRyor ve yürütüyor.

Ya biz?

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

EE  NN  EE  RR  JJ  İİ  PP  OO  LL  İİ  TT  İİ  KK
hakim durum yaratRlmasR açRsRndan
değerlendirmeler yaptR. Sonuç olarak
ise önceki kararlarRnRn aksine, yatay
bütünleşme açRsRndan da bir sRnRrlama
getirilmesi gerektiğine ulaştR.

Yüzde 30’un kriteri ne?
Rekabet Kurulu’nun daha önce-

ki kararlarRnda, hakim duruma ilişkin
olarak pazar payRnRn yüzde 40 sevi-
yesinden itibaren değerlendirileceği
belirtilirken, son iki kararRnda, Ku-
rul’un daha önceki genel bir Tebliğine
atRfta bulunularak yüzde 25 pay ora-
nRnR geçen teşebbüslerin hakim durum
bakRmRndan daha hassas incelenme-
si gerektiği vurgulandR ve sonuç ola-
rak “ilgili teşebbüsün dikey bü-
tünleşme bakımından ciddi bir
üretim faaliyeti bulunmasa bile
sadece dağıtım ve perakende sevi-
yesindeki yatay yoğunlaşma bakı-
mından en fazla yüzde 30 oranına
ulaşılmasına” izin verilmesi be-
nimsendi. Belirlenen bu orana ilişkin
olarak ise “hemen belirtmek gere-
kir ki, burada belirtilen yüzde 30
oranı sektörel düzenlemelerde yer
alan ve katı bir şekilde uygulanan
bir piyasa eşiği değil; dağıtım özel-
leştirmeleri sürecinde 4054 sayılı
Kanun’un 7. Maddesi kapsamında
yapılacak hakim durum değerlen-
dirme ve tespitine ilişkin bir kıla-
vuz niteliğindedir” yorumunda bu-
lunuldu.

Rekabet Kurulu’nun, dağRtRm
özelleştirmelerinin başRnda yapmasR
gereken, yatay bütünleşmeye yönelik
hakim durum değerlendirmesini,
özelleştirme ihalelerinin sonunda,
gerçekleşen tabloya göre yapmRş ol-
masR, rekabet hukuku açRsRndan için-
de bulunulan açmazR ifade ediyor.
Özelleştirme işlemlerinin sonunda
verilen bu kararlarda bile, dağRtRm şir-
ketlerinin hangi oranda pazar payRna
sahip olabileceğine, objektif bir yo-
rum getiremiyor ve sonuç olarak or-

taya atRlan yüzde 30 pazar payR kri-
terinin nasRl belirlendiği de açRkla-
namRyor.

YapRlan yüzde 30 pazar payR de-
ğerlendirmesi sonucunda, birden faz-
la dağRtRm bölgesinin ihalesini kaza-
nan kimi şirketlerin, hangi bölgeleri
birlikte devir alabileceği ve alama-
yacağRna yönelik somut değerlen-
dirmelere ulaşRlRyor. Oysa bu değer-
lendirmenin daha baştan yapRlmasR,
dağRtRm bölgeleri itibariyle hakim
durumun hangi koşullarda ortaya çR-

kacağRnRn ya da etkileneceğinin tes-
pit edilmesi gerekiyordu.

İhale sürecinin çeşitli aşamala-
rRnda yaşanan bu sorunlar, elektrik da-
ğRtRm özelleştirmelerinde, şirketlerin
pazar paylaşRmRnRn etkili olduğu ve bu
paylaşRmRn dRşarRdan yapRlan müda-
halelerle şekillendiğini düşündürüyor.
Şimdi, enerji özelleştirmeleriyle ser-
bestleşmenin mi yaşandRğR, yoksa
dostlar arasR alRş-veriş mi yapRldRğR so-
rusunun daha güçlü sorulmasR gere-
kiyor.

Kim kazandı,
kim devraldı?
Ö

zelleştirme İdaresi BaşkanlRğR tarafRn-
dan yürütülen ihale süreci kapsamRnda
bugüne kadar 9 elektrik dağRtRm böl-
gesinin devir işlemleri tamamlandR.
Böylece Başkent, Meram, Sakarya,

Osmangazi, Uludağ, Çoruh, ÇamlRbel, FRrat ve Ye-
şilRrmak elektrik dağRtRm şirketleri özel sektörün yö-
netimine 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. �


