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Bașkent Elektrik Dağıtım A.Ș 
(Bașkent EDAȘ), 1 milyar 225 
milyon dolara Hacı Ömer Sa-

bancı Holding A.Ș-Verbund Grubu'na 
28 Ocak 2009 tarihinde devredilirken, 
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ș’nin 
(SEDAȘ) Akcez Grubu’na 600 milyon 
dolara devri de 11 Șubat 2009 tarihin-
de gerçekleștirildi. Özelleștirme Kar-
șıtı Platform Ankara bileșenleri devrin 
gerçekleștirildiği gün ampul patlatarak 
özelleștirmeleri protesto ederken, 
Özelleștirme Karșıtı Platform Kocaeli 
bileșenleri de 10 Șubat 2009 tarihinde 
SEDAȘ’ın devrine karșı kitlesel basın 
açıklaması düzenlediler. 

Ankara ve Kocaeli’nde yapılan dağıtım 
kurulușlarının devrini protesto eden 
kitlesel basın açıklamalarında, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyo-
nu’na (KESK) bağlı Enerji Sanayi ve 
Maden Kamu Emekçileri Sendikası 
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AMPULLER PATLATILDIAMPULLER PATLATILDI
Bütün özelleștirme uygulamalarında 
ișletmeler, yağma öncesi ișletmenin 
yeni sahiplerinin istekleri doğrultu-
sunda yapılandırılması ve karlı hale 
getirilmesi kamu kaynaklarından 
harcanan paralarla gerçekleștiril-
miștir. Kar hırsı doymak bilmeyen 
sermaye sınıfı ve her kademedeki 
ișbirlikçileri, yıllarca hazineye kay-
nak sağlayan mal ve hizmet üretim 
tesislerini, kendileri için kaymak 
haline getirilmesini istemișler ve bu 
isteği emir telakki edenler tarafından 
yerine getirilmiștir.
Kamunun sırtındaki kamburlardan 
kurtulmak, siyasi arpalıkları ortadan 
kaldırmak, sermayeyi tabana yay-
mak, rekabetçi ucuz ve kaliteli mal 
ve hizmet sunmak için yola çıktık-
larını söyleyenlerin mumları yatsıya 
gelmeden sönmüș, yalanları ortaya 
çıkmıștır. Bu kör karanlıkta yasaları 
dilediklerince değiștirerek kamu 
tesislerini talan etmișlerdir.
Doymak bilmeyen açgözlü ve sö-
mürgen sermaye sınıfı, kar edece-
ğini düșündüğü her șeye el koymak 
istemektedir. Șimdi, günümüzün 
en önemli kaynağı olan ve uğruna 
ișgaller, savașlar yapılan enerjinin 
her türlüsü üstüne türlü oyunlar 
tezgâhlanarak adeta modern kapi-
tülasyonlar yaratılmaktadır.
Halkın vazgeçilmez kaynakları olan 
kamuya ait doğalgaz ve elektrik 
dağıtım ișletmeleri, yerli sermaye 
grupları ile diğer ülkelerin kamu 
kurumlarının ortaklıkları tarafından 
yasal ancak gayrimeșru biçimlerde 
gasp edilmekte veya sermayenin 
karșısına pijama ile çıkmaya razı 
bir bakanın deyimiyle ișgal edil-
mektedir.”

(ESM) Genel Bașkanı Kemal Bulut, 
ortak metni okudu. Ortak açıklamada, 
özelleștirmeler konusunda șu değer-
lendirme ve görüșlere yer verildi:

“Küresel kapitalist güçler bugün 
kamuya ait bir ișletmeye istedikleri 
zaman istedikleri gibi oynayabildik-
leri kanunlar yardımıyla el koymaya 
çalıșıyorlar. Ülkemizde 12 Eylül’ün 
gölgesinde dayatılan neo-liberal 
politikalar ile kamuya ait birçok 
ișletme uluslararası sermaye ve 
onların yerli ișbirlikçilerine peșkeș 
çekilmiști. Geniș halk yığınlarının 
ve emekçilerin karșı çıkmalarına 
rağmen özelleștirme adını verdik-
leri yöntemle bu talanı sürdürenler, 
kamu hazinesine yük olan ișletme-
leri satma yalanıyla yola çıkmıșlar 
ancak büyük bir fütursuzlukla 
Hazine’ye gelir getiren ișletmeleri 
yağmalamıșlardır.



elektrik mühendisliği, 436. sayı, haziran 2009 63 

Devredilen Bașkent EDAȘ’ın yaklașık 
3 milyon aboneye, SEDAȘ’ın da1.3 
milyon aboneye elektrik dağıtımını 
gerçekleștirdiği kaydedilen açıkla-
mada, bu dağıtım kurulușunun kayıp 
ve kaçak oranları düșürülerek özel 
sermayeye hazırlandığı, belediyelerin 
ödemesi gereken aydınlatma bede-
linin de șirketlere kolaylık sağlamak 
üzere Hazine tarafından ödenmesine 
ilișkin düzenleme yapıldığı anımsatıldı. 
Açıklamada, bu uygulamalara șöyle 
tepki gösterildi:

“Bașkent EDAȘ/SEDAȘ çalıșanı 
kamu emekçilerini, halkın hangi 
kalitesizlikte ve kaça elektrik 
alacağını düșünmeyen yetkilile-
rimiz yeni sahiplerin tahsilatını 
düșünmüșlerdir. Yeni sahiplere 
yük olabilecek her pürüzü ortadan 
kaldırmıșlar, özelleșen kurulușlarda 
çalıșanların sendikalașmasının teh-
dit ya da yasadıșı yönetmeliklerle 
engellenmesi konusunda ise üç 
maymunu oynamıșlardır.”

AKP Hükümeti’nin her șeyi pazarlana-
cak mal gibi gördüğü, iktidara geldiği 
ilk günden bu yana gelir beklentisini 
özelleștirme satıșları üzerine kurarak 
sürekli bir șekilde yağma bütçesi 
hazırladığı kaydedilen açıklamada, 
Özelleștirme İdaresi’nin kapatılması, 
Bașkent EDAȘ ve SEDAȘ’ın devrinin 
iptal edilmesi, özelleștirme politika-
larından vazgeçilmesi talep edildi. 
Açıklamada, șöyle denildi:

“Bugüne kadar yașanan bütün 
özelleștirmeler birbirinin araya 
karbon kağıdı konulmuș kopyası 
gibidir. Bütün özelleștirmelerde, 
kamu alacakları yeni sahiplere 
bırakılmıș, gerekli yatırımlar kamu 
eliyle yapılmıș borçlar temizlen-
miștir. Bu kurumlarda çalıșanların 
sosyal hakları kısıtlanıp güvenceleri 
ortadan kaldırılırken, yeni sahiple-
rin zam dahil her isteği büyük bir 
memnuniyetle yerine getirilmiștir. 
Halkın hükümeti olması gereken 
hükümetin bakanları, 2006 yılında 
yașanan kesintiler sonrası ‘özel 
sermayenin zarar etmemesi lazım’ 

diyebilmișlerdir. Bugün devredil-
meye çalıșılan sadece Bașkent 
EDAȘ/SEDAȘ değil, halkın gelece-
ğidir. Bugün Bașkent EDAȘ/SEDAȘ 
devrinde rol alan aktörler, kendi 
cüzdanlarını aydınlatırken, halkın 
geleceğini karartma konusunda 
ortak davranmaktadırlar. Bașkent 
EDAȘ/SEDAȘ devrinden derhal 
vazgeçilmelidir. Özel sermayenin 
kar hırsına terk edilen elektrik 
dağıtımı kabul edilemez.”

Ankara ÖKP tarafından 28 Ocak Çar-
șamba günü gerçekleștirilen protesto 
gösterisinde, “Gün gelecek devran dö-
necek AKP halka hesap verecek”, “IMF 
defol; bu ülke, bu halk satılık değil”, 
“Enerji halkındır satılamaz”, “Kurtuluș 
yok tek bașına; ya hep beraber ya 
hiçbirimiz”, “Direne direne kazana-
cağız” șeklinde sloganlar atıldı. “Ha 
Sabancı’ya ha yabancıya”, “Enerjine 
sahip çık geleceğini karartma” yazılı 
dövizler tașındı.

Bașkent EDAȘ’ın Sıhhiye’deki Genel 
Müdürlük binası önünde yapılan kit-
lesel basın açıklamasında konușan 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Ankara Șubesi Yönetim Kurulu Bașka-

nı Ramazan Pektaș, özelleștirme kar-
șı çıkarak, geleceğe sahip çıkıldığını 
vurguladı. Pektaș, “Geleceğimizin yok 
olmaması için bu politikalardan bir an 
önce vazgeçilsin, özelleștirme idaresi 
bașkanlığı kapatılsın, özelleștirmeler 
derhal durdurulsun” çağrısını yaptı. 

Petrol İș Ankara Șube Bașkanı Mustafa 
Özgen ise, artık özelleștirmelere karșı 
büyük bir toplumsal harekete ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekti. Esnafından, 
çiftçisine kadar tüm halkın özelleș-
tirmelerin acısını çektiğini ifade eden 
Özgen, “Bugün burada belki milyon-
larca insan yok, ama bu özelleștirme-
ler milyonları ilgilendiriyor. Bu nedenle 
herkesin buna yeter demesi gerekiyor” 
diye konuștu.    

EMO Kocaeli Șubesi’nin içinde yer 
aldığı ÖKP Kocaeli bileșenleri 10 
Șubat 2009 tarihinde Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ș (SEDAȘ) Kocaeli İl Mü-
dürlüğü ve SEDAȘ Genel Müdürlüğü 
önünde kitlesel basın açıklaması ya-
parak, SEDAȘ’ın özel sektöre devrini 
protesto ettiler. EMO Kocaeli Șubesi 
Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa Șerit 
de bir konușma yaparak sürece ilișkin 
bilgi verdi. <


