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Dosya Konusu

Dicle EDAŞ’ın özelleştirme sürecinde EMO Diyarba-
kır Şubesi sorumluluğunun farkında olarak bu alanda 
örgütlü diğer emek örgütleriyle beraber; özelleştirmenin 
halka yaşatacağı sıkıntılar ve elektrik sektörünün serma-
yenin inisiyatifine bırakılarak  kar alanı haline getirilmesi-
ne ilişkin bu tarihsel süreçte özelleştirme sürecine karşı 
duruşunun gerekçelerini kamuoyunu bilgilendirici bro-
şür ve basın açıklamaları ile deşifre etmiştir. Bu açıklama-
larda özet olarak şu noktalara vurgu yapılmıştır. 

“Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı tarafından 18 Mart 2010 
tarihinde yayınlanan ihale ila-
nı ile başlayan Dicle EDAŞ’ın 
özelleştirme süreci, 09 Ağustos 
2010 tarihinde yapılan ihaleyle 
sona erdi ve Diyarbakır,  Şan-
lıurfa, Mardin, Batman, Siirt 
ve Şırnak illerini kapsayan 
DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. 
satıldı.

Dicle EDAŞ’da mühendisten 
işçi ve memura kadar çalışanlar 
çok değişik iş yasalarına göre is-
tihdam edilmektedir. Özelleştir-
me politikalarına uygun olarak 
kamuya personel alımları iş gü-
vencesini içermeyecek biçimde 
yapılmaktadır. İş güvencesini ve 
örgütlenmeyi yok eden bu poli-
tikalar, satış sonrası ticari ya da 
siyasi gerekçelerle işten çıkartılmayı kolaylaştırmaktadır. 
Yeterli ve nitelikli çalışan yerine ucuz ve niteliksiz işgü-
cü, hizmetlerin kalitesini düşüreceği gibi işletmelerde 
sistem problemlerinin yanında, insan sağlığı ve güvenliği 
açısından riskleri arttıracağı açıktır. Özelleştirme perso-
nel kıyımına, çalışanların sömürülmesine yol açacaktır.

Bu güne dek yapılan bütün özelleştirmelerden or-
taya çıkan sonuç enerji özelleştirmelerinde de yaşana-
caktır. Sadece kar etme güdüsüyle hareket edecek olan 
özel şirket elinde arıza, bakım, onarım ve tesisleşme 

çalışmaları aksayacaktır. Fiyat eşitleme mekanizmasının, 
özelleştirme sürecinin tamamlanmasından sonra devre 
dışı bırakılmasıyla birlikte her bölge kendi elektrik fiyatını 
belirleme hakkına sahip olacaktır. Kayıp-kaçak oranının 
yüksek olduğu Dicle EDAŞ için bu durum elektrik fatu-
ralarına zam olarak yansıyacaktır. Sonuçta kalitesiz ve 
kesintili enerji kader olarak yaşanmaya devam ederken 
faturalarımızdaki kabarma da artacaktır. 

Enerji herkes için en vazgeçilmez bir insan hakkıdır. 
Enerjiye ulaşmadan neredeyse hiçbir işin yapılamadığı, 

adeta yaşamın durduğu gü-
nümüzde enerjiyi kullanıcılara 
ulaştırmak gibi bir kamusal 
sorumluluğu kar hırsına terk 
ederek hizmet odaklı anlayış-
tan vazgeçmek kabul edile-
mez bir yanlıştır. Bu yanlışın 
altında imzası bulunan AKP’nin 
bölge milletvekilleri başta ol-
mak üzere, bütün milletvekil-
lerini bu süreci sorgulamaya ve 
olası olumsuzlukların önüne 
geçmek için çaba gösterme-
ye davet ediyoruz. Henüz yol 
yakınken geri dönülmeli, halkı-
mızı ve kurum çalışanlarını ol-
dukça ciddi sıkıntılara sokacak 
olan özelleştirilmeden derhal 
vazgeçilmelidir. Aksi taktirde 
yaşanacak bütün olumsuz-
lukların tek sorumlusunun 

AKP hükümeti ve onun yereldeki temsilcileri olduğunu 
kamuoyuyla paylaşmak bizim açımızdan tarihsel bir so-
rumluluktur.”

Yine merkezi düzeyde EMO’nun yaptığı açıklamalar 
aslında sürecin nasıl işlediğini de görmenin özeti olarak 
şube bültenimizde üyelerimizle ayrıca paylaşmak açı-
sından incelenmeye değer.

M. Nedim TÜZÜN
EMO Diyarbakır Şube Üyesi

DİCLE EDAŞ TA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

elektrikte 
özelleştirmenin sonu 

KARANLIK ve PAHALILIKTIR

Söylediklerimiz, uzun süreli özelleştirmeler olan AKTAŞ ve ÇEAŞ'da fazlasıyla 

yaşanmıştır. Bu yapıların, bir türlü düzeltilemeyen yanlışlar sonrası büyük kamu 

zararlarıyla yeniden TEDAŞ bünyesine alınarak kamulaştırıldığı hafızalardadır. 

Üretiminden, iletim ve dağıtıma kadar her süreçte merkezi planlamaya ihtiyaç 

duyan elektrik sektörü doğal bir tekel konumundadır. Ekonomik, kaliteli ve sürekli 

elektrik temini için merkezi bir yapı zorunludur.

Bu nedenlerle Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'de örgütlü sendika ve meslek odası 

olarak bizler üyelerimizle birlikte bölgemizdeki bu özelleştirmeye izin vermeyeceğiz. 

Satışın iptalini amaçlayan mücadelemizi birlikte planlayıp birlikte hayata geçireceğiz.  

Gediz EDAŞ'ta çalışan 1200 üyemizden başlayarak, 2,5 milyon abone ile tüm İzmir-

Manisa halkına ulaşarak özelleştirmeyi ve sonrasını anlatacağız. 

Bugüne kadar yanlış yönetim ve siyasi müdahalelerle işlevsiz ve niteliksiz bir hale 

getirilen Gediz EDAŞ'ın özerk ve merkezi bir elektrik sektörünün parçası olarak yeniden 

oluşturulmasını hedefleyerek abone ve vatandaşları, "özelleşsin daha kötüsü ne olur" 

kabulünden kurtaracağız.

Adalet için hukuksal mücadeleyi de sürdürerek İzmir ve Manisa halkıyla birlikte;

TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

İZMİR ŞUBESİ

1337 Sokak No: 16 K: 8 Ashan 
Çankaya İzmir

Tel/Faks : 0232 489 34 35 
e-posta : izmir@emo.org.tr 

www.izmir.emo.org.tr

TÜRKİYE
ENERJİ SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI 

İZMİR 1 VE 2 NO’LU ŞUBELER

TES-İş 1 No’lu Şube
1401 Sok. Bastıyalı Apt. 24/A Kahramanlar 

İzmir
Tel: 0232 421 70 89 •Faks: 0232 422 39 83 

e-posta : izmir1@tes-is.org.tr
TES-İş 2 No’lu Şube

1356 Sok. Gökdemir Apt. No:1/3-4 
Alsancak İzmir 

Tel: 0232 421 45 79 • Faks: 0232 421 07 62
e-posta : izmir2@tes-is.org.tr

ENERJİ SANAYİ VE MADEN 
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

İZMİR ŞUBESİ

1337 Sokak No: 16 K: 4 Ashan 
Çankaya İzmir

Tel : 0232 441 47 96
Faks : 0232 441 62 58 

e-posta : izmir@esm.org.tr 
www.esm.org.tr

Gaziler Cad. No:26/1 Kat:1 
İzmir

Tel : 0232 441 43 25 
 Faks : 0232 441 43 25 

TÜRKİYE 
ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK 
HİZMET KOLU EGE ŞUBESİ

GEDİZ EDAŞ

ÖZELLESTIRMEYI GEDIZ'DE 
DURDURACAGIZ!
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Elektrik üretim hizmetinin önce yap-işlet-devret, yap-
işlet ve işletme hakkı devri modelleriyle özelleştirme 
sürecine girmesinin ardından lisans ticaretiyle piyasalaş-
tırması devam ettirilmiştir. Geldiğimiz noktada dağıtım 
hizmetinin özelleştirilmesi süreci de meslek örgütleri, 
sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin karşı duruşu-
na rağmen hızla tamamlanmaktadır. 

Özelleştirme işlemlerinin elektrik fiyatlarının artması-
na yol açtığı tartışmasız bir gerçektir. Nitekim Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan da son genel seçimler öncesinde 
ihaleye çıkılan elektrik dağıtım özelleştirmelerini, sanayi-
cilere “özelleştirmeler yapıldıktan sonra daha çok ağlarsı-
nız” sözleriyle seçim sonrasına ertelemiştir.

Dağıtım özelleştirmeleri yapılmadan önce, alıcı şirket-
lerin karlarını garanti altına alan bir tarife metodolojisi ha-
zırlanarak uygulamaya konulmuştur. Buna göre dağıtım 
şirketleri, satın aldıkları enerjinin maliyetini, işletme gider-
lerini, kayıp ve kaçak bedellerini, yatırım için kullandıkları 
kredileri ve bu kredilerin faizlerini, eğer kendi sermayesi-
ni kullanacak olursa da bu sermaye üzerinden getirisini 
tarifeye yansıtacaklardır. Tüm bunlarla da yetinilmemiş, 
belediyelerin dağıtım kuruluşlarına ödemedikleri sokak 
aydınlatma bedellerinin yükü, özelleştirme sonrasında 
dağıtım şirketlerinin bu tahsilat zorluğuna düşmemeleri 
için Hazine üzerine yıkılmıştır. Ayrıca her dağıtım kuru-
luşu için, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.‘a (TEDAŞ) ait olan 
mülkiyetin işletme devri yapılarak, Özelleştirme İdaresi 
tarafından bir işletme hakkı devir bedeli öngörülmüştür. 
Bu bedel de tarifeye yansıtılmaktadır. Kayıp ve kaçak 
oranını öngörülen düzeyden daha fazla düşürürse şirket, 
tüketiciden düşürdüğü düzeyden değil hedeflenen yük-
sek düzeyden kayıp ve kaçak bedellerini tahsil etmeye 
devam ederek, bu parayı da kasasına koyacaktır. 

2008 yılında devreye alınan maliyet bazlı fiyatlandır-
ma mekanizması ile otomatik zam uygulaması yürürlü-
ğe sokulurken, karaborsaya dönen elektrik borsasındaki 
yüksek fiyatların doğrudan tüketicilerin tarifelerine yansı-
tılması sağlanmıştır. Elektrik fiyatları 2008 ve 2009 yılında 
toplam yüzde 70‘i aşan zam görmüştür. 2009‘un sonla-

rında ve 2010 yılında ise maliyetlerdeki azalışa rağmen 
hükümet Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) 
üzerinden manipülasyon yaparak, elektrik fiyatlarında 
yapılması gereken indirimi de engellemiştir. Böylece da-
ğıtım özelleştirmeleri öncesinde, alıcı şirketler için cazibe-
sini koruması adına, hükümet kendi yayımladığı maliyet 
bazlı fiyatlandırma mekanizmasının işleyişine bile müda-
hale ederek, yurttaşların cebinden kaynak aktarımı yapıl-
masına hizmet etmiştir.

Bu kadar ince ince detaylar düşünülerek dağıtıcı şir-
ketlerin karlarının garanti altına alınmış olması nedeniyle 
ihalelerde ortaya çıkan yüksek fiyatlar şaşırtıcı değildir. 
Zarar etmeyeceği tam tersine kar edeceği garanti olan 
böylesi bir yapılanma içerisinde kim hazır altyapı ve sis-
tem üzerinden para kazanmak istemez ki... 

Gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerine ilişkin olarak 
da ne şeffaflıktan ne de rekabet ortamından söz etmek 
mümkün değildir. İhalede rakip olan şirketler, ihale son-
rasında ortak yapılmakta; ihaleyi kazanan şirketin yüzde 
49‘a kadar başka ortak almasına izin verilerek ihalelerin 
üzerine şaibe düşürülmekte; pazarlık masasında tüm 
şirketler birden çekilip tek bir şirket kalabilmektedir. Ne 
yazık ki bunlar hiç tartışılmadığı gibi, bir şirketin birden 
çok bölge satın alarak, hem bölgede tekel konumuna 
gelmesine hem de ikinci-üçüncü bir bölgenin de elekt-
rik dağıtımını alarak ulusal düzeyde de hakim gruplar 
oluşturulmasına izin verilmektedir. Kamu elindeyken 
“rekabeti engelleyici” olarak görülen Türkiye Elektrik Ku-
rumu‘ndaki bütünlüklü yapı üretim, dağıtım, iletim diye 
parçalanmışken; şirketlerin elinde üretim, dağıtım ve pe-
rakende hizmetinin bütünleştirilmesi “piyasa işleyişinin 
gereği” olarak sunulmaktadır. Özelleştirmeci ve piyasacı 
yaklaşımların sundukları tüm argümanlar ideolojik olup, 
gerçek yaşamla bağdaşmamaktadır. Özelleştirmenin ve 
piyasalaştırmanın en temel iddiası olan, kaliteli, kesintisiz, 
ucuz ve güvenilir elektrik sağlanacağı iddiaları ülkemizde 
elektrik alanında yaşanan özelleştirmelerle yalanlanmış 
bulunmaktadır. Elektrik üretiminin özelleştirilmesi ve pi-
yasada elektrik alım-satımının başlamasıyla birlikte elekt-

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI  
Elektrik Piyasaya, Ateş Vatandaşın Cebine Düştü
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rik fiyatları fahiş düzeylerde artış göstermiştir. Elektrik 
üretim yatırımları piyasaya bırakılmış, ancak piyasa bekle-
nen yatırımları yapmamış, işi lisans tüccarlığına dökmüş, 
bunun karşılığında ülkemiz enerji arz güvenliği sorunuyla 
karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan küresel ekonomik krizle 
enerji arz krizi ötelenmiştir. Yani ucuz ve güvenli elektrik 
sağlanamadığı meydandadır. Ne yazık ki kaliteli ve kesin-
tisiz elektrik sunumu da söz konusu değildir. 2006 yılın-
da özel şirketlerin fiyatların arttırılması talebiyle sisteme 
elektrik vermeyi reddetmeleri nedeniyle yaşanan geniş 
çaplı elektrik kesintisi örneği, bugün dağıtım özelleştir-
melerinin ardından köylerimizin, balık çiftliklerimizin, tar-
lalarımızın elektriksiz bırakılmasıyla devam etmektedir. 
Dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasıyla yalnızca 
kasasının hesabına bakacak olan şirketlerin bugün elekt-
riği kestiği için telef olan binlerce balığı umursamadığı gibi 
elektriksiz bıraktığı okul ve hastaneleri de düşünmesini 
beklemek mümkün değildir. Günümüzde yaşamsal öne-
me sahip olan elektrik gibi bir kamu hizmetinin piyasanın 
kar hırsına bırakılmasının cefasını çekmeye başlayan hal-
kımız yakın zamanda içinden çıkılamaz kaos ortamlarına 
sürüklenmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. 

Elektrik alanında uygulanan serbest piyasa politikala-
rının bugün iflas ettiği ortadadır. Yapılan özelleştirme iş-
lemleri tek bir Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararına 
dayandırılmaktadır. Bu ÖYK kararı, TEDAŞ‘ın özelleştirme 
kapsam ve programına alınmasını içermekte olup, elekt-
rik dağıtım şirketlerinin özelleştirme kapsam ve progra-
mına alınmasına ilişkin herhangi bir ÖYK kararı bulun-
mamaktadır. Temel kamu hizmetlerinden olan elektrik 
dağıtım faaliyetlerinin, imtiyaz sözleşmesi yapılmaksızın 
özel kişilere devredilmesi, Anayasa‘nın 155. maddesinde 
belirtilen Danıştay‘ın düşüncesini bildirme görevini en-
gelleyeceğinden, Anayasa‘ya ve kamu yararına aykırılık 
oluşturmaktadır. Dağıtım hatlarının özelleştirilmesi kamu 
tekelinin özel tekele devri anlamına gelmektedir. Bu du-
rum açıkça kamu yararına aykırıdır. Elektrik Mühendisleri 
Odası olarak diğer dağıtım bölgelerine dava açtığımız gibi 
bu 3 ihaleyi de yargı önüne taşıyacağız. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

11.08.2010


