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Elektrik özelleştirmeleri, yurttaşXn sXr-
tXna binen yükü katladX. Özelleştir-
meler, ucuzluk yerine, pahalXlXk ge-

tirdi. Elektrik Mühendisleri OdasX’nXn (EMO)
raporuna göre, özel sektör kendisinde var olan
sermayeyi yatXrXma dönüştürmek yerine,
bizzat faturalar aracXlXğXyla tüketicilerden tah-
sil ettiği kamu kaynağX ile yatXrXmlarX ger-
çekleştirme yoluna başvuruyor.

EMO, elektrik özelleştirmelerinin so-
nuçlarXnX raporlaştXrdX. “Elektrik Özelleş-
tirmeleri Raporu”nda şu saptamalara yer ve-
rildi:

“Ülkemizin 2011 yXlX sonu itibarXyla
elektrik üretimi yaklaşXk 228,4 Milyar kWh
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik üretiminde
dXş kaynak bağXmlXlXğXmXz yaklaşXk yüzde
56,5 seviyesine çXkmXştXr. Doğalgaz kaynaklX
üretim lisanslarXna her geçen gün yenileri ek-
lenmektedir. Enerji ithalatXmXz 2011 yXlX
itibarXyla 54 Milyar dolara ulaşmXştXr.

Beklenen gelir sağlanamadı
Özelleştirme ihalelerinin tamamlandXğX

tarihlerde elektrik dağXtXm özelleştirmele-
rinden yaklaşXk 16 Milyar dolar gelir bekle-
yen iktidar, iptal olan ihaleler ve teminat kri-
zi yaşayan firmalarXn elenmesi sonucu iha-

le bedellerinin düşmesi ile 1 Şubat 2012 ta-
rihi itibarXyla özelleştirme gelirlerinin top-
lamXnda yaklaşXk 6,5 milyar dolar kayXp ile
karşXlaşmXştXr. İhale işlemleri tamamlanmXş
olan bölgelerin özel sektöre devredilmesi ha-
linde özelleştirme gelirlerinin yaklaşXk 9,5
milyar dolara ulaşmasX beklenmektedir. An-
cak elektrik dağXtXm bölgelerinin özelleşti-
rilmesinde yaşanan süreç göz önüne alXndX-
ğXnda, ihalesi yapXlmXş olan bölgelere teklif
veren bazX firmalarXn da son anda teminat-
larXnX yakarak ihalelerden çekilmesi sürpriz
olmayacak ve beklenen özelleştirme gelirleri
de bu doğrultuda düşecektir.

2010 yXlXnXn son altX aylXk döneminde
(TETAŞ dağXtXm şirketlerince tüketime su-
nulan enerjinin yaklaşXk yüzde 50’sini kar-
şXlamaktadXr ve 2009 yXlX verilerine göre yXl-
lXk yaklaşXk 160 milyar kWh tüketim söz ko-
nusudur) yapXlacak kaba bir hesaplamada da-
ğXtXm şirketlerine yaklaşXk 550.000.000. TL
mali kaynak aktarXmXndan söz etmek müm-
kün olmaktadXr.

OdamXz tarafXndan yapXlan değerlendir-
melerde, sadece 13 Şubat 2012 günü elek-
trik piyasasXnda normal koşullarda yaklaşXk
10 milyon TL civarXnda olmasX beklenen iş-
lem hacminin yaklaşXk 66,1 milyon TL tu-
tarXnda gerçekleştirildiği hesaplanmXştXr.
Web tabanlX Enerji Port sitesinde yapXlan 21
Şubat 2012 tarihli haberde ise 13 Şubat 2012
günü elektrik piyasasXnda satXşX yapXlan

elektrik enerjisi bedelinin 80 milyon TL ol-
duğu belirtilmiştir. Ocak-şubat aylarXnXn de-
ğişik gün ve saatlerinde yaşanan fahiş fiyat
artXşlarX göz önüne alXndXğXnda sadece iki ay-
lXk sürede oluşan kamu zararXnXn 100 milyon
TL dolayXnda olduğu da gözden kaçXrXlma-
malXdXr.

2011-2015 yXllarX için belirlenen yeni ka-
yXp/kaçak hedefi oranlarX üzerinden; ulusal
ölçekte 14,07 Krş/kWh olan 2010 yXlX Tür-
kiye Ortalama Elektrik Toptan SatXş FiyatX
dikkate alXnarak hesaplama yapXldXğXnda
kayXp kaçak hedef yükseltmesi nedeniyle tü-
keticiden fazladan yapXlacak tahsilatXn en
iyimser tahminle yaklaşXk 1,13 milyar TL ol-
masX beklenmektedir.

Denetimsizlik tehdit yaratıyor
DağXtXm tesisi yatXrXmlarXnXn teknik, eko-

nomik ve fiziki yeterlilikleri denetimden yok-
sun bXrakXlmXştXr. Denetim sorunu halen
sürmekte, denetim işinin özelleştirilmesi
için arayXşlar sürdürülmektedir. Ne yazXk ki
elektrik dağXtXm ve elektrik üretim tesisleri
için özelleştirme süreciyle ortaya çXkan de-
netimsizlik ortamX, ülkemize gelecek yXllar
için ciddi bir tehdit yaratmaktadXr.

Özelleştirmenin temel hedeflerinden
biri olarak sunulan kayXp/kaçak miktarXnda
azalma iddiasX ise tamamen çürümüştür.
KayXp kaçak hedefleri tüketici üzerine yük
olacak şekilde ve kabul edilemeyecek ne-
denlerle artXrXlmXştXr. Ne yazXk ki özelleştir-
me ihalelerinin, şirketlerin kayXp kaçak he-
def öngörüleri dahi alXnmadan gerçekleşti-
rildiği ortaya çXkmXştXr.

Elektrik dağXtXm sistemine sunulan elek-
trik enerjisinin tedarik sürekliliği gösterge-

lerine esas oluşturan, tüketici başXna kesin-
ti süresi ve sayXsX kamuoyu denetiminden
uzak dağXtXm şirketi beyanXna bXrakXlmXştXr.

Elektrik dağXtXm özelleştirmeleri; 4628
SayXlX Yasa’da belirtilen ucuzluk yerine,
elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve  uy-
gulamaya esas düzenlemeler ile pahalXlXk ge-
tirmiş, tüketiciden dağXtXm şirketlerine ma-
li kaynak aktarmanXn yasal yolunu oluştur-
muştur.”

EMO’nun çalışması elektrik özelleştirmelerinden tüketicinin zararlı çıktığını ortaya koyuyor
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DağXtXm sistemine sunularak tahakkuku yapXlan elek-
trik enerjisi miktarX 2009 yXlX verilerine göre 135 Mil-

yar kWh’tir. 2011 yXlX tarifesinde de PSH (Sayaç Okuma)
bedelinin 0,104 Krş/kWh olduğu göz önüne alXnarak ya-
pXlan hesaplamada; sayaçlarXn okunmasX için tüketiciler,
dağXtXm şirketlerine yXllXk olarak yaklaşXk 140 milyon TL
ödemiştir. 140 milyon TL (tüketim artXşXyla doğru oran-
tXlX olarak artacak) olan bu bedelin 2012 yXlX değişikliğinden
sonra yaklaşXk yüzde 80’i mesken abonelerince ödenecektir.

2011 yXlX bağlantX bedeli için 2010 yXlXna göre yapX-
lan artXşXn anlaşXlabilir (2010 Eylül ayX TÜFE oranX yüz-
de 9,24 olmasXna karşXlXk yüzde 10 gibi) bir seviyede ol-
masX beklenirdi. Ancak artXşXn yüzde 68 oranXnda olma-
sX, ülke genelinde her yXl yeni abone olan yaklaşXk 1-1,2
milyon tüketicinin 2011-2015 yXllarX arasXnda yXllXk ola-
rak fazladan en az 20 milyon TL bedel ödemesine neden
olacaktXr.

Sektörde yXllardXr çalXşanlarXn tahminlerine göre, ül-

kemizde gelir dağXlXmXndaki adaletsizlik, işsizlik ve ka-
pitalizmin yarattXğX krizler gibi nedenlerle ödeme güçlü-
ğüne düşebilecek yaklaşXk üç milyon elektrik abonesinin
kesme/bağlama bedeli ödemek zorunda kalacağX varsa-
yXlmaktadXr. Bu durumda, kabul edilebilir oran dXşXnda 2011
yXlX için yapXlan artXş sonucunda tüketiciler üzerinden da-
ğXtXm şirketlerinin kasasXna fazladan aktarXlacak kaynağXn
da yXllXk olarak yaklaşXk 25-27 milyon TL olacağX he-
saplanmaktadXr.

DağXtXm şirketleri 2011 yXlX için EPDK KararX ile be-
lirlenen sayaç sökme ve takma bedellerini adeta bir yap-
tXrXm aracX gibi kullanmXş ve bir anlamda abone, sayacX-
nXn değişimine rXza göstermeye zorunlu bXrakXlmXştXr. 2008,
2009 ve 2010 yXllarXnda dağXtXm bölgelerinde on yXllXk dam-
ga süresini doldurmuş mekanik elektrik sayaçtan kaç ade-
tinin elektronik elektrik sayaç ile değiştirildiği de ka-
muoyunca merak edilmektedir.

Elektrik dağXtXm şebekelerine 2006-2010 yXllarX geçiş

dönemi için yXllXk 550.000.000. TL yatXrXm öngörülme-
sine karşXn 2005-2009 yXllarX arasXnda bu miktarXn oldukça
üzerinde yatXrXm harcamasX yapXlmXştXr. 2008 yXlXnda ya-
pXlan yatXrXm harcamasX 1.260.335.423. TL olmuştur. Özel-
leştirmeler sonrasXnda özel sektör tarafXndan yapXlacağX ifa-
de edilen yenileme ve genişleme yatXrXmX harcamalarX, bek-
lentinin aksine önceki dönem ve yXllara göre artmXş ve ta-
rifeler yoluyla tüketiciye yansX(tXl)mXştXr. 

Özelleştirmeler ile özel sektör kendisinde var olan ser-
mayeyi yatXrXma dönüştürmeyip, bizzat faturalar aracXlX-
ğXyla tüketicilerden tahsil ettiği kamu kaynağX ile bu ya-
tXrXmlarX gerçekleştirme yoluna gitmektedir.

Özellikle tarife metodolojisi içerisinde yatXrXmlar
için şirketlerin kullandXğX kredilerin faizlerinin bile tari-
fe yoluyla tüketicilerden tahsil edilmesinin öngörüldüğü
dikkate alXndXğXnda özelleştirme için ortaya atXlan yatXrX-
ma kaynak ihtiyacX iddiasXnXn hiçbir geçerliliğinin olma-
dXğX açXkça ortaya çXkmaktadXr.

Sayaç okumaya 140 milyon

Daha ucuza elektrik kullanmak gerekçesiyle dağıtım hizmeti
özelleştirildi. Ancak bu söylemin bir ‘yalan’ olduğu ortaya çıktı.
EMO’nun geçen ay tamamladığı raporunda, yurttaşların
önümüzdeki dönemde, elektrik harcamaları için çok daha 
büyük faturalar ödemesi gerektiği ortaya konuluyor.


