
352007 Șubat • Sayı-1

EM ENERJİENERJİ

Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik 
enerjisi alanında yașanan özelleștir-
melerin durdurulması, arz güvenliği 
sorununa dikkat çekmek, enerji 
alanında ülke gerçeklerine uygun 
politikaların yürütülmesini sağlamak 
amacıyla kampanya bașlattı. “Enerji-
ne Sahip Çık, Geleceğini Karartma” 
adı altında düzenlenen kampanya ile 
elektrik enerjisi alanında uygulanan 
politikaların sonuçlarına yönelik ola-
rak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
enerji alanında kamu yararı gözeti-
lerek bütüncül politikalara geçișin 
sağlanması amaçlanıyor. Kamunun 
yatırım yapmasının yasaklandığı 
bu dönemde arz güvenliğinin ciddi 
anlamda tehlikede olduğuna dikkat 
çekmeye çalıșan kampanya, ‘Ay-
dınlık İçin Yeniden Kamulaștırma’ 
sloganını da ön plana çıkartıyor. 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Oda-
sı, “Enerjine Sahip Çık, Geleceğini 
Karartma” kampanyasını 26 Aralık 
2006 tarihinde İTÜ Evi’nde düzen-
lenen basın toplantısı ile bașlattı. 
EMO Yönetim Kurulu Bașkanı Ke-
mal Ulusaler’in gerçekleștirdiği basın 
toplantısı ile kampanya kamuoyuna 
duyuruldu. 

Kamuya Yatırım Yasağı, Kamuya Yatırım Yasağı, 
Karanlığa Yol Açar Karanlığa Yol Açar 
EMO Yönetim Kurulu Bașkanı 
Kemal Ulusaler, ülkemizin elektrik 
alanındaki özelleștirme uygulamala-
rı nedeniyle karanlıkta kalma tehdi-
diyle karșı karșıya kaldığına dikkat 
çekerek, EPDK tarafından verilen 
üretim lisanslarının çok küçük bir 
bölümünün hayata geçtiğini kaydet-
ti. EPDK’nın Eylül 2006 itibariyle 
6 bin 586 megavatlık yeni tesis için 
lisans verdiğini hatırlatan Ulusaler, 
“EPDK Bașkanı Yusuf Günay’ın en 

8.4, düșük senaryoya göre ise yüzde 
6.3 artacağını varsaymaktadır” diye 
konuștu. 

Arz güvenliğinin özel sektöre bıra-
kılamayacak kadar önemli olduğunu 
vurgulayan Ulusaler, “EPDK’nın 
yatırımları denetlediği iddiaları ise 
gerçeklikten uzaktır. Kendi internet 
sitelerinde yayımladıkları 167 adet 
inșa halindeki santraldan 28 tanesinin 
inșa süreci hakkında hiçbir bilgiye sa-
hip olmadıklarını açıklamaktadırlar” 
dedi. 

Özel Sektör Pahalı Elektrik Özel Sektör Pahalı Elektrik 
ÜretiyorÜretiyor
Elektrik üretiminin yarıdan fazlasının 
özel sektör eli ile yapıldığını kayde-
den Ulusaler, “Bu yılın ilk yarısı 
itibariyle elektrik üretiminde kamu 
santralları toplam kurulu gücün 
yüzde 57.6’sına sahip olmasına kar-
șın üretimdeki payları yüzde 47.4’e 
geriletilmiștir” dedi. 

Özel sektör tarafından pahalı elekt-
rik üretiminin yansıması TETAȘ’ın 
fi yatlarını önce yüzde 23.9 ardından 
2007 yılından itibaren geçerli olmak 
üzere yüzde 8 düzeyinde artırmasına 
neden olduğunu ifade eden Ulusaler, 
șöyle devam etti: 

“TETAȘ, 2005 yılında özel sektör 
santralları olan Yİ’lerden 6.67 cen-
te, YİD’lerden 8.26 cente, ișletme 
hakkı devredilen santrallardan 
6.18 cente elektrik satın alırken, 
kamu santrallarının bu yılın ilk 
yarısı itibariyle bile ortalama üre-
tim maliyetleri 4.4 cent olmuștur. 
TETAȘ’ın özel sektörden yaptığı 
alımlarla, bu yıl için beklenen 
ortalama birim maliyeti 8 cent 
ile neredeyse kamu santrallarının 
üretim maliyetinin 2 katıdır. Görül-

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan kampanya…
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son 10. Enerji Kongresi’nde yaptığı 
açıklamaya göre bu lisansların 1600 
megavatlık bölümü ișletmeye girmiș-
tir” dedi. 

Kamunun yatırım yapmasının ya-
saklandığı dönemde yıllık ortalama 
400 megavat kurulu gücün özel 
sektörün yatırımı olarak faaliyete 
geçirilebildiğini ifade eden Ulusa-
ler, bu oranın 2006 yılı ilk yarısı iti-
bariyle Türkiye’nin kurulu gücünün 
yalnızca yüzde 1’ine denk geldiğini 
kaydetti. Ulusaler, “Oysa, düșük 
senaryoyu baz alsak bile yıllık 2 bin 
520 megavat kurulu güçte santral ya-
pımı gerekmektedir. Bildiğiniz gibi 
Enerji Bakanlığı, yüksek senaryoya 
göre enerji talebinin yıllık yüzde 

haber
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düğü gibi üretimdeki özelleștirme 
kamuya ve halka pahalı elektrik 
olarak geri dönmüștür. Bu süreç 
dağıtım özelleștirmelerinin de 
yapılmasıyla katlanarak devam 
edecektir.” 

Elektrik alanında özelleștirme ve 
piyasalaștırma talebiyle olușturulan 
sistemin pahalı elektriği ve zamları 
kaçınılmaz kıldığını vurgulayan 
Ulusaler, “Önce üreticinin maliyet-
leri+kar, sonra toptan satıș șirketinin 
ișletim giderleri+kar, iletim sistemi 
maliyeti+kar, ardından dağıtım sis-
temi giderleri+kar, perakande ișletim 
giderleri+kar olmak üzere yeni bir sa-
adet zinciri öngörülmektedir” dedi. 

Üreticinin yüzde 10 kar payı ek-
lendiğinde fi yatı 110 birime ulașan 
üretilmiș elektriğin öngörülen sis-

KAMPANYA YURT GENELİNE YAYILIYOR
Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 26 Aralık 2006 tarihinde bașlatılan “Enerji-
ne Sahip Çık, Geleceğini Karartma Kampanyası” yaygınlaștırılıyor. Tüm șubelerde 
kampanyanın kamuoyuna duyurulması ve etkinliğinin arttırılması için çalıșmalar 
yapılıyor. 

Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Karartma kampanyasının yurt çapında etkinliğinin 
sağlanabilmesi amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde șubelerin 
katılımıyla bir toplantı yapıldı. 

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Cengiz Göltaș’ın yönettiği toplantıya EMO Yönetim 
Kurulu Saymanı Hüseyin Önder, EMO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aksöz ve 
Mehmet Mazmanoğlu, EMO Onur Kurulu Bașkanı Olgun Sakarya, EMO Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeleri Birkan Sarıfakıoğlu, Fatih Kaymakçıoğlu ve Tevfik Fikret 
Demirel, Oda Müdürü Cem Kükey, Samsun Șube Yönetim Kurulu Bașkanı Suat 
Yılmaz, Kocaeli Șube Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Toraman, Antalya Șube Yöne-
tim Kurulu Bașkanı Ayhan Dolonay, İstanbul Șube Yönetim Kurulu Bașkanı Erol 
Celepsoy, İstanbul Șube Bașkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi, Denizli Șube Yönetim 
Kurulu Bașkanı Cengiz Süzük, Ankara Șube Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, 
İzmir Șube Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa Küçük, Bursa Șube Yönetim Kurulu 
Bașkanı Erdal Aktuğ katıldı. 

Kampanya kapsamında yapılacak çalıșmalar hakkında görüș alıșverișinin yapıldığı 
toplantıda alınan kararlar șöyle: 

“- Șubelerin örgütlü olduğu illerde basın toplantısı yapılarak kampanyanın kamu-
oyuna duyurulması. 
- Afiș, broșür dağıtımı yapılması. Türkiye Karanlıkta Kalmasın kitapçık ve broșü-
rünün dağıtımının yapılabileceği standların açılması. 
- Üyelere, kitapçık ve broșür gönderilmesi. 
- www.enerjinesahipcik.org adresinde yer alan kampanya sitesinin daha ișler 
kullanılmasının sağlanması. Bunun için elektronik ortamda duyuruların yapılması. 
Sitede yer alan destekleyenler bölümü ve forum bölümünün etkin hale getirilmesine 
katkı sağlanması. 
- İșyerlerinde afișleme çalıșması ve broșür dağıtımı yapılması. 
- Kentlerin șehir panolarına kampanyaya ilișkin ilanlar verilmesi. 
- Yerelde çeșitli kurumlar ziyaret edilerek, kampanya hakkında bilgilendirme 
yapılması. 
- Bölgesel enerji forumlarının kampanya ile bütünleștirilmesinin sağlanması. 
- Kampanya sürecine temsilciliklerin de katılması. 
- Kampanyaya ilișkin ‘Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Karartma’, ‘Türkiye Karanlıkta 
Kalmasın, Elektrik Özelleștirilemez’ pankartlarının yaptırılarak, asılması.”

temde önce toptan satıcıya gittiğin-
de, burada yüzde 10’luk kar payı ve 
ișletim gideri ile 133.1 birim fi yata 
ulașacağını kaydeden Ulusaler, șu 
hesabı ortaya koydu:

“İletim sisteminden geçerken 
de önce yüzde 10 ișletim gideri 
ardından yüzde 10’luk kar payı 
ile 174.2 birime, dağıtım ve pe-
rakende hizmeti için de 2005 yılı 
verileri üzerinden yüzde 20 ișle-
tim gideri olduğu dikkate alındı-
ğında 209 birime, bunun üzerine 
yüzde 10’luk önce dağıtım karı, 
ardından da yine yüzde 10’luk 
perakende kar payı eklendiğinde 
yaklașık 253 birim fi yata kadar 
yükselecektir. 
Görüldüğü gibi 100 birimlik 
üretim maliyeti olan elektrik, 

araya girecek çeșitli özel sektör 
kurulușlarıyla yaklașık 2.5 katı-
na tüketiciye satılacaktır. Bunun 
üzerine vergi ve fon payları da 
eklendiğinde birim maliyet 300’e 
kadar ulașabilecektir”. 

Elektrik alanında kamunun tek elden 
iși yürütmesi halinde elektriğin kulla-
nıcıya 145.2 birime sunulabileceğini 
ifade edeen Ulusaler, “Verdiğimiz 
örnekte elektrik satıș fi yatlarında da 
görüldüğü gibi özel sektör kamudan 
çok daha pahalıya elektriği satmak-
tadır. Bu da kamu elinde üretimin 
yapılması durumunda fi yatların bir 
o kadar daha düșeceğini göstermek-
tedir” dedi. 

Özel Sektör Kar, TEDAȘ Özel Sektör Kar, TEDAȘ 
Zarar EdecekZarar Edecek
Dağıtım bölgelerinin özelleștirme ge-
rekçelerinin de gerçekleri yansıtma-
dığını kaydeden Ulusaler, “Öncelikle 
kayıp-kaçak oranlarını dikkate alan 
bir bölgesel planlama yapılmamıș, bu 
yapılmadığı gibi kayıp-kaçak oranı 
Türkiye ortalamasının altında ve 
görece karlı 3 bölge öncelikle satıșa 
çıkarılmıștır “ dedi. 

2005 yılı itibari ile 20 bölgeden 
olușan TEDAȘ’ın 162 milyon 183 
bin YTL olan vergi sonrası karına 3 
bölgenin 195 milyon 870 bin YTL 
vergi sonrası karla katkı sağlandığını 
kaydeden Ulusaler, özelleștirmenin 
gerçekleștirilmesi ile TEDAȘ’ın 33 
milyon 688 bin YTL zarara geçece-
ğini vurguladı. Kamunun zararına 
yol açacak bir özelleștirme yöntemi 
benimsendiğini ifade eden Ulusaler, 
TEDAȘ adına halkın vergilerinden 
her yıl artan miktarda tutar kamu 
zararı olarak ödenmesi tehlikesine 
rağmen, bu 3 bölgeyi satın alan 
șirket ya da șirketlerin karlarına kar 
katacaklarını dile getirdi. 

Özelleștirme için belirlenen yönte-
min dikey ve yatay tekelleșmeye ne-
den olacağına ișaret eden Ulusaler, 
șöyle konuștu: 

“Bu șirketler, 40 kalemden olușan 
her türlü giderlerini tarife aracılı-
ğıyla halktan tahsil edeceklerdir. 
Bu kalemler içerisinde ișletim 
giderlerinin dıșında yatırım ve 
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lerin ise, yabancı șirketlerle ortaklık 
kurma arayıșında olduklarının görül-
düğünü belirten Ulusaler, “Bu durum 
tek bașına yerli șirketlerin bu ihaleyi 
alma șansları olmadığını gösterdiği 
gibi, yabancıların yanında yerli șir-
ketlerin de tașeron olacağı izlenimini 
yaratmaktadır” diye konuștu. 

ÇEAȘ, AKTAȘ gibi yașanmıș 
örneklere rağmen elektrik enerjisi 

alanında özelleștirme uygulama-
larında ısrar edildiğini kaydeden 
Ulusaler, “Bir ülkenin geleceğini 
yakından ilgilendiren bir alan olarak 
enerji politikalarının, çeșitli lobilerin 
talepleriyle değil, kamu yararı gözeti-
lerek belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle kamuoyuna ‘Enerjine Sahip 
Çık, Geleceğini Karartma’ çağrısında 
bulunuyoruz” dedi. 

ișletme hakkı devir bedeli de 
öngörülmektedir. Yani șirketler, 
dağıtım bölgeleri için ihalede 
belirlenecek tutarın tamamını, 
fazlasını ya da bir bölümünü 
ișletme hakkı devir bedeli olarak 
halktan tahsil edeceklerdir. Yapa-
cakları yatırım maliyetlerini de 
tarifeler aracılığıyla halktan top-
layacaklardır. Kamunun kaynağı 
bulunmadığı söylemi bu noktada 
geçerliliğini yitirmektedir. Özel 
sektöre yalnızca kredi bulma iși 
düșmektedir ki, devletin kredi bul-
ması durumunda çok daha ucuz 
faizle kredi bulabileceği açıktır. 
Dolayısıyla özel sektör aracılığıy-
la yapılacak yatırımlar ülkemize 
pahalıya mal olacaktır.” 

Batık Enron Da İhaledeBatık Enron Da İhalede
3 dağıtım bölgesinin özelleștirilmesi 
için açılan ihalede, “șeffaflık” ilke-
sine aykırı olarak hangi kriterlere 
dayandığı belli olmayan bir biçimde 
șirketlere ön yeterlilik verildiğini 
dile getiren Ulusaler, ön yeterlilik 
verilen șirketlerden biri olan Pris-
ma’nın aslında batık Enron’u dev-
ralan bir șirket olduğu söyledi. 27 
Șubat 2001 tarihinde Kaliforniya’da 
yașanan ve ABD halkına 45 milyar 
dolar maliyet olarak yansıyan elektrik 
kesintinin Enron’un fi nansal oyunları 
nedeniyle gerçekleștiğini anımsatan 
Ulusaler, “Prisma’nın yalnızca geç-
miși değil, bugünü de karanlık görün-
mektedir. Prisma’nın sahibi Ashmore 
Energy International Limited olarak 
görülmektedir. Bu șirketin adresi 
ise Cayman adalarıdır. Ashmore’un 
arkasında ise bir yatırım fonları yöne-
tim șirketi görünmektedir” dedi. 

İhaleye giren E.ON’un Avrupa’nın 
en büyük 3 tekelinden birisi oldu-
ğu kaydeden Ulusaler, Alman-
ya’nın 3. büyük enerji șirketi olan 
EnBW’nin ve İtalya’nın en büyük 
șirketi olan ve bir kamu șirketi 
görünümündeki Enel’in de ihaleye 
katıldığı kaydetti. 

İhaleye katılmak üzere ön yeterlilik 
alan uluslararası fi rmaların yanında 
Türkiye’den ön yeterlilik alan șirket-

w w w. e n e r j i n e s a h i p c i k . o r g  
Elektrik Mühendisleri Odası “Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Ka-
rartma” kampanyası kapsamında “www.enerjinesahipcik.org” 
adresinde yayın yapan bir web sitesi olușturdu. Elektrik enerjisi 
alanında yașanan gelișmelerin, konuya ilișkin haberlerin, görüșle-
rin derlenerek verildiği sitede, kampanyayı destekleyenler bölü-
mü de bulunmaktadır. Ziyaretçilerin konuya ilișkin ayrıntılı olarak 
bilgilendirildiği sitede, kampanya için hazırlanan broșür, kitapçık 
ve afișlere de ulașma șansı bulunuyor. Site ziyaretçileri haberlere 
veya görüșlere kendi yorumlarını da yazabiliyorlar. Enerji alanındaki 
güncel gelișmelerin yanı sıra hukuki mevzuat değișikliklerini 
de “www.enerjinesahipcik.org” adresinden takip edebilirsiniz. 


