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37. Diinem Yiinetim Kurulu Bagkanr

I. Kiireselleqme

Genel

iktisattaki liberalizm kawamr 1980'lerde isim deligtirerek kiiresellegme adryla
giindeme gelmigtir. Ktireselleqme liberalizmin yeni versiyonudur. Yani "brrakrnrz
yapsmlar" anlayrgrnn yeni ambalajrdrr. Oziinde iki temel kawamr beraberinde getirmigtir.
Birisi tizellegtirme, dileri de yerellegtirmedir ve sermayenin iinilndeki engellerin
kaldrrrlmasr ve smrsz hakimiyetini savunur.

"Kiiresellegmenin, biri siyasal, biri ekonomihve birt de kiiltilrel olarak lig boyutu
vardn Kiiresellegmenin siyasal rya{4 ABD'nin siyasal egemenli$ini ya da diinya
iizerindeki jandarmahll anlamna gelmektedin Bu durum bir unlamda Sovyetler
Birli{i'nin da!ilmaundan sonra, diinyanm tek kutuplu hale gelmesini de
belirtmektedin Kiiresellegmenin ekonomih ayap, uluslararast sermayenin
egemenli{ine itaret etmektedin"(Prof. Dr. Emre KONGAR, Internet sitesi)

0zelegtirmeler

Ozellegtirme filai, ashnda 1929 diinya bunahmmln hemen ardrndan ekonomistler
tarafindan akademik diizeyde tartrgrlan bir konu. Yani liberallerin giinliinde hep
iizellegtirme fikri var. 1929'daher ne kadar devletgi anlayrglar benimsenmigse de liberal
dtigtinceyi savunan iktisatgrlar, akademisyenler, KiT'lerin satrlmasr iizerine birtakrm
dtigiincelerini o zaman da dile getirdiler; ama siireg igerisinde gerek II. Diinya Savagr,
gerekse onu takip eden dtinem igerisinde iizellegtirme kavramr akademik tarfigmalann
dtgma taqamadr. 1980'lere kadar Ttirkiye'de de bemeri bir siireg izlendi, 1950'lerden
itibaren sai partilerin programlannda hep tizellegtirmeler oldu; ama ihidardahep devletgi

AIiYiGiT

7 Z

TMMOB-3.ENERJİ SEMPOZYUMU



Kir eo ell egm e v e Elektrik En erii si

politikalar uygulandr, diinya genelinde de bu uygulamalar hakimdi. 1980'lerde ise tablo

degi*i; l980iere gelindilinde, diinya genelinde bir kiz ve sistemin genel anlamda bir

trkanmrgh[r siiz konusuydu. O giine kadar akademik diizeyde tarhgtlan ve 1970'lerde

Chicago Ekolii'nce gekillendirilen iizellegtirme kawamt, pratik bir siireq olarak karqtmza

grktr. 6zeilegtirme fikrini ilk ortaya atan ingiliz iktisatgt Peter F. DRUCKER'd1r. Ancak

ierget anlamrnr Chicago ekoliiniin yani Milton FREDMAN'rn olugturdugunu ve

iggb't.td. pratik bir siireg olarak yaganmasrna iinctiliik ettilini siiyleyebiliriz.

Ashnda bu, tamamen kapitalist sisteme nefes aldrmayr hedefleyen ve temelde de

(bundan 100 yil iince Rosa tUXnptB(JRG 
'un sdyledili bir Sey var; "Kapittlist sistemin

kendini yenileyebilmesi ya ds krizlerini asabilmesi, yeni yu{ma alanl1ry bulmasma

ba|ltdv")o gtine kadar kamunun elinde olan ve kamu hizmeti gerqevesinde siirdtiriilen

ve temel mal ve hizmet alanlannt olugturan egitim, sagfik, enerji, haberlegme, sosyal

gtvenlik gibi alanlann kamu hizmeti anlayrgr drqrnda ticari alanlar olarak tirgiitlenmesi

fikiydi.

Ttirkiye'de 1980'lerde, l2 Eyliilden sonra liberaller, bu fikri iki kategoride

,u*nuyoilrdr. Bunlardan bir tanesi, saf liberallerin savundulu dtiqiinceydi; sa! liberaller:
,,KiT'ler siireHi agtk vermektedir. Devl4 vatandastndan vergi topluyory ama bu vergi

KiT'lerin ag*lanm kapatmakta kullanryon oysa devlet KiT',lerden kurtulursa,

toplamq oliu{u vergiyie yeni yatmm ulanlan agacak ve topluma hianet edecek;

bli)yletiHe de toptumial refah artacah toplum demokratiklesecelc"Yine sol liberallerin

yulluqrrn, ise biraz daha farkhydr; onlar da diyorlardr ki, "Devlet, bu kudtr biiyiik
'ekonimik 

gilcii elinde bulundurarat6 yani KiT'tere sahip olarak baskrct hale geldi'

$kence yapryor. Bu devleti bu ekonomik giiciinden anndrnrcak devla demokratiklesir;

Aenofiaii* devlet de kalkmmantn temelini oluEturur, refafu artfinr." Ashnda farklt

gibi giiriilse de, her iki diigtince de temelde yeni liberal anlayrgh'

Bu stireg igerisinde 1983'ten 90'a kadar asfunda Tilrkiye'de itzellegtirme tarhqmalart

tek taraflr olarak siirdti; yani gergek anlamda bir tizelleqtirme diigtincesine karqr grkma

1990'larrn bagrnda gekillenmeye baqladr.

En ug noktalardan, kolay kabul ettirilebilir noktalardan baglandr ve bunun sanki hiq

kendi alanlanna gelmeyecJkmiggesine bir psikolojiyle herkes de onaylar noktadaydt'

Ancak 90'lann bagrna gelindifinde, artrk tizellegtirmelerin can yakmaya baqladrlr stireqler

giindeme geldi ve tepkiler ortaya grktr.

Ozellegtirmeyle ilgili ilk tartrqmalar hatrrlanacafr gibi, kdr-zarar eksenliydi' "hnce

zurar eden isletmeler safilacak, kar edenler devlette kalacak, bdylelihle devlet zarar

,t^eyrcrk';B'gtin gelinen noktada, arttk tamamen IMF ve Dinya Bankast'nm emir-

komuta zinciri iqerisinde bir tizellegtirme siireci ya$anryor; eskiden ortada gtistermelik

bir tarhgma varken, bugiin bir dayatmayla tizellegtirmeler gerqeklegtiriliyor.
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Bu dayatmalara verilebilecek en iyi tirnek Dtinya Bankasr Bagkam Tiirkiye Temsilcisi
Ajay CHIBBER'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgr Miistegan Sayrn Yurdakul
YiGiTGUDEN'e yazdrlr 9 Kasrm 2000 tarihrimektup u. Drinyu Bankasr Bagkanr James
D. woLFENSoHN'un Bagbakan'a yazmr$ oldulu 29 Kasrm 2000 tarihli mektuptur.
Yine IMF ile yaprlantoplantrlar ve verilenNiyet Mektuplan dayatmalann tipik rjmekleridir.

0zeilegtirme Dayatmasrnrn Ekonomik Nedenleri
Bugiin tizellegtirmelerin kolayca gergekleqtirilmesi -hem de tipik bir gekilde rilkemizde

oldugu gibi milliyetgi htikiimetlerce giindeme getirilmesi- tamamen borqlanmalarla ulus
devletlerin teslim ahnmrg olmasrdrr.

Ancakbu,l950'lerden;yaniikinciDiinyaSavagrndansonraiigiinci.idiinyatlkelerinin
bilinqli bir gekilde borglandrrma ktskacma ahnmalan ve bugtin iigiincii diinya tilkelerinin
-rivayetler muhteliftir, ama- birtrilyon dolar civannda geligmig olan iilkelere, IMF'ye,
Di.inya Bankast ve saire gibi birtakrm para kuruluglanna borcu siiz konusu. Yani direnigin
krrrldrgr nokta borglanmarun had safhaya varml$ olmasr; artrk ulus-devletlerin kendi
gtindelik faaliyetlerini de yiirtitemeyecek denli bir borE batagrna batmrg olmalal, bu
teslimiyeti kolaylagtrrrcr etkenlerden en rinemlisidir, ikinci en onemli etken ise ABD'nin
tartrgmasz yiiksek finansal ve askeri giiciidiir.

Do{al Tekellere Saldrrr

Dogal tekeller, genellikle btiytik dlgekli ilk yatlnm maliyetlerine ve elektrik, dogal
gaz, su, kanalizasyon, demiryolu, haberlegme vb a[ biqiminde da[rtrlan hizmet
altyaprlarrdrr. veya biriilkeye girigi grkrgr kontrol eden liman, havaliman, kriprti vb do!al
tekel sayrlabilir.

Dogal tekellerin en tipik <izelligi ise hemen hemen tiimiiniin hizmet tiretmesi veya
iiretimlerinin btiytik rilgekli depo edilemezliIidir.

Gerek ilk yatrrrm maliyetinin ytikseklifi gerekse dolal tekellerin temel kamu
hizmetlerini olugturmalan nedeniyle miilkiyet biiytik golunlukla kamudadrr.

Bu alanlara ytinelik olarak bird enfazla altyapr yaprlmasmm maliyeti,onun getirisinden
daha fazladrr; yani her durumda bir tane altyaprnrz vardrr, bu altyapr da orada dogal
olarak bir tekel konumunu gtistermektedir. Buralarda yaprlacak olan rizellegtirmelerle,
hep <izellegtirmecilerin s<iyledikleri gibi, diger alanlarda da rekabete dayah bir ucuzlama
ve saire geleceli gibi geyler sriylense de, bu alanlarda kamu tekellerinin yerini rizel
tekellerin alacalr bir stireg izlenmektedir; yani dogal tekele kim sahip olursa, buranrn
getirisini ve buranrn kdrrnr kontrol edebilecek olan kigiveya kurulug o olmaktadrr.

Uretim yapabilmek igin enerjiye, bilgiyi iletmek igin haberlegme altyaprsrna
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ihtiyag vardl. Ugiincii Diinya Ukehrinin en gok camm yakan iizellegtirmeler enerji

ve haberlegme alanlannda yagandr!

Diinyada 1970'lerden sonra ciddi anlamda bir teknolojik geligme yagandr; iizellikle

mikro ellktronikteki geligmelere pualel olarak, haberleqmeyle TV ve radyoyaynciltlrrun

bir evlili$ sriz konusu ve bunun diinyada "biligim ga!r" ya da "bilgi devrimi" ve saire

geklindeianrmlandrfr bir siireg u*. ilk defa 19'17 yrlnda OECD biinyesinde toplanan

Enformasyon, Bilgisayar ve Haberlegme Politikalarr Komisyonunda bir ulusal

enformasyon altyafrsr fi1o.i ortaya atrldr. Bu guydu: Haberlegmenin, bilgiyi ta$lyan

altyaprnrn Onemini iegfeden ve bu iinemden kaynakl olarak da bu altyaprya sahip olma

fikinin ortaya atrldr[r bir siireqti.

ulusal enformasyon altyaprsr fikri, ashnda l9?7'den 90'lara kadar akademik diizeyde

tartrgrldr. l990,lann bug,odu Arrtikan segim kampanyalannda All Gore- Bill clinton

ikilisinin bir projesi vardr ve gunu -agrrhkh oluak sttzciiliiliinii de All Gore'un ytirtittiigti

bir projeydi-'savunuyorlard r "Biz,-iince Amerika'y bir (Ilasal Eofolyoty* Altyaprst

ile'doiaiacafiu -'National Information Infrasffucture (NII)' dedikleri- ve bununla

6nce kendi iitkemiz igerisinde etkin bir habirleSme afit luracafu; daha sonra'Global

Information Infrastructure (GII)" yani Kiiresel Enformasyon Altyapw'm difier

iilkelerde kurarak bunun iizerinden biltiin diinya ticaretini kontrol edeceliz' " All Gore'

yine bir konugmasrnda gok agrkbir gekilde ifade ettili bir gey daha var; "Eskiden herhangi

bir iitkenin mal transferinin yapild$t alanlar, yani limanlan kontrol ederseniz' o

iitkeye hiiknedebitirsiniz $imi iseiilgiyi toyyon altyaprya sahip olarak o iilkeleri

kontrol edebilirsiniz.,B\tespitle, ozellikie 9O'larda Sovyetler Birlilinin dalrlmasryla

birlikte gok da pervasz uir gentae bu fikiyatr hayata gegirme dofrultusunda tigiincii

diinya iilielerin, hubrrleg., uttyaptlannm sattgr telkininde bulundular' 90'lann ortalanna

kadar iigiincii dtinya tiikelerinin traberlegme altyaprlail birkag uluslararast tekelin

denetimine girdi.

Ozellegtirmeler iinceleri kiigiik igletmeler bazrnda yaprlrrken asrl kilresellegmenin

oniindeki engel olan ve kamu denetiminde olan dofal tekellere yiineldi'.Kiiresellegmenin

en iinemli ihtiyacr enerji ve hiresel hegemonyantn en ilnemli ayapr da haberlegme

altyaprlarrydr. bu iki iinemli ayakhemen hemen tiim tilkelerde kamu denetimindeydi'

Ozellegtirmelerin Sonuglart
..Bugiine kadarki tizelleqtirmeler sonucunda ne oldu?" diye bahrlrmrzda, deniliyordu

ki, "Refah artacak, vatandag pay sahibi olacak, geliri artacak, yeni istihdam alanlart

yaratlacalc" Biittin diinyada aym siiylemler,farkh farkh versiyonlan olsa da temelde

lzellegtirmeyle ilgili sarnrnulan geyler bunlardr. 2001 yrhnda diinyadaki tabloya

Uat<trgimrzaa, Kuzey tilkeleriyle Giiney tilkeleri; yani geligmig olan iilkelerle geri kalmtq
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ya da geligmehe olan kategoride sayrlabilecek iilkeler arasrndaki gelir ugurumunun iyice
agrldrfr, Kuzey iilkeleri lehine bir stireg yagandrlr giiriilmekte. Ulkeler rizelinde
incelendilinde de, iilke igerisinde ciddi anlamda bir yoksullagma, igsizlik siirecinin bag
g<isterdigi; -bu bizim iilkemiz agrsmdan da tipik, yani diler iilkelerle aym g<istergeleri
gristermektedir- en zenginle en yoksul arasrndaki farkn 246 kata grktrfr ve gelir
ugurumunun arttrfr, gelir dalrhmrnrn bozuldu[u ve Gayri Safi Yurtigi Hasiladan alman
paylann, yani paylagmalarda ciddi adalesizliklerin ortaya grktrfr g6riiliiyor. 20 yrl iince
de adaletsizlik var&; ama bugiin iicretliler aleyhine bir siirecin igledifi giirtiliiyor ve gok
tipiktir ki, demokatiklegme ve saire denilirken de aksine igkencenin iigiincil diinya
iilkelerinde ve geligmekte olan iilkelerde gok daha yaygrn oldulu antidemokatik
uygulamalarrn gok daha arttrfr bir stireg yaganryor.

Bunlan dzellikle sriyliiyorum; giinkii tizellegtirmecilerin I 980'lerde s<iyledikleri tezlere
bir suskunlukla bir kabul etmiglik siireci vardr, bugtin artrk pratik olarak sonuglarr
gtiriilniigtiir; yani iizellegtirmenin ne oldupu, ne yaprlmak istendifi, sonuglanyla birlikte
ortadadrr ve bu bigimiyle de[erlendirilmesi gok daha do!ru olacaktrr.

Ozellegtirmelerin ne anlamageldifinin iyi kawanabilmesi igin tarihsel srirecin iyi
irdelenmesi gerekmektedir. Bizim tarihimiz incelendifinde bugiin igin grkanlacak dersler
vardrr. Yani tarihimizdeki kapitiilasyon siirecinin incelenmesi gerekmektedir. Bugiin
kiiresellegme adrna yaqananlan dofru kavrayabilmek igin yakrn tarihimizden belli bir
kesitin incelenmesi ve nasrl adtm adm srimiirgelegme siirecine gelindi$inin kavranmasr
agrsrndan iinemlidir.

II. Bir Siimiirgelegtirme Siireci Olarak Kapitiilasyonlar

Kapittilasyon, Fransrzca'dan dilirnize girmig bir kawam olup, "yabancr uyrukrulara
tek taraft olarak bahgedilen ya da anlagmalarla verilen hak ve ayncahklar" olarak
tarumlanr. Baglangrgta yabancilara verilen yarg imtiyazlarrm ifade eden srizciik, giderek
yabancr uymklulara ya da yabanct devlete verilen her tiirlii ayncahlr kapsayacak bigimde
anlam geniqlemesine uframrgtr.

1569'da II. Selim ile baglayan imtiyazlar stireci Osmanh Devleti'ni ne hale getirmigti
hep birlikte hatrrlayahm.

1569'dan sonra Fransrzlara 1581, 1587, 1604, 1673 ve 1740,da aln kez daha
kapitiilasyon verildi. Aym dtinemde baqkaiilkelere de kapitiilasyon verildiyse de en dnemli
ayncahk Fransrzlara tanrndrlrndan bu diinem (1569 - 1740) tarihte ..Fransrz

Kapitiilasyonlan Diinemi" olarak amlrr. 1740'dan sonra gegitli iilkelere,1747'de ve
l77l 'de Avusturya'ya,1756'daDanimwka'ya,l76l 'de Prusy a'ya,1782, deispanya,ya,
I 783 ve I 829'da Rusya'ya, I 809'da ingiltere'ye, I 830'da ABD'ye ve I 834'te portekiz' e
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gegitli kapitiilasyoniar verildi. Ancak 1838'de ingiltere ile yaprlan daha sonra di[er

iilkelerle-devam eden Ticaret Antlagmalan yani kapitiilasyonlar tarihsel bir d<iniim

noktasrdrr. Bu kapitiilasyonlarla yabanctlara verilen ayncaltklar osmanhntn kendi

vatandaglannaveriikleri haklardan fazlaydr. Yabanct tiiccarlar smrsz ayncahkla, vergi

iidemeden ve denetimden uzak olarak her ige girdiler. Daha sonra bu kapitiilasyonlar

osmanh Devleti iqindeki azrnhklara da tanlndt. Devletin tiim gelir kaynaklart

kapitiilasyonla baflanmrg oldufundan, 1854'te Krrrm Savaqt'ntn finansmamyla baglayan

Ori Uo.gianma gtindeme geldi. Drg borglanmayr da mali iflas izledi. 1881'de Duyunu

uroo.iyu ioarlsi kurulaiak bazr gelirlerin denetimi yabancrlardan olugan bir kurula

verildi. iuyunuUmumiye ile Osmanh Devleti sadece ekonomikbafrmsrzhfrm kaybetmig

olmakla kalmryor, aynr zamanda mali bir esarete de girmig oluyordu. Osmanh Devleti
.kapitiilasyonlardan kurtulma konusunda qeqitli girigimlerde bulunduysa da iqinde

bulundulu mali kiz nedeniyle baganh olamadt.

osmanh Devleti kapitiilasyon siireci sonuglarr a9alrdaki gekilde tizetlenebilir'

. ipek yolu ticaret yolu olarak rinemini yitirip, okyanuslar iizerinden ticaret yaprlmaya

bailandr[rnda, ipek yolu tizerindeki kiiy, kasaba ve gehirlerde biiyiik bir ekonomik

qokiig baqlamtqh.

. Osmanl. transit ticaretten elde ettigi geliri korumak igin Fransa, ingiltere, Hollanda,

Avusturya, Rusya iilkelerine bir dizi ticari ayncahklar tanmtgtt'

. Avrupah tiiccarlara, osmanh topraklarrnda serbestge dolaqtm, ahm-sahmda her tiirlii

. kolayliklar tanlnmr$, vergileri yerlitiiccarlara gtire diigiik tutulmugtu. Hatta hig vergi

altnmamtg.

. Avrupah tiiccarlar, osmanh iilkesi iginde kendi mahkemelerini kurarak, ticari

anlagmazhklan bu mahkemelerde karara bafhyorlar&'

. Sonugta, Anadolu'yu kapsayan ticaret ve tefecilik yabancilann ve aanhklarrn eline

gegti.

. Osmanlt, borqlarrnr ve faizlerini tidemeyecek hale diigtii'

. BorQlann ijdenmesi igin 1881'de Diiyunu umumiye idaresi kuruldu.

. Borglanna karqrhk olarak, bahkqrhk, tuz, ttitiin, ipek, pul ve alkolden altnan vergi

ve damga resmi gibi gelirler bu meclis tarafindan toplanmaya baqlan&'

. Qegitli Rejiler (birlikler) kuruldu. vergi toplayan bu rejiler, vergi topladrklart

koyltilerte oian anlagrazirk sonucunda 40.000 (krrkbin) kiginin oliimiine neden

olmuqlardr,

Ancak birinci Dtinya Savagr'nm grkmasryla osmanlt Devleti kapitiilasyonlan
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kaldrrdrlrnr ilan etti. l9l4'te "Memaliki Osmaniyede bulunan ecanibin hukuk ve
vezaiff'(Osmanh iilkesinde bulunan yabancrlann hak ve giirevleri) ve 1915'te
"Kavanini mevcudede uhudu atikeye miistenit ahkamm lafvl hakklnda kanun"
(var olan yasalardaki anlagmalara dayanan hiikiimlerin kaldrnlmasr haklanda yasa)
adh yasalarla kapitiilasyonlarr kaldrrmaya karar verdi. Ancak Osmanh Devleti I. Diinya
Savagr'nr kaybetti ve galip devletler bir kez daha Osmanhya kapitiilasyonlarr kabul
ettirdiler.

Mustafa Kemal <inderlifinde baglayan Ulusal Kurtulug hareketi kapittilasyonlan kesin
olarak kaldrrmaya karar verdi ve ilk olarak 16 Mart l92l' de Sowetler Birlifi ile antlaqma
imzalandr. imzalanan antlagmarun 7. Maddesi "kapitiilasyon usuliiniin her iilkenin
ulusal geligmesinin iizgiirce siirmesi ve egemenlik haklannrn biiti iniiyle
kullanrlmasryla bafdaqmadrllm kabul ederek, Tiirkiye'de bu yiintem ile herhangi
bir bigimde iligkili her tiirlii yetkilerin ve haklann kullanilmasml gegersiz ve
kaldrilm4 sayar" hiikmiini.i igermektedir.

Ulusal Kurtulug Savagt'ntn kazanrlmasrndan sonra Lozan'da batrh tilkeler
kapitiilasyonlarda nrar ettiler ve Ttirkiye toplantryr terk etti. Daha s, ., yaprlan toplantrda
Osmanhmn birikmig borglarurrn % 40'r Ttrkiye'ye geri kalanr O.. .,nh topragrnda kurulan
diger iilkelere paylagtrnldr. Ttirkiye bu borglan taksitle 1 954 yr I r kadar ancak rideyebildi.

Cumhuriyetin ilarundan sonra ise imtiyazlann verilmesi hirr,rirnetlere defil TBMM'ne
verilmigtir. Hatta I 961 Anayasasr ile imtiyazlann verilmesindc Damgtay yetkili ohnugtur.
Bilindili gibi 1982 Anayasast'ntn 155. Maddesi imtiyazlann verilmesi konusunda
Danr gtay' r yetkili krlmrqtrr.

III. Ulus Devletler ve Ulusal Hukuk

Ktiresellegme salt ekonomik ve siyasal yaptrnmlarr degil aynr zamanda kendi
hulcukunu da dayatmaktadrr. Yani ulus devletin belirli bir srnr igerisindeki hegemonyasrna
kargr kendi hukuk sistemini ve bunun yeni diizenlemelerini getirmektedir. Yeni
diizenlemeleri kavrayabilmek aglsrndan bazr temel hukuksal kavramlan tekar etmek
yararh olacakur.

Ulus devlet hukukuna kargr kiiresel hukukun dayahlmasrnrn bir diler mekanizmasr
da siyasi iradenin bazr alanlara mtidahale etmesini engelleyici yeni olugumlann
yarattlmastdr. Yani kurullar eliyle yiinetim. Bugtinkii yiinetim anlayrgrnrn kiitiiltipii veya
beceriksizlili temel altnarak yaprlan elegtiriler veya sivillegme/demokratiklegme
s6ylemleriyle siyasi iradenin ydnlendirmesi gereken bazr kamusal alanlar uluslararasr
tekellerin istekleri dogrultusunda Ust Kurullar ytintemiyle yeniden ve sadece ticari
kaygrlarla rirgiitlenmektedir. Gegtifimiz gi.inlerde Bagbakan ECEViT'in.,..kurullara
hiikmedemiyorrrz..." ifadesi bunun en tipik iirnefidir.
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Ozel Ydnetim - Kamu Ytinetimi,6zel Hukuk- Kamu Hukuku

"Bilindili gibiydnetim, iiwlue kamu olarak ikiye ayriln hzel Yiinetimin amact

kar, kamu ytiiefininin amact hamu yarandrn Bunlara uygulanan hukuk da 6zel

hukuk ve kantu huhuku olaruk ikiye aynfu." (Kamu Hizmeti ve Tahkim - Soysal Mtimtaz

ve EMUGRUL ilter, KiGEMyayrm Temmuz 1999)

Krmu llizmeti

Anayasa Mahkemesi 24 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazete'de yaynlanan 3974 Saylt

Yasa'nm iptali gerekgesinde; "Anayasa yargml alanmda bir hizmetin kamu hizmeti

olmadrlr yasaya defil, nitelifine bakrlarak saptanabilir" ifadesini ve Kamu Hizmeti

tanrmrnda ise; "devlet ya da difer kamu tiizel kigileri tarafindan ya da bunlarm

giizetim ve denetimleri alhnda, genel ve ortak gereksinmeleri kargrlamako kamu

|".8n y" da gftarrnr sallamak igin yaprlan ve topluma sunulmug bulunsn siirekli

ve diizenli etkintiklerdir. Toplumsal ya$amrn zorunlu gereksinmelerini kargilayan

hizmetler, nitelikleri gereli kamu hizmeti olarak gtiriilmiigtiir. Diizenlilik ve

siireklilik kamu hizmetinin iinemli iigelerinden birini olugturmugtur. Qiinkii bunun

yoklulu toplum yafammr altiist eder." ifadesini kullanmtgtr'

Kamu hizmeti tanrmma giren hizmetler gunlardrr; ulusal ve yerel savunma, belediye

hizmetleri, demiryolu hizmetleri, efitim, sa[hk, elektrik, su, gaz, yol, baraj, liman,

kanalizasyon, haberlegme hizmetleridir'

imtiyaz

imtiyaz, kamu hizmetlerinin idui srizlegmeler yoluyla iizel hukuk kigilerince yerine

getirilmesidir. Anayasamzm 155. Maddesi geregince imtiyaz siizleqmeleri Dantgtay

Ienetimine tabiydi. Ancak 1999 yrhndaki defigiklikle Damgtay denetimi gdriig bildirmeye

indirgendi.

Malesef 9. cumhurbagkam l ggg yrhnda TRT I 'deki bir programda "enerjiyi kamu

hizmeti saymazslnE olur biter, eskiden iiyleymig ancak gimdi iiyle defil"

diyebilmektedir. Herhangi bir hizmetin kamu hizmeti olup olmamasma yasa ile karar

urrilr*ryrr.fine, aksine herhangi bir hizmetin kamu hizmeti olmasrna onun nitelifinin

karar verdifi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararlan vardu'

Egemenlik ve llukuk

Devlet, yiinetenlerine iki tinemli araq vermehedir. Birincisi "Egemenlik" tir ve devletin

en genig tanmr da "Egemen"dir. Devlet smrlarr iginde, baqka bir otorite ile eqit defildir.

En-yiitcset yetki ondadrr ve bu temel bir yetkidir. Bagkasrndan almmamtgttr; do$rudan

dogruya dwletin devlet olmastndan dofmuqtur. Egemenlifin bir de drga ddntk ytizii
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vardr ve buna giire, devlet, yagadrlr uluslararast dtizende - yine egemenli[inden dolayr -

iiteki devletlerle - ilke olarak - egittir. Bagka devletlerce, ancak kendi istefi ile
baflandrrrlabilir. Bu <izellifine devletin balrmsrzh!r denir.

Devletin en dnemli ikinci aracr hulruk yaratma yetkisidir. Pozitif hukuku devlet ortaya
koyar. Devlet toplumda hukuk yaratan tek merkez defildir, ancak biitiin sosyal gruplann
irade ve kararlanna "uyulma zorunlulu[u"nu, giderek "hukuksal" nitelili veren de
devlettir.

Oysa MAI'yi ve Uluslararasr Tahkimi savunanlar neler diyor? Diinya Ticaret Orgiitti
(WTO) eski bagkanr Renato Regguiero'nun Ekim 1997'de UNTAC toplantrsrnda
delegelere yaptrlr konugmadan; griyle diyor Regguiero: "....bugiin WTO iirgiitiiniin
kurallan, on pl iince tasawur bile edilemeyecekOlgtide standartlar, hizmetler, fikri
miilkiyef ticaretle ba$antrh yatrnmlar ve bir dizi diler ekonomik faaliyet alanmr
kapsamaktadrr. Sr! bir entegrasyondan daha derin bir entegrasyonq daha dar bir
katrhmdan daha genig bir katilrma yiineldik ve guraya yeni bir kural, buraya yeni
bir iiye iilke eklemenin iitesine gegtik. Sistemin dofasmr defigtirdik. Biitiinii
pargalanmn toplamrndan fadaolan,igige gegmig gkarlarve sorumluluklar a$ndan
olugan, bafmhlagmrt ve biiliinmez bir kiiresel ticaret mimarisi yarathk Arfik aynk
ulusal ekonomiler arasmdaki etkilegmenin kurallannl koymuyoruz, tek bir kiiresel
ekonominin anayasasml y azry oruz." (MAI'yi kastediyor)

WTO Komisyon Raporlanndan; "....ilk anlagmada sonuca ulagllmasa bile, asll
konu yahnmlan koruma alhna almap hedefleyen katr kurallan WTO igerisine
dahil etmektir. (Burada sdzi.i edilen *MILLENNIUM RO[IND"da kaprmrza dayandr.)
Anlagmamn liberalizasyon kurallannm daha da kuwetlendirihnesi ise gelecefe
diiniik giirevlerimizin bir pargasr olacaktr. GATT (Giimriik Tarife ve Ticaret
Anlagmasr) siireci bizlere, esneklife, kuralsvhfa dayah, iilkeden iilkeye ve agafrdan
yukanya bir anlapqla dizayn edilen anlagmalarrn ola[aniistii etkin olabilecefini
kamflamrghr."

GATT anlagmalarr siireci dtinyanm geri brraktrrrlmrq ve geliqmekte olan toplumlanna
btiyiik acrlar gektirmig ve yarattrgr WTO ile yeni acrlar ya$atmaya devam edecektir. Bu
stirecin en iinemli pargalanndan biride Tahkim'di. Kuralsrzhgrn kurallagtrrrldrlr bir
kurumun, hukuk kurumu hem de galdag bir hukuk kurumu olarak sunulmasr gok acrdu.

ICC (Uluslararast Ticaret Odasr) Genel Seketeri Maria Cattaui'nin bir demecinden;
"E[er geligmekte olan diinyanrn gftarlarr do[rultusunda uluslararas bir hukuk
sisteminin en tinemli pargasl nedir diye soracakolursanz, bunun tekcevabr vardr:
Yabanu yahnmlann tek bir elden yiinetilmesini sallayacak kapsamh bir yahnm
anlagmasldr."
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Ulkemizde Tatrkimi sa\runan hukukgulann yaptrklan, hayatrn tiim alanlannn' hala

korunabilmig delerlerini (en) egemen sermayenin grkarlan igin -tizel huhrlarn bir gere[i

olarak- terk etmek, kamu hukukunu olgusal olarak ortadan kaldrrmaktan bagka bir gey

de!ildir.

Hukuk Kuralt

Qafdag toplumlarda, devlet faaliyetlerinin biiyiik bdliimti, hukuka dayanarak, hukulsal

biCimler altrnda yerine getirilir. Anayasalar, kanunlar, tiiziikler, yiinetmelikler, idari

kararlar, mahkeme ilamlan, vb. devlet iktidarrnrn temel faaliyet araqlandrr.

lV. Uluslararasr Tahkim (Hakem)

ingilizcede "Arbitration" olarak gegmekte olan bu kelime Tiirkqe'ye Hakem olarak

gewilebipnektedir. Hakemlik (Tahkim) kurumunda uyugmazhklar genel olarak iig kigilik

bir komisyon tarafrndan giiziimlenir. Bu komisyon, biri davact, biri davah ve iigiinciisti

ise davacr ve davahnrn mutabrkkaldrlr birhakemya damutabrk kalmamamast durumunda

Hakemlik Kurumunun re'sen atayacalr bir hakemden olugur. Hakem heyeti iiyelerinin

hukukgu olmast gerekmez ve hakem segimi Dtinya Bankast'ntn Yattnm ve Ticaret

uzmanlan listesinden YaPrlrr.

Hakemlik miiessesesinde uyugmazhk giiziimii igin tek ve temel 6l9ii taraflar arasmda

yaprlmrg olan siizlegme ya da anlagma kogullarrdrr. Hakemler uyuqmazhk g<iztimtnde,

iaraflarrn stizlegme ya da anlagma koqullarrna uyup uymadrklarrnr inceler ve karannt

verir. Hakem heyetinin karar alma stirecinde ve girketlerin taraf oldugu anlagmalar esas

oldugundan, ulusal hukuk ya da ewensel hukuk normlan ile insan, emek ve gevre haklan

bu anlagmalarda yer almadrgr igin hakem komisyonlanntn yegane bakrq aqrsr ya da kiteri

girket haklarrnrn ve karhhgrnm korunmast olmaktadtr'

Diinyada uluslararasr ticaret ve yatrrm anlagmalannda yer alan ve genel kabul g<irmiig

iig Hakemlik miiessesesi bulunuyor. Bunlardan en eskisi 1923 yrhnda olugturulan ve

bugtin de kullamlan ICC - Uluslararasr Ticaret Odastrun Tahkim Komisyonu, ikincisi

Birlegmig Milletler $rgiitiintin LJNCITRAL Tahkim Komisyonu ve iigtinciisii Diinya

Bankasmrn ICSID - Uluslararasr Yahnm Uyugmazhklan igin Qtiztim Merkezi isimli

Tahkim Komisyonu'dur.

Bu iig Hakemlik Kurumunun drgrnda WIPO @tinya Fiki Mtilkiyet Orgiittiniin Hakem

Heyeti), Avnrpa Birli$i Hakem Heyeti, iTO (istanbul Ticaret Odasr Hakem Heyeti) gibi

gegitli Hakemlik Kurumlarr da vardr. Ayrrca kogullan taraflar arastnda yazrlabilen hakem

miiesseseleri de kurulabiliyor. Bu tizel hukuk alanrndaki hakemlik mtiessesesidir ve

girketler arastndaki ilitkilerde kullanrlr.
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Uluslararasr Tahkim asla bir mahkeme ve hukuk kurumu defiildir. Aksine oturumlart
gizli yaprlan <izelbirtoplantrdr. UlkemizdeUluslararasr Tahkim, biruluslararas mahkeme
ve bir gafdag hukuk kurumu gibi sunuluyor. Ancak Uluslararasr Tahkimin ulusal hukuk
ya da ewensel hukuk normlarr ile higbir ilgisi yoktur. Ulkemizde Uluslararast Tahkimin
savunucularrndan Prof. Dr. Cemal $anh bile "Uluslararasr Ticari Akidlerin
Haarlanmasr ve Uyugmazhklann Qiiziim Yollan" isimli kitabrnn236. Sayfasrnda
"Uluslararasr Ticaret camiasl Milli ve Milletlerarasr kanun koyuculannr zorlamry
ve hukuki bakrmdan Uluslararasr tahkimin geligmesini saflamryhr." demektedir.

Qegitli Tahkim Kurumlannrn ya da stizleqmelerde yer alan iizel Hakemlik
Kurumlarrnda genellikle tiq hakem bulunw Hakemlerin uyugmazhk halinde temel aldrklarr
tek 6lgti taraflar arasrnda yaprlan siizlegme gartlarrdu. Sdzlegme $artlan drgrndaki higbir
ulusal ve uluslararasr hukuk normlarrm dikkate alurmaz ve HakemlikKurumu her davada
farkh bir srizlegmeyi esas aldrgr igin, evrensel ve defigmez hukuk kurallan oluqturulamaz.
Hukuken gegerli Mahkeme olugumunda Savcr (iddia Makamr), Avukat (Savunma
Makamr) ve Yargrg'tan (Karar Makamr) oluqan bir yapr vardr. Mahkemeler de davalara
ulusal ya da uluslararasr yazrh hukuk normlarma grire bakrlrr ve karara baglanrr.
Uluslararasr Hakem (Tahkim) heyetlerinde hukukgu bulunmasr gerekmez. Hakem
Heyetinin aldr$ kararlar kesindir ve taraflann bir iist hakeme gitme haklrr yoktur. Bu
durumda Uluslararasr HakemlikKurumunun Qaldaq Hukuk ile birilgisi yokturve olamaz.

Ultemizae Tahkim Gegerli mi?

Hakemlik (Tatrkim) Kurumu, Ulkemiz Hukukuna ilk olarak 1926 yrhnda Usul Hukuku
Muhakemeleri Kanunu'nun 516-536. Maddeleri arasmdaki diizenlemeler ile girmig
istisnalar drgrnda istele balh bir gdziim yolu olarak kabul edilrniqtir. Bu yasa maddelerinde
HakemlikKurumu yalnrzca $irketler arasrndaki ticari iligkileri kapsamaktadrr. 27.05.1988
tarihinde kabul edilen 3460 sayrh kanunla Milletlerarasr Ozel Hukuk ve Usul Hukuku
hakkrndaki Kanunun ile ICSID (Uluslararasr Yatrnm Uyugmazhklan igin Qtiziim Merkezi)
ihtilaflarrn gtiztim merkezi olarak kabul edilmigtir. ICSID Hakemlik miiessesesi Diinya
Bankasrrun Merkezi iginde olacak (ICSID Madde-2) ve bagkanr da Dtinya Bankasr'nrn
baqkanr olacak (ICSID Madde-5). ICSID'rn Yahnm ve Ticaret uzmanlan listesine her
iiye devlet (arabulucu ve hakemler paneline) dorder kigi atayacak,bagkan her iki panele
onar kigi atayacak (ICSID Madde-l3). Biiyle bir yaprlanmadan Diinya Bankasr'nrn
istefinin drgrnda bir kararrn grkmasrnm miimktin olmayacalr, giiglii devletlerin ya da
ulusdtesi sermaye girketlerinin ICSID ve benzeri kuruluglarda dava kaybetmelerinin sdz
konusu olmadlfr ortadadrr.

Ulkemizde Anayasa defigikli[inin gereksiz oldulunu ancak Uluslararasr Tahkimin
kabul ediknesi gerehifini savunan tahkim taraftarlan, Yargrtay'rn TENF1Z mekanizmasmr
rine siirerek balmsz yarg yolunun aqrk olacalrnr iddia etmektedirler. Oysa 2675 sayir
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Milletlerarasr ozel Hukuk ve usul Hukuku hak'krnda kanunun 43 - 45. Maddelerinde

diizenlenmig olan Yabanct Hakem kararlannm uygulamasrna iligkin husus "Tahkim

karannm yerine getirilmesiile ilgiliistemi inceleyen Mahkeme, hakem karan genel

ahlaka veya hamu diizenine aykrn oldufu, Hakem karanna konu uyuqmazl{m

Tiirk kanunlarrna gtire Tahkim yoluyla giiziimii miimkiin olmayan bir konuya

ilipkin oldufu taktirde karann uygulanmasl istemini red eder" madde 45' AnlaSilacalt

gi6i tenfrzin uygulama alam yok denecek kadu dar tutulmuqtur. Halen diinyada yaqanan

|atrnm uyugmizhklanmn higbirinin tenfizin alanma girmemesi ilgingtir. Aynca ICSID
'S<iztegmesinin 

54. Maddesinde "Her iiye iilke bu stizleqmeye uygun olarak verilmig

her karan baflaylcr kabul edecek ve karann parasal yiikiimliiliiklerini kendi

srnrlaniginde kendi devleti mahkemesinin nihai bir karan gibiyerine getirecektir"

Bu htikiim gergevesinde Tahkim Karan Tenfizin alantna girse bile tenfiz siireci

gergeklegmeden uygulanabilecektir'

AyrrcaUlkemizce, uzunyllardanberi BIT (Bilateral Investment Treaties - Qift Taraflt

yatrrrm Anlagmalarr) adr altrnda krrkrn iizerinde iilke ile ikili anlaqmalar imzalamtg ve

bu anlagmalarda Devietten Devlete igletilen Uluslararasr Hakem (Tahkim) mekanizmasmt

ICSID-biinya Bankasr, IcC Tahklmi Milletlerarasr Ticaret odast, UNCITRAL - Birleqmiq

Milletler kabul etmigtir. I 997 yrhnda kabul edilen 423 8 sayrh Vi (Yap iglet) kanunu ile

lggg'de ICSID'rnkabul edildili 3460 sayrh kanununytirtirliihenkaldrrlmast veyapilan

devletler arasr ikili ve uluslararast anlagmalar yeniden gtizden geqirilmesi gerekirken'

Hakemlilin (Tahkim) Anayasal kurum haline getirilmesi gabalartnt anlamakta

zorlantyoruz.

MAI ve benzeri serbest ticaret anlaqmalanna esas tegkil eden ve Yailnmcrdan - Devlete

igleyen (yani yatrrmcrlann tek taraflr olarak Devletlere dava aqabildili ve Devletlerin

yatrnmiarr dava etrne haldtmn bile bulunmadrlr bir sistem) Hakem sistemini toplumlara
'dayatmayagahgan 

ulus<itesi girketler, bugiine kadar sdz konusu mekanizma iizerinden

akil almaz davalar kazanmrg ve toplumlarr Hakem (Tahkim) kararlanna mahkum

ettirmiglerdir. Bugiin iilkemizde yaprlan Anayasa de[igiklikleri ile $irketten Devlete

igleyen Hakemlik (Tahkim) Kurumu olugturulmak istenmektedir. Hakem (Tahkim)

konusunda stiylenen ve yaalanlann 6zti budur.

Uluslararasr Tahkimin igleyig Biginleri Nelerdir?

Uluslararasr HakemlikKurumlanndaiig ayn uyuqmazhkgtiziimyolu ve igleyigi vardrr'

Bunlar $irketten $irkete, Devletten Devlete ve $irketten Devlete agrlabilen uyuqmazhgtn

Hakemlik yolu ile qtizi.imlenmesi y<intemleridir.

$irketten $irkete igteyen Hakemtik (Tahkim) Mekanizmast

ilkUluslararasr Hakemlik miiesseseleri, girketler arasrndaki ihtilaflann siire uzamast
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ve taraflann kar kayrplannm iinlenmesi igin olugturulmugtur. Genellikle Uluslararasr ig
yapan $irketler arasrndaki siizlegmelerde ihtilaflann gdziimii igin Hakemlik Kurumu kabul
edilmektedir.

Devletten Devlete igleyen Hakemlik (Iahkin) Mekenizmasr

Devletler arasr ikili, btilgesel veya hiresel anlagmalar kapsammda ortaya grkan ticari
uyugmazhklann g<iziimlenme geklidir. Ancak bu anlagmalar devletler tarafindan
imzalandrlr halde tizel sektiirti etkiler ve imzacr devletin halklanna da dolayh bir gekilde
zaruverebilir. Devletten devlete igleyen Hakemlikmiiessesesine en iyi <irnek 3l.05.1999
tarihinde ICSID Hakem komisyonunun Tiirkiye aleyhine aldr[r karardrr.

Bu karara neden olan olay ise Tiirkiye'nin Avnrpa Giimriik Birlili anlagmasmdan '.

do$an megru haklanm kullanarak Giimriik Birlili drqr tilkelerden Tekstil iiriinti ithalahna
miktar krsrtlamasr uygulamasrdr. Tiirkiye'nin 1996 yrlurda uygulamaya bagladr$ miktar
krsrtlamasrnrn WTO - GATT (Diinya Ticaret Orgotti DTO - Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaqmasr) htihimlerine aykrn oldupu savryla Hindistan bu karara kargr grkarak 1999
yrh bagrnda DTO'ntin Hakem (Tahkim) Komisyonuna baqvurdu. Hindistan'm baq\nrusuna
bagta ABD, Hong Kong, Filipinler, Giiney Kore,Tayvan gibi tilkeler de destek verdiler.
Ttirkiye, DTO Hakem (Tahkim) komisyonun alacafr karann aleyhine sonuglanacalmr
anlayrnca hakem komisyona bagvurarak Avnrpa Birlili ile birlikte yargrlanmasr gerektifini,
gtinkti bu uygulamayr AB Giimriik Birlili Anlagmasr hiiktimlerine gore yapttprnr
bildirmigtir. Ancak DTO Hakem Heyeti, eylemi gergeklegtirenin Tiirkiye olmasr nedeniyle
muhatabrn AB olamayacagma karar vermiq ve Ti.irkiye'nin talebini reddetmigtir.
Tiirkiye'nin DTO Hakem Heyetinin aldrfr bu karara uymasl halinde tilkemizde faaliyet
gdsteren irili ufakh ytizlerce tekstil-konfelsiyon igletnesi ithalat yoluyla iilkemize girecek
olan ucuz tekstil iiriinleriyle rekabet edemeyerek iflas edecek ve milyonlarca olan
iqsizlerimize yeni on binler eklenecektir. Tiirkiye'nin bu karan uygrrlamamasr halinde
WTO Hakem Heyetine yaprlacak ilk gikayette, DT0'niin Hakem Heyeti Tiirkiye'ye
ambargo uygulanmasr karan alacaktrr. Ambargo karan sadece tekstil iininleri ya da bu
karara neden olan tekstil ticareti hacmi ile smrh olmayabilecektir.

$irketten Devlete lghyen Hakemlik (Tahkin) Mekanizmasr

Bu Hakemlik Kurumu ilk genig uygulama olanalrru ABD, Kanada ve Melsika arasrnda
1994 yllnda imzalanan NAFTA - Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlagmasr ile buldu.
Daha sonra 1995 yrhnda OECD - Ekonomik Kallanma ve iqbirlili Tegkilatr biinyesinde
gizli olarak giiriigtilmeye baElanan ve 1998 yrh sonunda diinyada olugan biiytik tepki
ii:nrins gdrtigtilmesi durdurularak, Diinya Ticaret Orgtitiine aktanlmasl planlanan MAI -

iil Yatmm Anlagmasmn en 6nemli bdliimtinfi olugturdu. MAI Anlagmasmda
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$irketten Devlete igleyen Hakemlik Kurumu tek yiinlii bir igteyige sahiptir ve

yalnzca $irketterin Devletleri Hakeme giitiirme haklarl vardr.

Devletin yada yurttaglann Hakeme gitme haklan yoktur. MAI'de yer aldrfr gekli ile

Hakemlik Kurumu yalnzca girketlerin haklannr ve karlannt giivence altma alan, ulusal

yargr ile evrensel kabul gtirmiig hukuk kurallann yok sayan ve girket karlannt kamu

yaranndan iistiin giiren bir anlayrgrn iirtiniidtir. Bu hakemlik miiessesini Anayasal kurum

haline getirmekve ulusal hukukun bir pargasr ya daulusal hukukuHakemlik Kurumunun

bir pargasr yapmak demektir.

V. Ukemizde Uluslararasr Tahkimin istenmesinin Tarihsel Arka Planr

Elektrik Enerjisi Uzerine Senaryolar

Ulkemizdeki tahkim tartrgmalan enerji sektiirti ile baglamrgtrr. Sekttirle ilgili

tartrgmalardan dnce konolojik olarak TEK ile baqlayan ve TEA$ TEDA$ ile devam

eden ve en son TEA$'m uretim A.$,, iletim A.$. ve Taahhiit ve Ticaret A.$. olarak iiqe

b6liinmesi, TEDA$'rniilke genelinde 29 dalrtrm girketine diiniiqmesiylenoktalanan siirece

iligkin yaprlanlarr tizetlemek yararh olacaktr.

Kamu iktisudi Tegekkiilleri -KiT, Kanu ihtisadi Kuruluslan - fiK ve iktisadi Devlet

Tesekkiiteri - iDT
Ulkemizde elektrik enerji sektiirtinde tekel konumunda olan TEK 1970 yrhnda 1312

Sayh Yasa ile kurulmuq bir tdf iai. Daha sonra 233 Sayrh I(HK yayrnlanarak TEK'in

konumu deligtirildi. 233 Sayrh KHK'run 5. Maddesi gerefince "TEK iiqiincii gahrslarla

olan iligkilerinde rizel hukuk hiihimlerine tabidir" ifadesi vardr. Yani tacir statiisiindedir.

(KiT'ler ikiye aynhrlar. KiK'ler tekel nitelifinde mal iiretirler, sermayelerinin tamamt

kamuya aittir. Tiizel kigilikleri vardr, Sayrgtay denetimine tabi de[illerdir. Kamu hizmeti

yaparlar ve ticari karhhlr de[il kamu yarannr g<izetirler. iDT'ler ise sermayesinin %50'den

fazlasr kamuya aittir. Tekel niteli!inde mal tiretmez, anonim girket stattisiindedir. Karlthk

ve verimlilik ilkesi do!rultusunda gahgtr')

l7 Aralk 1984 tarihinde yayrnlanan ve TEK drgrndaki kuruluglara elektrik, iiretim,

iletim ve dalrtrmr yetkisi veren 3096 sayh yasa ile TEK'in tekel olma tizellifi ortadan

kaldrnlmak istenmigtir. Daha sonra bu yasanm Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanltlt

(ETKB)'nrn grirevlendirme yetkisini tanmlayan 3. Maddesine dayanarak istanbul'un

Anadolu Yakasr Elektrik Dalrtrmr AKTA$'a verilmigtir. Ardrndan aynt yasantn 4.

Maddesine dayamlarak Qukurova'da QEA$ giirevlendirilmigtir. Yasamn 4. Maddesi DPT

uygunluk oluru iqermesine kargrn btiyle bir uygunluk ahnmamtgtr. Daha sonra l3 Eyliil

1993 tarihinde 513 sayh KHK ile TEK, TEA$ (Tiirkiye ElektrikUretim ve iletim A.$.)
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ve TEDA$ (Tiirkiye Elekhik Dalrtrm A.g.) olarak ikiye aynlmrgtrr. Yani KiK olan TEK
yerine iki tane iDT kurutmugtur. Bu kararname 22 $ubat 1994 tarihind e 3974 sayit
yasaya d<iniigtiirtilmiigtiir. 3974 saytlt yasa ile 3291sayrh yasaya 5. Madde eklenerek,
"ETKB ile enerji alanmda faaliyet gOsteren tDT'lerin bu kanuna dayanarak veya
difer kanunlann iizel sektiiriin yeni enerji iiretim, iletim ve dallhm tesisleri kurma
ve igletmelerini veya mevcutlarrn igletme haklarlnr devir almalarlnl tingiiren
hiikiimlere giire iigiincii kiqilerle yapacaklan siizlegmeler iizel hukuk hiikiimlerine
tabi olup, imtiyaz tegkil etmezler' geklindedir. Anayasa Mahkemesi Ek 5. Maddeyi,
hem "siidegmeleri iizelhukukatabi krhnasl hem deimtiyazteqkil etmemesi" agnmdan
Anayasa'ya aykrrr bularak 24 ocak 1995'te yayrnlanan gerekgeli karannda agrkga
belirtmigtir. Yani her ne ad alhnda olursa olsun elektrik enerjisi konusunda iigiincii
gahmlarla yaprlan siizlegmeler imtiyazdrr denilmektedir. Konunun bir diler yiinii ise
imtiyazlann yasa ile verilemeyecefi gerge[idir.

Daha sonra 3096 sayrh yasanm 3. ve 4. Maddelerine atlfta bulunularak 6 Haziran
1994'te 3996 sayrh Yap iglet Dewet (YiD;Yasasr yayrnlandr. Bu yasanm sdzlegme baghkh
5. Maddesi gu ifadeyi igermektedir. "Yiiksek Planlama Kurulunca belirlenen idare
ile sermaye girketi veya yabancr girket arasmda imtiyaz tegkil etmeyecek nitelikte
bir siizlegme yapilrr. Bu siidegmeler iizel hukuk hiikiimterine tabidir." Anayasa
Matrkemesi bu yasay da hpkr 3974 sayilyasayr iptal gerekgeleriyle 20 Mart 1996 tarihinde
yayrnlanan kararryla iptal etti.

3996 sayrh yasaya istinaden YiD modeli ile gtirevlendirilen ENRON, DOGA Enerji,
LJNIMAR ve giltEcir projeleri Anayasa Mahkemesi iptal kararlannrn geriye dogru
igletilemeyeceli gerekgesiyle durdurulmadr ve bu projeler imtiyaz s<izlegmeleri olmalarma
kargm Danrgtay denetimine tabi olmadan yiiriitiilmektedir. Daha sonra ayru yasaya
istinaden yaprlan bagvurular Danrgtay denetimine tabi oldu ve Danrgtay s<izlegmelerdeki
uluslararasr tahkimle ilgili maddeleri iptal etti.

Yine Damgtay'r agmak igin bu kez bagvuruda bulunanlar uyugmazhklar maddesini
siizlegmeden grkarak rEAg'la yapacaklan Enerji Satrg Antlagmasr (ESA)'ya koydular
veimtiyazstizlegmesine de ESA ve Hazine Garantisinin sdzleqmenin eki oldulu ifadesi
yanldr. Yani imtiyaz srizlegmesine tahkim konulmayrp TEA$'la yaprlan ESA ya tahkim
konuldu. Ancak Danrgtay stizlegmenin bir biittin olduluna karar verip tahkim maddelerini
kabul etmedi. Ne yazrk ki Daru$tay teknik bilgilenmedeki eksiklikleri nedeniyle yaprlan
bagvurulardaki ABD TEFE'sine endeksli yiiksek fiyath tarifelerionayladr. Biiylece TEAg,
kendi santallannda ortalama olarak 3 - 4 cent'e iirettiS enerjiyi bu siizlegmelerle ortalama
l0 cent gibi fahig fiyatlarla ve satm alma garantisiyle almak zorunda kaldr.

YiD y6ntemindeki dewet krsrnr ahlarak 1997 yitnda423g sayh yap iqlet (yi) yasasr
grkanldr.
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Enerjideki enbiiytik teblike de Yi ve YiD modelleriyle yaprlan projelerde yatnaktadrr'

Konnolsuz olarak verilen bu imtiyazlar sonucu;

. Kamu ihtiyacr olmasabile bu sitzlegmeler gereli yiiksek fiyatlarlabu elekri[i almak

zorundadr.

. TEA$ (Uretim A.$.) bugiin bu bedelleri iideyememektedir'

. ETKB yaptrfr sitzlegmeler konusunda DPT'nin ciddi uyanlan vardr' ihtiyacrn

iizerinde p.jey. satmalma garantisi verilmesiyle bir felaket ile kargrlaqrlacaktr'

Enujimiryol yalanlanyla stiilenen bu uygulama eler durdurulnazla TEA$ (Uretim

n.;.j tenO santrallanm veya buajlannl durdurup satmalma garantili bu kuruluglann

yiiksek fiyath tarifelerinden enerji alacaktr'

. TEA$ (Uretim A.$.) satrn aldrlr ytiksek fiyath enerjiyi dolal olarakyiiksek fiyata

satacak ve ttiketici madur olacaktr. Yine sanayi tiretimi ytiksek elektrik fiyatlut

nedeniyle rekabet ganst ualacaldr.

. ABD TEFE'sine endelsli bu fiyatlar dolal olarak dolar/Tl bannda artrq yamnda

ABD TEFE'si oranmda artarak enflasyonistbir etki yaratacaktr'

. siizlermelerde, herhangi bir nedenle girketin igi yapamamas veya iiretimi belli bir

siire gergeklegtirememisi durumunda, kamu bu igletmeyi rayigi iizerinden

safinalnakzorundadr.

Tiirkiye bu tartrgmalarla ?,8 ve 9 Arahk 1998'de yaprlan l. Enerji $urasrna gelmigtir'

Bu gurada toplumsal kesimler dikAate afunmadan gtiylesi bir senaryo sunulmug ve emir

komura zinciri iginde bu senaryo tek segenek gibi giisterilmiqtir. $iiyleki;

. Yeniden yaprlandrrma adr altrnda tiim iiretimin, termik santrallann ve barajlann

iizellegtirihnesi, yine da[rtrmrn tiimden ozel hale getirilmesi ve kamuda sadece iletimin

kalmasr geklindeki Diinya Bankasr Projesi iinerilmigtir'

. Yine qurada Anayasa'nm 125 ve 155. Maddelerinin de[i$tirilmig ve Dantqtay',m

rolii giiriis bildirmeye indirgenmigtir.

Bu senaryonun yi ve YiD modelleri ile iiretim boyutundaki risklerin yamsrra dalrtma

iligkin yaprlan stizlegmelerdeki riskler ise giiyledir;

. Dalrtrmm tiimii biilgelere aynlarak iizel kuruluglara dewedilecektir.

. Kamu bugiture kadar dalrtrm igin yaklagrk 3 5.000.000.000 (otuzbegmilyu) $ yaunm

yapm$tlr.

. Kamunun dafrtrmdan elde ettili kar yrlda 1.200.000.000 (birmilyarikiyiizmilyon)

$'dr.
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. Dalrtrm girketleri otuzyrlh$na2.625.000,000 (ikimilyaraltryiizyirmibegmilyon) $
bedelle giirevlendirilmektedir.

. Yani devlet yaklagrk iki yrlhk karlan kargrhlr dafrtrm girketlerini otuz yrlhfrna
dewetrnektedir.

' Kamuda bugiture kadar biriken gtivence bedelleri yaklagrk I .000.000.000 (birmilyar)
$'du. Bu bedel devir alan kuruluglara hemen dewedilecektir. Btiylece devir alan
kuruluglar devir bedeli olarak odeyecekleri paranln yanslnl hemen geri almrg
olacaklardrr. Difer yarrsr ise taksitler halinde iidenecektir.

. Abonelerden yeniden abonelendirme adr altrnda yaklagrk 2.000.000.000,(ikimilyar)
$ para toplanacaktrr.(Abone bedeli ortalama 80 (seksen) $'drr.)
' Sahg fiyatlarrnda yine ABD TEFE'si esas ahnacaktr. Yani siirekli deligken ve artan

' fiyatlarla kargrlaqrlacaktrr. ABD TEFE'sine endeksli bu fiyatlar dolal olarak Dolar/
TL bazrnda artrg yanrnda ABD TEFE'si oranrnda artarak enflasyonist bir etki
yaratacaktr.

'Devredilen personelin durumu belirsizdir ve ig giivencesi ortadan kalkmaktadrr.

. Kamuyu ve ttiketiciyi koruyucu hig bir hiikiim yoktur.

. Devir bdlgelerine srizlegmede yazrh olmayan yahnmlar gerekirse kamu bunu yapmayl
stirdiirecektir.

. Devir alan kurulugun ortaklarrna iideyeceli temettii maliyet unsuru olarak
delerlendirilecek ve satrg fiyatlanna yansrtrlacaktrr.

Yi ve YiD modelleri yanrsrra kamu elindeki termik santrallan ve baa barajlan yirmi
yrlhlrna dewetmektedir. Bu devirlere iligkin tablo dalrtrmdan higte farkh degildir. gd,yleki;

' Kamu bugtine kadar iiretim sekttiriine toplam olarak 35.000.000.000 (otuzbegmilyar)
$ yahnm yapmrgtrr.

' Devredilmesi diiqiiniilen termik santarallara bugiine kadar yaprlan yaturm tutarr
7.500.000.00 (yedimilyarbegyflzmilyon) $'drr. Bu santrallara halen kamunun yapmakta
oldulu yaonm tutan 2.000.000.000 (ikimilyar) $'drr.
' Devri diigiintilen santrallardan TEAg (uretim A.g.)'rn yrlhk karr 800.000.000
(sekizyiizmilyon) $'drr. Yirmi ylhk kan ise 16. 00.000.000 (onalnmilyar) $,drr.
' Yirmi yrlhlrna dngtiriilen devir bedeli L660.000, 000 (birmilyaraltrytizaltmrgmilyon)
$'dtr.

. Satrg fiyatlarrnda yine ABD TEFE'si gegerlidir.

'Dewedilen personelin durumu belirsizdir ve ig gtivencesi ortadan kalkmaktadrr.
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. TEA$ devir alan kuruluglara enerjiyi satrnalma garantisi vermektedir.

. Kamuyu ve tiiketiciyi koruyucu hig bir htikiim yoktur'

. Devir biilgelerine sdzlegmede yaah olmayan yahnmlar gerekirse kamu bunu yapmayt

siirdtrecektir.

. Devir alan kurulugun ortaklanna iideyecefi temettti maliyet unsuru olarak

delerlendirilecek ve sattg fiyatlanna yansttilacaktr'

Anayasanrn 47, 125 ve 155. maddeleri defigtirilmigtir..Bu deligiklikler ile

<izellegtirmenin anayasal bir kurum olmasr, idarenin imtiyaz siizlegme ve gartlaqmalan

yriniindeki eylemlerinden dolayr yargr denetimi drqrnda brrakrlmasr ve Danrqtay'rn imtiyaz

Stizlegmelerini inceleme yetkisi kaldrnlmtqttr.

ulkemizde Uluslararasr Hakemlik (Tahkim) Kurumu kabul edilmigtir ve

uygulanmaktadrr stiylemini yapanlarrn bugtinkti gabalan, qirketlerin devleti uluslararast

tiui.tn. (Tahkim) giittirebibne hakkrmn vJrilmesi igindir' Bu deligiklik tasansmm kabul

edilmesi ile ulus titesi sermaye girketleri iiniindekitiim yasal engeller kaldrrrlmrg olacak

u. tr.aly. otrut da ttim kamu kurum ve kuruluqlannrn kamu hizmeti yaplp yapmamalanna

bakrlmaksrzrn ve kamu yaran giizetilmeksizin tizellegtirilmesine olanak saflanacakttr'

Serbest piyasa ekonomisinin en biiytik savunucusu ve dtinya ekonomisin en btynEfl

olan ABD de Lile Hakemlik Qahkim) Kurumunu anayasal kurum haline getirmemig

ve kendi ulusal yarglsrnrn hiikiimranhlmdan vazgegmemigtir. Bugtin ABD'de

NAFTA (Kuzey Amirika Serbest Ticarei Anlagmasr) anlaqmastntn 1994 yrlnda

imzalanmasmrn ve Temsilciler Meclisi ile Senatoda oylanmasmm ABD Anayasasma

aykrrr biqimde yaprldr[r en tist hukuk kurumlannda ve ABD'li hukukgular arasnda yo$un

olalak tarttgtlmaktadlr.

VI. Uluslararasr Tahkimin Olast Sonuglart

. uluslararasr Tahkim yalnrzcaenerji sekttiriindeki yahrrmlardan ibaret delil, telif'

patent, portfoy, kiilttirel yatrrrmlarr da kapsamaktadrr'

. $imdiye kadar yabancr sermayeye konulan tiim iin kogullar kald[rlaralq yerli, yabanct

yattnmctlar arasmda fark olmayacak'

. Bu antlagmayr imzalayan iilkeler beq yrl bu sistemden grkamaz. Qrkma karan verildili

andan itibaren onbeg yrlhk siire igerisinde verilen taahhiitleri yerine getirmeye

zorunludur.

. uluslararasr tahkim sonucu yaprlan yatrrrmlara kargr sendikal direnme oldugu zaman

yabancr yattnmlann gtkanna dokunan bu sivil itaatsizlik olayrnda devletler tazminat
-OA.r.y. 

mahkum olacak. Dolayrsryla devletler de bu tazminatr tidememek igin, ya
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sendikal hak ve iizgiirltiklerini kullanan emekgilere kargr giddet uygulamayr tercih
edecek ya da tidedili tazminah vatandagm srrtrna ytiklemek zorunda kalacaktrr.
. Uluslararasr tahkim kuruluglan, bildilimiz anlamda mahkemeler olmayp, yabancr
girketlerin atadrklarr kigilerden oluqan ve kendi koyduklarr kurallara grire karar veren
6zel yaprlardrr. Daha agrk tanmryla yabancr sermaye hem yarglg, hem savcr, hem de
savunma avukathlrnr iistlenecek kendi lehine kararlar olugturarak i.ilkemizi
'6uluslararasr mahkum" durumuna diigiirtilecektir.

' Qrkanlan yasayla kamu hizmeti, yasayla belirlenecefinden, her yasa koyucunun
ayrr bir "kamu hizmeti" tantml olacak kamu hizmeti kawamr unutulacak. her ttirlti
hizmet "piyasa mah" gibi ele almacaktr,

' Anayasantn 155. maddesinde "imtiyaz gartlarr" ve srizlegme inceleme gcirevi
Dantgtay'a verilirken, yaprlacak deligiklikle, inceleme gdrevi almarak, yalnrzca gririig
bildirme diizeyine indirgenmigtir.

' Yabancr girketlerin, Ti.irkiye'nin dofal kaynaklannr kullanarak (termik, dolalgaz,
hidrolik vb.) iirettikleri elektrigi, bu iilkenin vatandaglanna satma zorunlulugu
olmayacak, Eirket istedifi iilkeye satabilecektir.

' Sivil toplum tirgiitleri, bireyler, tiiketiciler gikayetlerini bu tahkim kurullanna
iletemeyeceklerdir.

'Yabanct selmaye, stizlegme kogullanm yerine getirmeden tilkemizi terk edip gittili
zaman uluslararasr tahkimin karan olmadan o girketin mallarrna el konulamayacahr.
' Tahkim kabul edildi[i takdirde, ulusal hukuka aykrrrhk olsa bile, tahkim kurulugunun
aldrfr kararlara uynak zorunlulugu vardu.

' Uluslararast tahkimin uygulanmasr diinyada sermayenin anayasasr olarak tanrmlanan
Qok Taraflr Yatrrrm Antlagmasr (MAI)'mn en iinemli maddesinin hayata gegirilmesi
demek olacakbriylece ulusal yargr yerine sdmiirge hukuku gegecektir.
' Uluslararast tahkim sonucu yabancr girketin faaliyetleri, o iilkenin aleyhine sonuq
dogursa bile, iilke kamulagtrrma yapamayacak, yaphlrnda savag nedeni sayrlabilecektir.
' Tabii ki Uluslararast Tahkimin sonuglan yalnrzcabunlar defil, ancak belli olan gu
ki bu uygulama galrn gerefi delil, gok uluslu girketlerin stimiiriilerini siirdiirmelerinin
bir gereIidir.

VII. Elektrik Piyasasr Yasasr

Tahkim tartrgmalan drqrnda IMF, DB ve AB'nin dayatmalarryla grkanlan yasalardan
birisi de Elektrik Piyasasr Yasasr'drr.
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Enerji sektiirii ile ilgili enbiiytikve kapsamh dtizenleme TBMM tarafindan 20 $ubat

200l,de kabul edilen 4628 Sayil Elektrit Piyasast Yasast'dtr. Bu yasa ile eskiden gok

parga l rb iq imdedevamedenener j i< ize l leg t i rme ler i ,m i i l k iye tsa t tg tesas tnda
rizellegtirmelerin ijni.inii agacak gekild! devam edecektir. Yine TEA$'rn tige btiliinmesi

bu yasantn uygulanmasmdan kaynaklanmaktadrr'

Yasayla elektrik ucuzlamayacak, tersine gok pahah olacakhr!

Qrkarrlan yasanm amaa "elektri{in yeterli, kalitelt, siirekli, diisiik maliyetli ve

g*i"yt uyuitu bir sekikte tilketicinin kullarumtna sunulmast igin, rekabet ortammda

dzel huhuk hiikilmterine gdrefaatiyet gdsterebilecek, mali aEdan giiglii, istikrarhve

seJlaf bir Etektrik noerift r$asainti oluqturulmast ve bu piyasada bir diizenleme

,idinain saglan^^riolurui.uqrklanmaktadrr. Elektrilin ucuz, yeterli,-siitekli ve dtigiik

maliyetli karglhnacafr ibaresi bize bugiin California'daki yetersiz, siireksiz, dolayrsryla

fuiuf, .frf.trik enerjlsi politikasrnr gafnqtrnyor' $zellikle "diigtik maliyetli" iddiast

dtizenlemelerin tam tersine bir sonug verecelinin agrk olmast nedeniyle. digerlerinden

farkhdrr. Mevcut durumda iiretim, iletim ve daErtrm qebekeleri tizerinden tiiketiciye ulaSan

enerji maliyetinin diigiirtilmesi igin yasada yer alan hiqbir diizenleme bulunmamakta'

aksine maliyeti artrncr pek gok yeni ,i diirtni.t.ler getirilmektedir' Enerjinin tiiketiciye

ulaqrm yolu iizerinde yir alan iiretim girketleri, iletim girketi, dalrtrm girketleri aynen ve

aym maliyetler (ve varsa karlarr) ile korunacak ve bunlara ek olarak bu ticari ulagrm yolu

iizerine toptan satrg Eirketi, perakende satrg ve perakende satrg hizmeti veren kuruluglann

maliyetleri ve karlan eklenmig olacaktr'

ornekverecek olursak; bugiiniqinuRErilvlA.$.',nin (TEA$) ortalamamaliyeti kwh

bagrna 3 cent iken &gandan lhnan iiretimin 8.7-12 centtir. URET|M A'$''nin en ktsa

siirede iizellegtirme politikalan dofrultusunda elindeki santrallan da devredecefi

diigiiniiliirse iiretici girketlerin kamuya ortalama maliyetleri en iyimser diigiinceyle l0

centin altrna inemeYecektir.

Yasadaki tarife gegitlili[i bile (toptan sailg tarifesi, iletim tarifesi, ballantr tarifesi'

sistem kullamm tarifesi, dafitrm ile peiakende satrg tarifesi) her biri bir maliyet igereceftne

g6re bu tespitimizi hakl krimaktado. gu autotaa yasamn maliyet diigiirticii degil maliyet

artrrrcr bir diizenlemeyi getirece[i agrktr'

E|ektrikenerjisindedofaltekelolmalrdrrlrekabetsiiylemikaosgetirecektir!

Rekabet ortamr lafzma gelince; elektrik enerjisi tiretim ve dalrtrm teknolojisinin

diinyada ulaqtrlr boyut heniiiaym biilge igerisinde birden fazla iletim ve dafrtrm qebekesi

kurulmasma olanak vermemektedir. Birden fazla iletim ve dagrtrm hattr tesisinin maliyeti

getirisi yanrnda gok fazladrr. Bu da elektrik enerjisi iletim ve da[rtrmrnda rekabete aqrk

[i,. yup, omuarli anlamrna gelir. iletim ve dafrtrmrn rekabete uygun olmamasr yanitekel
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olmasr iireticilerin de tek ahcrsmm da bu tekel olacalr anlamma gelmektedir. Bu da
tiretimde bir rekabet ortamrmn olmadrgr anlamma gelir. Yani elektrik enerjisi i.iretiminden
dafrtrmrna kadar dolal bir tekeldir. Bu ilzellik elektrik enerjisinin bir kamu hizmeti olmasr
gergefiyle rirtiigiir.

istikar ve qeffaflrk konusuna gelince; TEDA$'r, iige biiliinen TEA$'I, iiretici, dafrhcr,
toptan sat$gt, perakende satrggr girketleri, serbest tiiketici ve serbest olmayan ttiketicileri,
otoprodiiktdrleri, kurumu, piyasa mali uzlaqtrma merkezi geklinde gegitli idari biiltinme
ve yaptlanmalar ytztinden dahafazlakurumun yetki alanrna solmlmasr, yetki ve grirev
alanlan arasmdaki belirsizlik btirokrasiyi artrracak, muhakkaktrr ki istikarsrzhlr
getirecektir.

Sekttjriin biitiinltiklii bir yapt tarafindan algrlanmasmdaki kolayhirn ortadan
kalkmasma, uzmanlagmrq higtk kurumlann sektiirtin biitiintinii algrlamaktan uzak
dawanmalann4 yanhg ve hatah karar almalanna ve sonugta iilke ve kamu yaranna olmayan
iqlemler yaprlmasma dolaysryla kaosa neden olacaktr.

Kullanrcilann bilgilenme hakkr; ticari srlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak
iizere ticari agrdan hassas olan her tiirlii bilginin agrklanmasrm engelleyici usul ve esaslann
kurul tarafindan belirlenecefi htihim altma al4arak krsrtlanmaktadr. Kullanlcrlan
do!rudan ilgilendiren ve kamu hizmeti niteligi ta$lyan bir alanda btiylesi muflak bir
diizenlemeyle bir gok rinemli bilgi ve belgeyi kamudan saklamaya gahgmanm adr geffaflrk
olmasa gerek.

Aynt manttkla, dtizenleyici kurulda tiiketicilerin ve sektiiriin vazgegilmez temel
bilegenlerinden olan elektrik miihendislerinin drgtitiinden temsilcilere yer verilmemesi
bagtan geffafl rlrn inkandrr.

Yasaylr, bu sekt6rdeki usulsiizliikler dehr da rrtacaktr!

Diizenlemenin dikkat gekici bir yam Anayasa hiihimleri ve Anayasa Mahkemesi
kararlan gerefi yasayla diizenlenmesi gereken bir gok konunun fti bunlar ciltler dolusu
ydnetmelik, tebli! vs. olacdktrr) yasada yiinetmelik ile dtizenlenmek fizere belirsiz
brrakrlmrg olmasrdr. Orne[in lisanslar konusunda "lisans kapsammda kuruldan izin
almakspm yaprlacak faaliyetlere iligkin htihimler"in yiinetmelikle belirlenmesi gibi.

. Bugiine dek yagananlar (AKTAg, CEA$, KEPEZ, KAYSERI Elektrik, vb)
gtistermektedir ki ne yatmmlarda, ne kayrp kagaklarda ne de ttiketiciye yansrtrlan
faturalarda.s<izlegme hiihimlerine uyulmamrgtrr. Buna kargrhk yaptrnmlar yetersiz
kalmrgtrr.

Yine yasayla elektrik santral ve dairhm bdlgelerinin 4046 sayrh yasa kapsamma
alnmast, bu kuruluglarrn 6zellegtirme idaresi tarafindan mtilkiyetiyle sahgrnin dniintin
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agrlmasrdr. Bu agrk hedef Diinya Bankasr tarafindan da dile getirilmig ve yasada

"lisanslannda belirtilen biilgelerdeki belirlenen dalrtrm tesislerini igleten ve sahip olan

dafrtrm girketleri bu tesislerin yenileme, ikame ve kapasite artlrlm yatmmlannt yapar"

ifadesinde de vticut bulmuqtur.

Yine olugturulacalr stiylenen rekabet ortamlnln avantajlarrndan ancak tedarikqisini

segme serbestisi bulunan biiyiik sanayiciler yararlanacaktu. Kiiqiik ve orta tilgekli

igletmeler ile halk igin rekabet delil felaket stiz konusudur'

Kendi iirettilimiz enerjiden kendimiz faydalanamayrca$u!
yasanm ithalat-ihracatla ilgili maddeleri incelendi[inde gortilecektir ki iitetim ve

da[rtrm girketlerinin iilkemizindolal enerji kaynaklarrm kullanarak elde ettifi elektrik

enJrjisini bu iilke halkrna satma iorunlulufu getirilmemektedir. istenildili takdirde

enterkonnekte sistem ile elektrik enerjisi bagka iilkeye ihraq edilebilecektir' Baqka iilke

ti.iketicileri daha fazla para cideyerek elektrik enerjisi sahn alabilecek, dolaytsryla

iilkemizdeki tiiketicilerin taleplerini kargrlama zorunlulufu olmayacaktrr' ithalat ve

ihracatgr firma iilke iginde tiretti$ elektrifi iq piyasaya verme zorunlulufu olmadrgrndan

ihrag edip, difer yandan aym enerjiyi ithal edebilecektir. Btiylece ithalat maliyetinin

yiiksekligrni girekge gtistererek serbest olmayan ttiketiciye ytiksek bedelle elektrik enerj isi

satma yoluna gidecektir.

zaten bu yasanrn grkarrlma nedeni Avrupa Enerji $artr ile baglayan, bir dizi

dtizenlemeyle devam eden ve temelde enerji kaynaklarr krt olan Avmpa'nrn ilerde oluqacak

enerji sorununu gtizme niyetidir. Bu yasanm iilkemiz agtsmdan en onemli riski, iilke

trikeiimi garanti altrna almmadan ve minimum maliyet hedeflenmeden ihracat ve ithalat

izninin verilmesidir.

Yine yasa ile getirileceli iddia edilen rekabet yalanr igin $u sorun-un sorulmast

yeterlidir. iugiin yirmi yrlhfrna ahm garantisi ve fiyaigarantisi verilmig olan YiD ve Yi

projeleri ile igletme haktr dewedilen santrallardaki enerji sahg antlagmalartnt nastl

deIigtirecektir?

Gegmigte yagananlar dikkate ahnacak olursa piyasada pek gok tageron qirket

tiireyecektir. it.tttik gibi son derece stratejik bir <inemi olan enerji sekttirtiniin

denetlenmesi asla olanakh olmayacak gekilde girketlerin insafina terkedilecektir.

iletim girketleri dalrtrm iglerinde dagrtrm girketleri de iiretim faaliyetlerinde

bulunabilecefinden elektrik enerjisinde kontrol altrrp ahnamayacak ve rantabl olmayan

bir gok tesisin kurulmasntn yolu agrlacaktr.

Enerji, sanayinin vazgegilmez ve cinemli girdisi oldufundan enerjideki her 9e9it

dalgalanma ve Lesinti sanayide maliyetlerin artmastna ve sanayi iiri.inlerinin diinya
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iilqelinde rekabet gansmrn azalmasmaneden oknaktadrr. Yani enerjide iiretim maliyetinin
son derece diigiik olmasr gerekmehedir. Enerjide maliyeti diigi.irmenin en temel yolu da
biiyiik iilgekli yatrnmlara gidihnesidir. Oysa yeni yasayla gok sayrda higiik rilgekli tedarikqi
piyasada yer alabilecek bu da kaynaklann verimsiz kullanrlmasr ve israf anlamna gelmekte
olup iilke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Ustelik tedarikgiler yolun olarak dogal
gaza yiiklenecek, bugiin tiretimdeki payr o/o40'a yaklagmrg olan dofal gaztn bu payr
%50'leri gegecektir. Bu da drga bafrmhhlr artrracak do$a\gaz temininde yaganacak
srkrnhlar, hazine garantileri sonucu halkn srtma yiiklenecek yeni borglanmalar igin Diinya
Bankasr/IMF'nin kapsr aqmdnlacak, ekonomi durma noktasrna gelecektir.

VIII. Ne Yapmah?

Sonug olarak arumsanmahdrr ki, renkli operasyonlar igin diigmeye basrp birilerinin
tizerini gizenler ashnda 1980 sonrasr Ozal hiikiimetlerinin aracrhfryla "kamu igletmecili!i
daima verimsizdir, <izel igletmecilik daima verimlidir" mantrfr ile iizellegtirmenin tiniinii
agarak iilkeyi bugiine getirmiglerdir. Gelinen noktada tilke varhklan ve kaynaklarr stizde
Cumhuriyet koruyucularr ve milliyetgi muhafazakar iktidarlar tarafrndan satrga
grkanlmrghr.

Oysa hi9 bir  ikt isat teor is i  mi i lk iyet i le ver iml i l ik arasrnda bir  i l iqkiy i
dogrulamamaktadrr. Bilinmelidir ki igletmecilik denilen gey her geyden dnce bir bilimdir.
Sadece fark, hangi anlayrgta bir igletmecilik yapacagrnrzr belirtmenizdedir. Kar amagh
mt yoksakamu hizmeti tammrnda olan diizenli ve siirekli igletrne mi? igte fark buradadrr.

Btitiin bu geliqme ve dayatmalann tizi.i ulusdtesi sermayenin mevcut Ulus Devlet,
Sosyal Devlet yaprsrm kendi grkarlarr igin pargalamak, etkisizlegtirmek ve en iist seviyede
denetim altma alma gabasrdrr. Son geliqmeler de ise, tilkelere tahkimi sorunsuz bir gekilde
dayatabilmek igin devletler arasr ikili anlagmalar yolunun segildilini gdstermektedir.

Qi.inkii bu sayede Danrgtay rjn izni sdz konusu olamayacak ve anayasamrza grire
devletlerarasr anlagmalar ulusal yasalarrn iisti.inde oldufundan, girketler devleti dava
ettilinde toplumsal grkarlarr korumak adrna higbir merciiye bagvurulamayacakhr.

Bu yolda ilk adrm Temmuz 1999'da ABD ile Giiney Kore arasrnda imzalanmasr
planlanan prototip ikili anlagma hazrrhklan ile atrlmrgtrr. ikinci adrm ise yine Giiney
Kore ve Japonya arasmda aynr anlagmanm imzalanmasr olacaktr, bu ikinci anlagmanrn
hazrrhklarr da stirmektedir. Sdz konusu bu prototip anlagmalar trpatrp MAI ile aynrdrr.
Zaten ABD'nin OECD toplantrlanna krtrlan temsilcisi de23Haziran1999'da Paris'te
yaprlan bir toplantrda, tilkesinin MAI benzeri hiikiimleri devletlerarasr ikili anlagmalar
i.izerinden kabul ettirecelini duyurmugtur. Biittin bu geligmeler Ulus<itesi Sermayenin
kararhhfrnm bir giistergesidir. Ulusritesi Sermaye igin, Ulus Devletin mevcudiyetinin
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neredeyse temeli olan "kamu yaranmn giizetilmesi" ilkesinden vazgeqilebilmesi ve kar

oranhrtrn toplumsal gftular yok sayrlarak yiikseltilebilmesinin iiniindeki en biiyiik engel

ulusal hukuk kurallandrr. Bu ytizden Ulusiitesi Sermayenin bugiinkii savagt, Ulus

Devletlerin Hukukunu ortadan kaldrrmaktrr. ve bu savagm silahlarr olarak kediler ve

yatrnmlar segilmi gtir.

Ulus Devletlerin giiriinen yaprsr gereli kendinivar eden insanlann (Kamu) yarannr

giizetmesi ve korumasr gerekiyor. nu yti"a.n Kar ile kamu yararrnm kargr kargrya gelecegi

sorunlarda kamudan yana taraf olmast varhk nedenidir. Bu perspektiften hareketle, ulus

devletlerin taraf oldulu higbir hakem mekanizmast kabul edilemez ve kabul edilmesi

dayatrlamaz.

Enerji alamndaki grkanlmrg olan ttim yasalar, yaprlmrq olan tiim tizelleqtirmeler ve

imtiyazlar derhal iptal edilmelidir.

Enerji alanr yeni bir kamusal hizmet anlayrgryla ulusal diizeyde yeniden

tirgiitlenmelidir.

ulusal kaynaklara dayah merkezi planlamayr esas alan ve kamusal hizmet anlaytgt

gergevesinde bir ulusal enerji programr hayata gegirilmeli ve yasal giivenceye

kawgturulmahdrr.
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