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ÖZELLEŞTİRMECİ ENERJİ POLİTİKALARI 
GELECEĞİMİZİ KARARTIYOR

BAŞYAZI

Yaz aylarından sonbahara, enerji alanında yoğunlaşan 
özelleştirmeler, nükleer santral yapımı için Rusya 
ile imzalanan uluslararası anlaşma ve Anayasa 
referandumu derken sıcak bir gündemle girdik. Bu 
yoğunluk olanca hızı ve sonuçlarıyla birlikteyle devam 
ediyor. 

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu‘nda oybirliğiyle 
kabul edilen Sonuç Bildirgesi'nde yer alan "12 
Eylül Anayasası‘na da, onun bir devamı olan AKP 
Anayasası‘na da ‘hayır‘ diyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü bir 
anayasa ancak demokratik katılımın bütün kanalları 
açılarak yapılabilir. Demokratik katılım olanaklarının 
önünü açmak üzere başta yüzde 10‘luk seçim barajı, 
siyasi partiler ve seçim yasaları olmak üzere toplumun 
siyaset yapma olanaklarını engelleyen tüm yasaların 
değiştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da mücadele edeceğiz" kararı gereği, 12 Eylül 
2010 tarihinde yapılan referandum öncesi yürütülen 
faaliyetlere, ‘hayır‘ diyerek katkıda bulunduk. 
Bu toplumsal ve siyasal gündemi her aşamada 
üyelerimizle paylaşmaya çalıştık.

Referandumun sonucunun ‘evet’ çıkması, 
özelleştirmeci AKP iktidarı uygulamalarının yargı 
tarafından denetlenmesini zaafa uğratacağını her 
platformda dile getirmeye çalıştık. Özellikle 125. 
Maddede yapılan değişikle, ‘yargı yerindelik denetimi 
yapamaz‘ hükmünün, ‘küresel sermayenin girişini 
kolaylaştırmak‘ gerekçesiyle, anayasal güvence altına 
alınması ile, ülkemizin daha fazla emperyalist talanla 
karşı karşıya kalacağını kamuoyuna anlatmaya, 
aktarmaya çalıştık. 12 Eylül Referandumu’nda çıkan 
“Evet”, in içinde yer aldığımız mesleki alanlarda 
özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 
konusunda nasıl yıkıcı sonuçlara yol açacağını hep 
birlikte göreceğiz. 

Bültenimizin ileriki sayfalarında ayrıntılı olarak 
okuyabileceğiniz gibi; 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım 
A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Trakya Elektrik 
Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık 
görüşmeleri tamamlandı. 09.08.2010 tarihinde yapılan 
görüşmelerde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için 
en yüksek teklifi 2.990.000.000-$ ile İş-Kaya İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat 
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu verdi. 

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en yüksek teklifi 
1.920.000.000-$ ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 
Ortak Girişim Grubu verdi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
için en yüksek teklifi 622.000.000-$ ile Aksa Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. verdi. 

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu 
Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım 
A.Ş.  İhaleye çıkartıldı. Son teklif verme tarihi 
24/11/2010 günü olarak duyuruldu. Bu ihalelerin de 
tamamlanmasıyla 21 Elektrik Dağıtım Bölgesi'nin 
özelleştirilme süreci tamamlanmış olacaktır.

* * *
Boğaziçi, Trakya, Gediz ve Dicle elektrik dağıtım 
bölgele ihalelerinin yürütmesinin durdurulması iptali 
için EMO tarafından “Elektrik dağıtım faaliyetlerinin, 
imtiyaz sözleşmesi yapılmadan, özel kişilere 
devredilmesi, anayasa ve kamu yararına aykırılık 
taşımaktadır” gerekçesiyle Danıştay’da dava açıldı.

İktidar yanlısı kimi basın-yayın organlarının “Oda 
Terörü” olarak manşetlere taşıdığı bu hak ve adalet 
arayışımızın nedenleri meşru ve haklıdır. Çünkü
elektrik dağıtım faaliyetlerinin, imtiyaz sözleşmesi 
yapılmadan, özel kişilere devredilmesi, Anayasa ve 
kamu yararına aykırılık taşımaktadır.

•	 TEDAŞ hakkında verilmiş Özelleştirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK) kararına dayalı olarak yapılan 
özelleştirmelerin her dağıtım bölgesi için ayrı 
ayrı ÖYK kararı bulunmaması, 4046 sayılı Yasaya 
aykırılık taşımaktadır.

•	 İhale ilanında yabancıların, kontrolüne yönelik 
kısıtlama ve kurallara yer verilmemesi, 4628 sayılı 
Yasaya aykırılık taşımaktadır.

•	 Özelleştirme şartnamelerinin devir ve teslim 
maddesinde ihaleyi kazanan teklif sahiplerine 
yüzde 49’a kadar ortak alabilme olanağı 
tanımaktadır. Özelleştirme uygulamalarında 
değer tespiti ve ihale yönetmeliğine göre, ihale 
işlemleri sonucunda belirlenen teklif sahibiyle 
sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu nedenle 
Meram Elektrik Dağıtım Şirketinin özelleştirilmesi 
ihalesinde, 1. teklif sahibiyle 3. teklif sahibinin 
birleşmesine yol açarak, ihalenin, hukuka aykırılığı 
sonucunu doğurduğuna inanmaktayız. 
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AKP iktidarının enerji alanındaki yıkım ve satış 
politikaları bu uygulamalarla sınırlı değildir. Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan, Orta 
Vadeli Program (2011-2013) 10 10.2010 tarihinde 
(Bakanlar Kurulu Kararı ) Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Enerji başlığında;

“Enerji politikasının temel amacı; artan nüfusun ve 
büyüyen ekonominin ihtiyaç duyacağı enerjinin, 
rekabetçi bir serbest piyasa ortamında, sürekli, kaliteli 
ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle karşılanmasıdır. 
Bu çerçevede; (…) Elektrik arzında sağlıklı bir kaynak 
çeşitliliği yaratmak ve arz güvenliğini artırmak 
amacıyla nükleer güç santrallerinin kurulması 
konusunda başlatılan çalışmalara devam edilecektir” 
denilmektedir.

* * *
Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına ilişkin 
anlaşmanın 06.10.2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanması, AKP iktidarının nükleer maceraya 
devam etme kararlılığını bir kere daha gözler önüne 
serdi. Nükleer santral yapımına karşı çıkan yüzlerce 
bilim insanının varlığına, birçok teknik raporun 
olumsuzluğuna, dünyadaki uygulamalarda yaşanan 
aksaklıklara ve kamuoyunun itirazlarına karşın AKP’nin 
nükleer santral ısrarı sadece teknik açıdan değil 
demokratik açıdan da izah edilebilir bir olgu değildir. 

* * *
Siyasi iktidarın şaibeli ve tartışılır politikaları sadece 
referandum ya da enerji alanına ilişkin değildir. Eylül 
ayı içerisinde gerçekleşen üniversitelerin yeni dönem 
açılışları sürecinde de bu nitelikte uygulamalar 
gündeme geldi. Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı bir 
üniversitenin açılış töreninde, öğrencilerin demokratik 
taleplerini dile getirmeleri, şiddetle engellendi. Önceki 
senelerde üniversite açılışında Başbakanın katıldığı 
toplantıda parasız eğitim pankartı açan öğrenciler 
aylardır cezaevinde ve örgüt suçlamasından 15 yıla 
kadar cezalandırılmaları isteniyor. Arkadaşlarının 
yaşadığı sorunu kamuoyuna duyurmak isteyen 
öğrenciler de şiddetle susturuluyor. 

* * *
TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 24-25 
Eylül 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 
Olağanüstü Genel Kurul'da , TMMOB 41. Olağan 
Genel Kurulu'nda zaman yetersizliği nedeniyle 
gündeme alınamayan karar önergeleri görüşülerek 
karara bağlandı. Burada alınan kararların TMMOB ve 
Oda çalışmalarına etkileri ve sonuçları önümüzdeki 
dönemlerde daha açık olarak yaşanacaktır. 

* * *
Odamız EMO adına 42. dönem içerisinde yapılacak 
olan etkinlikler belirlendi:

- TMMOB VIII. Enerji Sempozyumu, İletişim Özgürlüğü 
Sempozyumu, Belgelendirme Çalıştayı, EMO 
Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalıştayı, EMO Genç 
Örgütlülüğü Çalıştayı  EMO Merkez tarafından;
- IV. ABG (Ağ ve Bilgi Güvenliği) Sempozyumu ve 
V.UYMS (Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu) 
Ankara Şubesi;
- ELECO (Ulusal) Sempozyumu ve ELECO Uluslararası 
Sempozyumu Bursa Şubesi;  
- Elektrik Ulaşım Sistemleri Sempozyumu Bursa-
Eskişehir Şubeleri;
- VI. YEKSEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Sempozyumu) Denizli Şubesi;
- Güneydoğu Bölgesi Enerji Kongresi (MMO ile birlikte) 
Diyarbakır Şubesi;
- V.İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu Eskişehir 
Şubesi;
- IV.EVK (Enerji Verimliliği ve Kalitesi) Sempozyumu 
Kocaeli Şubesi;
- II. Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve III. Asansör 
Sempozyumu (MMO ile birlikte) İzmir Şubesi; 
- Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu 
ve Yapı Denetim Sempozyumu Şubemiz tarafından 
gerçekleştirilecektir.

* * *
Bunların öncesinde Odamız, bütün şubelerinden 
gerçekleştirilecek katılımlarla, 29-31 Ekim 2010 
tarihlerinde tüm Karadeniz’de yapacağı inceleme 
sonucunda Hidro Elektrik Santralları mercek altına 
alacaktır. Bu inceleme sonucunda son yıllarda önemli 
bir tartışmaya ve karşı koşuya neden olan HES’lerle 
ilgili kamuoyuna dönük bir politika oluşturulacaktır.  

Şubemizde düzenli olarak süren çalışmalarımızı 
kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Her zamanki gibi 
üyelerimizin örgütlenme çalışmalarına hız vereceğiz. 
Teknik eğitimlerimizi ve sosyal etkinliklerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz. Özelleştirme 
uygulamalarına, dağıtım şirketlerinin devrinin ortaya 
çıkaracağı sorunlara karşı, nükleer santral macerasında 
ısrar edilmesine karşı mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı, mücadele azmimizi 
ve kamu yararı yönündeki toplumsal etkinliklerimizi 
ancak ve ancak üyelerimizin gücüne dayanarak, 
onlarla birlikte başarabileceğimiz biliyor, çalışmalara 
katkılarınızı bekliyoruz. 

Saygılarımızla.

37. Dönem Yönetim Kurulu adına 
Erhan Karaçay
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