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Enerji, sosyal ve ekonomik yaşam üzerin-
deki belirleyiciliği nedeniyle stratejik bir
kamu hizmeti alanYdYr. Bu nedenle her dev-
let kendi ülkesinin enerji ihtiyacYnYn ya da
enerji güvenliğinin sağlanmasYnY doğrudan
asli görevi olarak kabul etmektedir.

Bu anlamda elektrik; ucuz, sürekli, kali-
teli, herkesin ulaşabileceği koşullarda ve
güvenilir şekilde sağlanmasY gereken bir
kamu hizmetidir. Enerji alanYnda özelleş-
tirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği (AB)
bile kamu hizmet politikasYnY korurken,
Türkiye’de enerji alanY kamu hizmeti dY-
şYna çYkarYlmaya çalYşYlmaktadYr.

Hepimizin ortak ihtiyacY olan elektrik
enerjisinin, kamu hizmeti çerçevesinde kar
amacY gütmeden ucuz ve kesintisiz şekilde
halkYn kullanYmYna sunulabilmesi gerek-
mektedir.

Sadece gelişmiş toplumlar için mi elek-
trik vazgeçilmez temel bir insan hakkYdYr?
Bu hak herkes için geçerli olup, bu hakkY-
mYz hiçbir gerekçeyle ortadan kaldYrYla-
maz. Elektrik hizmetinin sunulmasY hiçbir
koşulda risk altYnda bYrakYlamaz.

Enerjiyle kurulan gelecek
Enerji her ülkenin can damarYnY oluştur-

maktadYr. Gelişmiş ülkeler, uzun dönemli
planlar yaparak, gelecekteki enerji ihtiyaç-
larYnY nereden ve nasYl karşYlayacaklarYnY
hesaplamakta, ülke politikalarYnY adeta
enerji üzerine kurmaktadYrlar. Günümüzde
yaşanan savaşlar enerjinin paylaşYmY için
yapYlmakta, büyük anlaşmalar enerji ala-
nYnda imzalanmakta, dünya ekonomisi
enerji üzerinden yönlendirilmektedir. Em-

peryalist ülkeler dünya enerji kaynaklarYna
hükmedebilmek için açYk ve gizli içinde
savaşY da kapsayan stratejik her türlü
oyunu oynamaktadYr.

Gelişmiş ülkelerin enerji ihtiyacYnYn yYl-
lar itibariyle daha az artYş gösterdiği bir
gerçektir. Bunun nedenleri arasYnda geliş-
miş ülkelerdeki altyapY yatYrYmlarYnYn ta-
mamlanmYş olmasY, nüfus artYşYnYn
düşüklüğü, ağYr sanayi faaliyetlerinin başka
ülkelere kaydYrYlmasY gibi gerçekler yer al-
maktadYr. AyrYca bilim ve teknolojideki
hYzlY gelişme daha az enerji harcayarak,
aynY işin görülmesine olanak sağlamakta-
dYr. Bu gelişmelere karşYn, ülkemizin enerji
ihtiyacY yYllar itibariyle daha fazla artacağY
gibi enerji yoğunluğu gelişmiş ülkelerin or-
talamasYnYn çok üzerindedir.

Ülkelerin siyasi bağYmsYzlYklarY, ekono-
mik bağYmsYzlYklarYna bağlYdYr ve artYk eko-
nomik bağYmsYzlYk yeterli enerji kaynağYna
sahip olmakla yakYndan ilgilidir. Böyle bir
dünyada Türkiye, kendi enerji ihtiyacYnYn
gereklerini düşünememekte, yönlendirme-
lerle hareket etmeye zorlanmakta, dYşa ba-
ğYmlY enerji politikalarY sürdürülmektedir.

Siyasetçilerle iç içe geçmiş lobiler, enerji
yapYlanmasYnY yönlendiren yerlerde cirit at-
maktadYr. Yasalar, yönetmelikler, tebliğler
bu lobilerin istekleri doğrultusunda hazYr-
lanYrken, kamu yararY gözeten kurumlarYn
ve halkYn bilgisi olmadan kapalY kapYlar ar-
dYnda yeni saadet zincirleri oluşturulmak-
tadYr. Böyle bir yapYda, ülkemizin ve enerji
gibi temel hakkYmYzYn korunmasYna yöne-
lik doğal yaşamYn gereklerinin bile işleme-
diği ve işleyemeyeceği açYktYr.

Dünya BankasY’nYn kredilerine karşYlYk
öncelikli tekel durumundaki yapYlarYn par-
çalanarak özel sektöre devri gündeme so-
kulmuştur. ParçalanmanYn dikey veya

yatay olarak yapYlabileceği belirtilerek,
dikey parçalanmaya örnek olarak elektrik
sektöründe iletimin, üretim ve dağYtYmdan
ayrYlmasY önerilmmiştir. Benzer şekilde
doğalgaz sektöründe üretim, boru hatlarY
ile iletim ve yerel dağYtYm sisteminin farklY
kuruluşlarca yapYlabileceği ifade edilmiş-
tir. Yatay parçalanma ise coğrafi olarak ve
verilen hizmetlerin kategorilerine göre ger-
çekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Kamu işletmeleri iddia edildiğinin ak-
sine verimsiz, zarardaki kuruluşlarYn satYşY
değil, karlY kurumlarYn değerinin altYnda
özel sektöre satYşYnY ya da zararda olan ku-
ruluşlarYn da kar edebilecek bir noktaya ge-
tirildikten sonra özel kişilere bYrakYlmasY
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Özelleştir-
meyle, halkYn ödediği vergilerle kamunun
büyüttüğü büyük kurumlarYn, başta çok
uluslu şirketlere ve onlarYn taşeronlarYna bY-
rakYlmak istenmektedir.

‘Süslü’ gerekçeler
Elektrik hizmetinin özelleştirilme gerek-

çesi, büyük ölçüde yeni yatYrYm yapmak
için devletin kaynağYnYn bulunmamasY,
özel sektör tarafYndan yatYrYmlarYn yapYla-
cağY, kayYp kaçak oranlarYnYn düşürüleceği,
enerjinin ucuzlayacağY ve daha kaliteli ola-
cağY iddialarYyla açYklanmaktadYr.

Enerjinin bYrakYn daha kaliteli sunulma-
sYnY, hiç sunulamamasY riski oluşmaktadYr.
Özelleştirmenin, YsrarlY bir şekilde uluslar-
arasY büyük tekeller ve özel sektör tarafYn-
dan istendiği bilinen bir gerçektir. Bütün
bunlar, elektrik alanYndaki özelleştirmele-
rin altYnda da, halkYn kullandYğY elektrik
üzerinden özel şirketlerin yüksek karlar
elde etme hYrsYnYn yattYğYnY açYkça göster-
mektedir. Özelleştirmeler bugüne kadar
pek çok yolsuzluk ve şaibelerle birlikte

anYlmYştYr.
Elektrik üretecek şirketlere, yatYrYm yap-

malarY için devlet garantisi verilmiş, bu şir-
ketlerin aldYklarY kredileri, şirketlerin
ödememeleri halinde devletin ödeyeceği
vadedilmiştir. AynY şekilde, şirketlerin
yaptYklarY bütün yatYrYmlar, elektrik tarife-
lerine yansYtYlarak, vatandaştan tahsil edil-
mekte, şirketler yatYrYmlarYnY bedavaya
getirmektedir.

Kamudaki elektrik üreten santrallerin
elden çYkarYlmasYnYn yaratacağY tahribat,
yalnYzca milyarlarca dolarlYk kamu zararY
ve pahalY enerji kullanan ülke durumuna
gelecek olmamYz değildir. AsYl sermaye bi-
rikimimiz yok edilmektedir. Ülkemizin
ekonomik bağYmsYzlYğY giderek daha
büyük yara alacaktYr. İpotekli bir yaşama
izin vermeyelim.

Enerjinin olmadYğY yerde bugünkü ya-
şantYmYzY sürdürebilmemiz mümkün değil-
dir. Hepimizin yaşamYnY ve geleceğimizi
ilgilendiren enerji alanY, bizim irademizi
yansYtmayan yabancY ağYrlYklY piyasaya bY-
rakYlamaz.

Halk için ne yazYk ki, daha pahalY elek-
trik kullanYmY ve bir adYm ötesi ise elek-
triksiz kalma riskidir. Sanayici için enerji
bir girdi olup, çYkacak her sorun üretimi ak-
satacak ve yeni yatYrYm yapamayacağY gibi
üretim sürecindeki çYkan ürün daha pahalY
olarak tüketiciye yansYyacaktYr. Enerji ge-
reksiniminin karşYlanamamasYnYn bedeli
ağYr olup ekonomiyi çöküntüye uğratYr.

Türkiye bugün, yine aynY OsmanlY gibi,
kamu hizmeti götürecek geliri kalmadYğY
iddiasY ile kamu hizmetlerini artYk imtiyaza
veriyor. Bir ülkenin kendi ekonomisi
yoksa ve yabancY sermayenin etkisi altYna
girmişse, ülke bağYmlY olduğu gücün gü-
dümünden kurtulamaz.

Özelleştirme kapsamında dağıtım bölgelerinin özel Brmalara satışı tamamlanmak üzere.
Ancak bu anlayışın hız kesmeye niyeti yok. Halkın vergileriyle kurulan santrallara sıra
gelmiş gibi görünüyor. Kamu hizmetinin özel sektöre, dahası yabancılara satışı,
Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi ülkemizde herşeyi ipotek altına sokabilir.

Enerjide yeni özelleştirme, ülkeyi güdüm, toplum yaşamını ipotek altına sokabilir

Sıra santrallara geldi


