
Da¤›t›m fiebekeleri Üzerinde
Büyük Oyun

Dengeleme ve uzlaflt›rma sistemiyle oluflturulan elektrik
borsas›nda enerji dengesizlik tutar› üzerinden 2007 y›-
l›nda 1.9 milyar YTL ceza ödemek zorunda b›rak›lan
TEDAfi’a özellefltirme öncesinde yat›r›m yapmas› için
Dünya Bankas›’ndan Türkiye Cumhuriyeti garantörlü¤ü
alt›nda kredi kulland›r›l›yor.  Odam›z›n 20.02.2008 ta-
rihli bas›n aç›klamas›n›n tam metni;

Elektrik Mühendisleri Odas› Bas›n Aç›klamas› 
Dünya Bankas›‘ndan al›nan "Elektrik Da¤›t›m Re-
habilitasyon Projesi" kredisiyle gerekli yat›r›mlar›n
yap›lmas›n›n ard›ndan da¤›t›m flebekelerinin özel
sektöre devredilmesi öngörülmektedir. Nitekim
kredi anlaflmas›n›n imzalanmas› s›ras›nda Dünya
Bankas› Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau‘nun
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"Bu çal›flmalar ayn› zamanda elektrik sektörünü
özel yat›r›mlar için daha çekici hale getirecektir"
aç›klamas› da gerçek niyeti aç›kça ortaya koymak-
tad›r. Bu durumda Hazine garantili kredinin faiziy-
le birlikte yükü kamunun üzerinde kal›rken, bu
yat›r›mlarla iyilefltirilmifl flebeke üzerinden elde
edilecek karlar özel sektöre b›rak›lm›fl olacakt›r.
Ülkenin enerji güvenli¤ini dikkate ald›¤›m›zda el-
bette bu yat›r›mlar›n yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. An-
cak kay›p-kaça¤›n azalt›lmas›n›n yolu mülkiyet de-
¤iflikli¤inden de¤il, gerekli yat›r›mlar›n yap›larak,
denetim sisteminin "kay›rmac›l›k" anlay›fl› terk
edilerek iflletilmesinden geçmektedir. EMO‘nun
itiraz›; yat›r›m ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik
giriflimde bulunulmas›na de¤il, tam tersine ülke
ekonomisi aç›s›ndan ba¤›ml›l›k ve kamu zarar›
oluflturan uygulamalard›r. Enerji alan›nda oluflan
katma de¤erle yat›r›mlar yapmak mümkün iken,
faizli krediler kullan›lmas› yanl›fl›n bir aya¤›n› olufl-
turmaktad›r. Yanl›fl›n di¤er aya¤›, pek çok siyasi
ve ekonomik koflulu da dayatan Dünya Bankas›
kredisi al›nmas›d›r. 

Kredinin 5 Kat›n› Elektrik Borsas› Yuttu
AKP‘nin 59. Hükümet döneminde yürüttü¤ü ener-
ji politikalar› çerçevesinde enerji alan›nda güvenli-
¤i tehlikeye düflürülmüfl olan Türkiye‘de, olmayan
elektri¤in borsas› 1 A¤ustos 2006 tarihinde aç›l-
m›flt›r. Hep yüksek fiyatlar›n kabul gördü¤ü bu
borsa, "Filler ve Çimenler" filmini aratmamakta-
d›r. Ne yaz›k ki TEDAfi bu filmde oyuncu de¤il,
hep dayak yiyen figüran konumundad›r. Birileri
fahifl fiyatlar bildirmekte, sistem sürekli enerji aç›-
¤› vermekte, ödemeyi ise kamu kayna¤› üzerinden
TEDAfi üstlenmektedir.

EMO‘nun Piyasa Mali Uzlaflt›rma Merkezi raporla-
r›ndan yapt›¤› hesaplamaya göre, Dünya Banka-
s›‘ndan yat›r›m için 205 milyon Avro kredi kullan-
d›r›lan TEDAfi, 2007 y›l›nda bu borsada enerji
dengesizlik tutar› üzerinden 1 milyar 925 milyon
YTL zarara u¤ram›flt›r. TEDAfi borsaya uygun ta-
lep tahmini yapamad›¤› ve özel flirketlerin zorun-
lu olmad›¤› talepleri de kamu hizmeti gere¤i kar-

fl›lamak zorunda oldu¤u için sistemde oluflan
enerji dengesizlik miktar› üzerinden cezaland›r›l-
maktad›r.

Dünya Bankas› kredisinin kulland›r›lmas› öngörü-
len AYEDAfi, Gediz, Uluda¤, Meram, Toroslar,
Menderes, Osmangazi ve Akdeniz gibi elektrik da-
¤›t›m flirketleri yaln›zca bir y›lda özel elektrik üre-
ticilerine aktard›klar› 1 milyar 925 milyon YTL ile
Dünya Bankas›‘ndan al›nan kredinin 5 kat› yat›r›m
kayna¤›n› kaybetmifl bulunmaktad›rlar. 

Da¤›t›m flebekeleri üzerinde oynanan oyunu flöyle
özetlemek mümkündür: 
1- Kay›p-kaça¤› azaltmak için gerekli yat›r›mlar›
kamu üstleniyorsa, özellefltirmenin gerekçesi de
ortadan kalkm›flt›r. Özellefltirmeden vazgeçildi¤i
ilan edilmelidir. Oysa oynanan oyun, yat›r›m yükü-
nü kamunun çekmesi, kar›n ise flirketler taraf›n-
dan tahsil edilmesi senaryosuna dayanmaktad›r. 

2- Elektrik borsas› ile TEDAfi üzerinden bir y›lda
yaklafl›k 2 milyar YTL‘lik kaynak, bir tak›m ellere
transfer edilebiliyorsa; kamunun yat›r›mlar için
kayna¤› olmad›¤› söylemi de do¤ru de¤ildir. Ser-
best piyasa söyleminin çöktü¤ü art›k kabul edil-
meli ve kamu inisiyatif alarak bir an evvel bu bor-
sa sistemine son vermelidir. Ancak senaryo bura-
da da ifllemekte, kaynak bir tak›m ellere aktar›l-
makta, kamu ise aciz b›rak›lmaktad›r. 

3- Kamunun yat›r›m açmaz›na düflmesinde dayatt›-
¤› politikalarla büyük rolü bulunan Dünya Banka-
s›‘ndan bu kez yat›r›m için kredi al›nmas› derin bir
çeliflki oluflturuyor gibi görünmektedir. Oysa gele-
cek kurgusu düflünüldü¤ünde bu durum flafl›rt›c›
de¤ildir. Dünya Bankas›‘nda etkin role sahip olan
ülkelerin, kendi flampiyonlar› olarak gördükleri
enerji alan›nda at koflturan tekellerinin gözü da¤›-
t›m flebekeleri özellefltirmelerindedir. Bu flirketlerin
karlar›n› garantiye alacak yat›r›mlar için Dünya Ban-
kas›‘n›n kaynak ay›rmas›, üstelik bu kayna¤› da fai-
ziyle Türkiye Devleti‘nden tahsil edecek olmas› çe-
liflki de¤il, ancak oyunun bir parças›d›r.  
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