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ELEKTRİK ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI BİR ARAYA 

GELEN ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM’DAN HÜKÜMET’E UYARI: 
DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNDEN VAZGEÇİN

Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP) çatısı altında 

yeniden biraraya gelen 13 sendika, meslek örgütü ve 

demokratik kitle kuruluşu 11.06.2008 tarihinde ortak 

bir basın açıklaması yaparak, hükümete elektrik da-

ğıtım özelleştirmelerinden vazgeçmesi için uyarıda 

bulundu. ÖKP adına Elektrik Mühendisleri Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Musa Çeçen’in okuduğu ortak 

basın açıklamasında 5 dağıtım bölgesinin özelleştiril-

mesinin hukuka ve kamu yararına aykırılıklar içerdiği 

anlatılırken, yapılacak özelleştirme işlemi nedeniyle 

otomatik fiyatlandırma devreye sokularak şimdiden 

halkın zarar görmesine neden olunduğu anlatıldı. 

ÖKP’nin ortak basın açıklaması metnine, hukuki sü-

reç ve satılmak istenen dağıtım bölgelerinin konumuna 

ilişkin bilgi notlarına, ÖKP’nin bir araya geliş neden-

leri ve ilkelerini ortaya koyan metne yazımızın deva-

mından ulaşabilirsiniz.

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana alın te-

riyle yarattığı tüm değerlerini yitiriyor.  Kamu kaynak-

ları ile biriktirilen, ülkemizin tüm değer ve birikimleri 

sermaye sınıfına peşkeş çekiliyor. SEK, Et ve Balık 

Kurumu ile başlayıp, kamu bankaları ile devam eden, 

bankaların özelleştirilerek içinin boşaltılması sonrası 

tekrar kamuya devredilen süreçleri de içeren özelleş-

tirme yıkım ve soygunu; TEKEL, TCDD limanları, 

PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM, köprü ve otoyolla-

rın özelleştirilmesiyle sürdürülüyor. 

Kamu kuruluşları ve KİT’lerin özelleştirilmesi, 

devletin iktisadi yaşamdan uzaklaştırılması ile hantal, 

verimsiz ve bütçe üzerinde yük olduğu iddia edilen bu 

kuruluşlara aktarılan kaynakların eğitime, sağlığa ve 

sosyal güvenliğe aktarılacağı söylenerek halkımız al-

datılmıştır.

İktidarlar kamu işletmelerinin başarısızlığı için 

seferber olmuştur;

Halkın kamu işletmeciliğinden soğutulması için 

her türlü çaba sarf edilmiştir. Kamu yatırımları aksatıl-

mış, yetişmiş nitelikli personel uzaklaştırılmış, kamu 

işletmeciliği yatırımsızlığa mahkûm edilmiş, kamunun 

nakdi birikimi devlet için ucuz finans kaynağı olarak 

kullanılmış, teknolojinin gelişiminden yararlanılma-

mış, hizmet kalitesinin arttırmasına engel olunmuştur. 

Ülkemizin gelişimi için üreten, kaynak, istihdam ya-

ratan ve önemli yatırımları gerçekleştiren kamu işlet-

meleri zarar ettirilerek, özelleştirme lehine kamuoyu 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Zaman içinde haraç mezat özelleştirilen KİT’lerin 

bazıları ya taşınmazlarına el konulması ya da içinin 

boşaltılması sonrasında, tekrar borçları ile devlete terk 

edilmiştir. Bu şekilde sektörlerinde kamu çıkarları açı-

sından düzenleyici olan bu kuruluşların yok edilmesi 

gerçekleştirilmiştir.

Kapitalizmin yeni-liberal politikaları, yeni dünya 

düzeni ya da küreselleşme söylemi adı altında sürdür-

düğü saldırısı, IMF ve Dünya Bankası’na yedeklenen 

siyasal iktidarların destek ve savunusu ile sürdürül-

mektedir.

Özelleştirme kamu varlıklarının sömürenlere 

aktarılmasıdır.

Mal veya hizmetlerin ve kimi üretim araçları üze-

rindeki kamu mülkiyetinin özel kesim yararına yeni-

den dağıtılması, kamu kesiminin ulusal ekonomideki 

doğrudan payının en aza indirilmesi, giderek yok edil-

mesi, “kamu kaynaklarının sermaye kesimine aktarıl-

masıdır.”

Kar garantili soygun düzeni: “Özelleştirme”

Bugün; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, enerji, ha-

berleşme olmak üzere halkın yaşamsal tüm gereksi-

nimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin üretimi, ser-

mayenin insafına terk edilmek istenmektedir. Kamusal 

mal ve hizmet üretimleri serbest piyasa ortamında, 

sözde rekabet koşullarında ucuz ve kaliteli mal ve hiz-

metlere ulaşılacağına dair süslü sözlerle özelleştirilen 

kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlere alım garantileri 

verilerek daha baştan özelleştirmenin amaçları içinde 

rekabetin olmadığı adeta itiraf edilmiştir. 
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Özelleştirme işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk-

tur!

Özelleştirmeler sonucunda, çalışanların özlük 

hakları başta olmak üzere yoğun hak kayıpları oluş-

makta, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma yöntemi 

ile çalışma yaşamına saldırılar yapılmaktadır. Meslek 

örgütleri ve sendikaların kamu yararı amaçlı hukuksal 

mücadeleleri her türlü yöntem ile bastırılmaya çalışıl-

makta, özelleştirme karşıtı bu örgütlerin iktidar yan-

daşı kesimlerce ele geçirilmesi için çalışmalar yapıl-

maktadır. 

Hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savu-

nacağız!

Kamu varlıklarının yandaş ve sömürgenlere peşkeş 

çekilmesine karşı meslek örgütleri ve sendikalar tara-

fından kamu yararı amaçlı açılan davalar çoğunlukla 

kazanılmış olmasına rağmen siyasi iktidarlarca yargı 

kararları uygulanmamıştır. 

Siyasi iktidarlarca hukuk hiçe sayılmış, yeni düzen-

lemelerle yargı kararları askıya alınarak hukuk devleti 

tahrip edilmiştir.

Enerji çağımızın en karlı alanı;

Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi, elektrik 

üretim ve dağıtım şirketlerinde de elektrik enerjisi-

nin planlaması, üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında 

yetkin olmayan kişiler önemli görevlere getirilmiştir. 

TEK’in parçalanması ile oluşturulan kurumlardan biri 

olan TEDAŞ tekrar parçalanarak, sanayi ve kentleşme 

açısından karlı bölgelere ayrılmıştır. 

Geçmişte diğer hükümetler, bugün ise AKP iktidarı 

tarafından sürdürülen özelleştirmeler ile kamu büyük 

oranda tasfiye edilmiştir. Özel sektörün yani serma-

yenin önündeki tüm engeller kaldırılmış, dilediğince 

fiyat belirleyebildiği, çalışanların sendikasızlaştırarak, 

iş güvencesiz çalıştırıldığı sömürü düzeni oluşturul-

muştur.

Elektrik kullanmak insan hakkıdır!

Enerji insanın yaşamı için hassas ve kamusal bir 

haktır. Bu nedenle kar/zarar ölçeğinde ele alınamaz. 

Rasyonellik vb. gerekçelerle merkezi planlama ve iş-

letme göz ardı edilemez.  

1 Temmuz 2006 tarihinde 13 ili karanlıkta bıra-

kan anlayış,  Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 

(DUY) ile kamuyu soymaya devam etmektedir. 

Elektrik enerjisinin kullanımını piyasalaştırmak, 

elektrik üretimi ve dağıtımını özelleştirmek amacıy-

la 2004 yılında hazırlanan “Elektrik Enerjisi Sektörü 

Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” ile Türki-

ye 21 dağıtım bölgesine ayrılırken, TEDAŞ‘a bağlı 

20 dağıtım şirketi tek tek ulûfe dağıtılırcasına satılığa 

çıkartılıyor. Bu bölgelerden Başkent EDAŞ, Meram 

EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Aras EDAŞ bölgeleri  iha-

leye çıkılarak blok satış yöntemi ile peşkeş çekilmek 

isteniyor. Özelleştirme satışları ve diğer satışlar yağ-

malamaya dönüştürülerek bir elden kredi diğer elden 

kamu malları sunulmakta, iktidar ve yandaşlarına bir 

elden kredi diğer elden kamu malları sunulmakta aynı 

anda bu çıkar çevreleri basın yayın kuruluşlarına hızla 

ve sınırsızca sahip olmaktadırlar.

Yaşanan özelleştirme örnekleri ve özelleştirme-

lerin “olağan” sonuçları

Bugüne kadar yaşanan bütün özelleştirmeler, kamu 

vicdanında güvensizlik yaratmışken fiyat ve alım ga-

rantili doğalgaz anlaşması ile elektrik sektöründeki 

Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, işletme hakkı devri gibi 

özel sektör sözleşmelerinin ülke ekonomisinde nelere 

yol açtığı ortadayken, kimi özelleştirmeleri gerçek-

leştirenler Yüce Divan ya da mahkemelerde yargılan-

mışken, yeni özelleştirmelerin arka planının halktan 

saklanması olanaksızdır. AKTAŞ ve Çukurova gibi 

özelleştirmeler özel sektörün enerjiyi nasıl yönetece-

ğini fazlasıyla göstermiştir. Yeni maceralara girmenin, 

dağıtım bölgelerini özelleştirmenin, üretimi sermaye-

nin kar hırsına terk etmenin mantıklı bir açıklaması 

olamaz. Kamusal hak olan enerji, kamu hizmeti yakla-

şımı ile birlikte planlanmalı ve yönetilmelidir.

Bunların yanı sıra özelleştirilen elektrik üretim te-

sislerinde çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hak 

kayıpları araştırma gerektirmeyecek kadar ortadayken, 

çalışma barışının dinamitlenmediğini söylemek olası 

mıdır? Telekom‘da geçtiğimiz yıl yaşanan grev hafı-

zalardayken, mahkemelik olmuş sabit ücret uygula-

maları bilinirken özelleştirmenin ucuzlama getirmesi, 

çalışanlara zarar vermemesi mümkün müdür?
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Özelleştirme Karşıtı Platform’un İlkeleri

Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP), aşağıdaki il-

keler ışığında kamu çıkarlarının savunulması çalışma-

larını sürdürmeye kararlıdır:

ÖKP bileşeni kurumlar; sermayenin yapısal • 

krizini kamu mülkiyetindeki kuruluşlara el koyarak 

aşma eksenli özelleştirme girişimlerine karşı  ÖKP‘nin 

yeniden ve daha güçlü bir sesle mücadeleye devam ka-

rarı almıştır.

ÖKP, özelleştirme politikalarının kamu kay-• 

naklarına sermaye sınıfı tarafından el koyma amacıyla, 

emekçilere yapılan bir saldırı olduğunu koşulsuz kabul 

eder.

ÖKP, emek ve demokrasi güçleri özelleştirme • 

mücadelesini geçmiş birikim ve deneyimlerin ışığında 

sürdürme kararlılığını ortaya koyar.

ÖKP, özelleştirme sürecini işsizlik ya da dü-• 

şük ücretli sömürü düzenine karşı mücadele alanı ola-

rak ele alır. 

ÖKP, emekçilere dayatılan Sosyal Sigortalar • 

ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı (SSGSS) sağlık ve 

sosyal güvenlik alanına ayrılacak kaynakların serma-

yeye peşkeş çekilmesi olarak değerlendirir ve müca-

dele alanı olarak tanımlar.

ÖKP, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, dü-• 

şük ücret, esnek istihdam vb. uygulamalara karşı ortak 

mücadele eder.

ÖKP, kamu işletmeciliğini savunur. Kamu iş-• 

letmelerinin siyasal iktidarlar tarafından geri teknolo-

jiye ve verimsiz işletmeciliğe mahkum edilmesini red-

deder. Kamu kavramının siyasal iktidarların etki alanı 

dışında; meslek odaları, sendikalar, tüketici örgüteri 

ve örgütlü yurttaş oluşumlarının şeffaflık temelinde 

kamusal denetimine açık bir yapı olarak tanımlar.

ÖKP, özelleştirmelere ve özelleştirme girişim-• 

lerine karşı bütün emek ve meslek örgütleriyle demok-

rasi güçlerini mücadelenin bileşini olarak tanımlar, bu 

doğrultuda meşru yöntemleri benimseyerek  toplumu 

bu temelde bilgilendirir.

ÖKP, ülkemizdeki özelleştirme mağdurları ile • 

dayanışma içindedir.

ÖKP, uluslararası ölçekte dünyadaki diğer • 

özelleştirme karşıtı mücadeleleri izler ve onlarla daya-

nışma yollarını arar.

ÖKP, özelleştirilen kurum ve kuruluşların ye-• 

niden kamulaştırılmasını savunur ve mücadele eder.

Asıl olanın dünyayı yorumlamak değil onu değiş-

tirmek olduğu bilinciyle, sermaye tarafından dayatılan 

sınıfsal, bölgesel ve diğer tüm eşitsizlikleri ortadan 

kaldırmak için tüm emekçileri, ezilenleri, yoksulları, 

barıştan ve yaşanabilir bir çevreden yana olan emek ve 

meslek örgütlerini,  daha adil, daha güzel ve başka bir 

dünya kurma mücadelesine, emek güçlerine karşı ya-

pılan her türden saldırıyı geri püskürtme mücadelesine 

çağırıyoruz.

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Elektrik alanındaki özelleştirmelere karşı bir 

araya gelen Özelleştirme Karşıtı Platform‘dan 

Hükümet‘e uyarı:

DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNDEN 

VAZGEÇİN

Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen özelleş-

tirme ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi enerji 

sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya 

bırakmıştır. “Enerji alanında yatırım yapmak için dev-

letin parası yok” söylemleriyle enerji alanında özelleş-

tirme ve serbest piyasa uygulamaları sonucunda mil-

yarlarca dolar kamu kaynağı özel şirketlere transfer 

edilmiş, bunun karşılığında ise ülke yatırım açmazıyla 

karşı karşıya kalmıştır. Kaynağı olmadığı söylenen 

devlet batık bankalardan ötürü milyarlarca dolar borç 

yükünü üstlenmiş, en son 90 milyar YTL‘lik Tasarruf 

Mevduat Sigorta Fonu‘nun Hazine‘ye olan borcunu 

silmeye çalışmaktadır.

Kamuya yatırım yaptırılmaması ve özel sektörün 

de yatırım yapmaması nedeniyle ülke enerji açığıyla 

karşı karşıya bulunmakta, enerji açığının yükseldi-

ği dönemde devreye alınan borsa sistemiyle sürekli 

elektrik fiyatları artmaktadır. Yani bizzat özelleştirme 

ve serbest piyasa uygulamalarının gerekçesi olarak 

kullanılan “en pahalı elektrik olmayan elektriktir” 

noktasına özelleştirme ve serbest piyasa uygulamala-

rı sonucunda gelinmiştir. Şimdi yine bu söylemle özel 

sektöre yeni aktarım mekanizmaları ve teşviklerin ka-
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pısı sonuna kadar açılmaya çalışılmaktadır.

Bu ortamda yapılmaya çalışılan elektrik dağıtım 

özelleştirmeleri yeni bir aktarım mekanizmasından 

başka bir şey değildir. İktidara gelmeden önce eleş-

tirdiği IMF ve Dünya Bankası‘na bağımlılıkta sınır 

tanımayan, devlet yönetimini tüccarlık sanan AKP, 

elektrik alanını piyasanın kar hırsına terk etmiştir. 

Elektrik enerjisi alanında 5 yıldır sürdürdüğü uygu-

lamaların boyalı yüzü dökülmeye başlamıştır. Şimdi 

dağıtım ağlarını satarak, kendi iktidarını sürdürmeye 

yönelik olarak nakit para ihtiyacını karşılamaya çalış-

maktadır. Diğer yandan otomatik fiyat mekanizmasını 

da devreye alıp enerji alanındaki yükü halkın sırtına 

bırakarak şirketlere kar garantili bir yapı teslim etme-

ye çalışmaktadır. Artık fiyat artışlarından da sorumlu 

olmayacağını ummaktadır. 

Şirketlerin daha fazla kar garantisi taleplerini kar-

şılamak için özelleştirmeler öncesinde otomatik fi-

yatlandırma acil olarak devreye alınmak istenmekte, 

sokak aydınlatması gibi temel bir kamu hizmetinden 

şirketlerin muaf olmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapılmaya çalışılmakta, serbest piyasa ve özelleştirme 

uygulamaları nedeniyle oluşan pahalı fiyatlardan ötürü 

oluşan dağıtım şirketlerinin borçları da kamuda bıra-

kılmaktadır. 

Tüm devletlerin stratejik planlar hazırlayarak ener-

ji güvenliğini korumaya çalıştığı, özelleştirme ve ser-

bestleştirmenin tartışılır hale geldiği, tekellerle baş 

edebilmenin yollarının arandığı bir dünyada ülke gele-

ceğini yok edecek serbest piyasa ısrarı kabul edilemez. 

Bugüne kadar enerji alanında yapılan tüm özelleştirme 

uygulamalarının sonuçları ortadadır. AKTAŞ, ÇEAŞ 

örnekleri, tahkim tazminatları, yap-işlet-devret, yap-

işlet, işletme hakkı devir sözleşmeleri nedeniyle ortaya 

çıkan fahiş fiyatlı elektrik, alım garantileri nedeniyle 

kamu kaynaklarının atıl kalması, milyarlarca dolara 

ulaşan kamu zararına yönelik AKP Hükümeti döne-

minde hiçbir çözüm bulunmadığı gibi aynı uygulama-

lar yeniden yapılmak istenmektedir. Bunun da ötesine 

geçilmiş olup, Dengeleme ve Uzlaştırma denilen sis-

temle özel sektörden alınan elektriğe kamu kaynakları 

üzerinden yüksek fiyatlar ödenmektedir.

Elektrik alanında uygulanan serbest piyasa politi-

kalarının bugün iflas ettiği ortadadır. Elektrikte arz açı-

ğıyla karşı karşıya kalınan bir dönemde ısrarla dağıtım 

özelleştirmelerinin yapılmaya çalışılmasını anlamak 

mümkün değildir. Böyle bir ortamda yapılacak özel-

leştirme, elektrik alanındaki kaosu daha da derinleş-

tirecektir. Kaldı ki dağıtım hatlarının özelleştirilmesi 

kamu tekelinin özel tekele devri anlamına gelmektedir. 

Bu durum açıkça kamu yararına aykırıdır. 

Burada bulunan sendikalar ve meslek odaları, 

“kamu yararı” ilkesi üzerinden bir araya gelmiş, bu 

sorumluluk doğrultusunda ortak mücadele etme kararı 

almışlardır. Sakarya başta olmak üzere dağıtım özel-

leştirmelerinin başlatıldığı bölgelerde Özelleştirme 

Karşıtı Platform oluşturulmuş olup, bildiri dağıtımı, 

kitlesel basın açıklamaları gibi eylem süreci başlatıl-

mıştır. Merkezi düzeyde de bir araya gelen Özelleştir-

me Karşıtı Platform bileşeni örgütler olarak Hükümet‘i 

dağıtım özelleştirmelerinden vazgeçmeye, daha şimdi-

den özelleştirmenin zararını pahalı elektrikle ödemeye 

başlayan halkımızı da enerjisine sahip çıkmaya çağı-

rıyoruz. 

İhale Sürecine İlişkin İnceleme ve Değerlendir-

melerimiz

Yapılmaya çalışılan dağıtım ihalelerine ilişkin ola-

rak açtığımız davalarda hukuka ve kamu yararına ay-

kırılıkları ortaya koyduk. Bu aykırılıklar sürdüğü gibi 

ihale sürecinin ertelenmesi ve yeniden ihale sürecinin 

başlatılmasıyla yeni kamu yararına ve hukuka aykırı 

uygulamalara başvurulmuştur. 

İhale sürecine ilişkin saptamalarımızı şöyle sırala-

yabiliriz:

Özelleştirme için belirlenen yöntemde dağıtım • 

ve perakende işini üstlenecek, üzerine istediği kadar 

üretim hakkına da sahip olarak yatay ve dikey olarak 

tekelleşme olanağı verilen şirketler, 40 kalemden olu-

şan her türlü giderlerini tarife aracılığıyla halktan tah-

sil edeceklerdir. Bu kalemler içerisinde işletim gider-

lerinin dışında yatırım ve işletme hakkı devir bedeli de 

öngörülmektedir. Yani şirketler, dağıtım bölgeleri için 

ihalede belirlenecek tutarın tamamını, fazlasını ya da 

bir bölümünü işletme hakkı devir bedeli olarak halk-

tan tahsil edeceklerdir. Yapacakları yatırım maliyetle-

rini de tarifeler aracılığıyla halktan toplayacaklardır. 
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Kamunun kaynağı bulunmadığı söylemi bu noktada 

geçerliliğini yitirmektedir. Özel sektöre yalnızca kredi 

bulma işi düşmektedir ki, devletin kredi bulması duru-

munda çok daha ucuz faizle kredi bulabileceği açıktır. 

Dolayısıyla özel sektör aracılığıyla yapılacak yatırım-

lar ülkemize pahalıya mal olacaktır.

İhalenin ertelenmesi üzerinden 1.5 yıl geç-• 

miştir. Ekonomik koşulların bu denli hızlı değiştiği 

dünyada 1.5 yıl gibi bir sürenin erteleme kapsamın-

da değerlendirilebilmesi mümkün değildir. İhalenin 

koşulları değişmiştir. Bu nedenle ihalenin zaten iptali 

gerektiği açıktır.

Yeniden ihaleye çıkılması durumunda ka-• 

tılımcıların farklı olabileceği göz ardı edilmektedir. 

Öncelikle 3 dağıtım bölgesi için ihaleye çıkılmışken, 

ÖYK‘nın yetkisiz bir şekilde aldığı kararla bu ihale-

lerden 2‘si için devam, 1 tanesi için iptal yoluna gidil-

miştir. Ekonomik gücünü bir bölge için yeterli gören 

bu nedenle de yalnızca iptal edilen bölgeye başvurmuş 

olan şirketler açısından haksız rekabet ortamına neden 

olunmuştur. Ön yeterlilik almak için başvuracak şir-

ket sayısının artıp artmayacağına yönelik kimse kesin 

bir bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla 1.5 yıl önceki ön 

yeterlilik koşullarına dayanılarak tekliflere yönelik sı-

nırlandırma yapılmış olmaktadır.

1.5 yıl önce verilmiş olan ön yeterliliklerin • 

halen geçerli sayılması ise abesle iştigaldir. Şirketlerin 

koşullarının değişmiş olabileceği, dağıtım bölgelerini 

işletme yeterliliğinden uzaklaşmış olabilecekleri dik-

kate alınmamıştır. Şirketlerin koşullarının yeni baştan 

değerlendirmeye muhtaç olduğu açıktır.

Satılmak istenen bölgelerin koşulları da bu • 

süreçte değişmiştir. Kayıp-kaçak oranlarından, sattık-

ları enerji miktarı ve abone sayılarına varıncaya kadar 

söz konusu dağıtım bölgelerinin ticari yapısındaki de-

ğişikliğin dikkate alınması zorunludur. Bu değişiklik 

nedeniyle de ihalenin iptali gerektiği açıktır. 

Ülkemizdeki enerji alanındaki yapı da 1.5 • 

yıllık sürede önemli değişiklikler geçirmiştir. Enerji 

açığı had safhaya çıkmıştır. Bu yapıda elektrik dağı-

tımının özelleştirilmesi ülkemizin karanlıkta kalma 

tehlikesini artıracaktır. Dağıtım bölgelerinin devriyle 

yetersiz olan elektrik enerjisinin paylaşımında sorun-

lar ortaya çıkacaktır. Kamu merkezi bir planlama ile 

kesintileri dahi programlayamaz hale gelecektir ki, bu 

durum elektriğin önemli girdi oluşturduğu fabrikaların 

durması gibi Türkiye‘nin ekonomik yapısında kritik 

noktada bulunan sanayi kuruluşları açısından ciddi 

açmazlar yaratacaktır. Ayrıca ikili anlaşmalar yoluyla 

kamu tarafından bu dağıtım şirketlerine elektrik veri-

leceği garanti edilmiştir. Şimdi elektrik verilememesi 

nedeniyle yine kamu cezai yükümlülük üstlenmek zo-

runda kalabilecektir.

Özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları • 

nedeniyle ülkemizde elektrik açığı her geçen gün art-

makta, kamunun üstlendiği maliyetler de katlanmakta-

dır. Şirketlerin talepleri doğrultusunda devreye alınan 

dengeleme ve uzlaştırma sistemiyle elektrikte, “mali-

yet ve makul kar” ile açıklanamayacak fahiş fiyatlar 

ortaya çıkmaktadır. Bu artan fiyatları yansıtmak üzere 

otomatik fiyatlandırma mekanizmasının Yüksek Plan-

lama Kurulu kararına göre temmuz ayından itibaren 

devreye alınması planlanmaktadır. Söz konusu oto-

matik fiyatlandırma ile satılacak dağıtım şirketlerine 

halkın cebinden kar garantisi sağlanmaktadır. Bu sis-

temle birlikte söz konusu ihalenin koşulları tamamıyla 

değişmektedir.

Halen TBMM‘de yeni bir yasa tasarısı görü-• 

şülmektedir. Bu yasa tasarısıyla da mevcut sistemin 

yeni baştan değiştirilmesi söz konusudur. Dağıtım 

özelleştirmelerine yönelik düzenlemelerde de deği-

şikliğe gidilmektedir. Geçiş sürecinin tarihleri değiş-

tirilmekte, geçiş süreci boyunca uygulanması öngörü-

len ulusal tarife mekanizması içine Kayseri ve Civarı 

Elektrik Dağıtım Şirketi de dahil edilmektedir. Tüm 

bu unsurlar ihalenin koşullarının yasayla da değiştiril-

mekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Özelleştirme İdaresi‘nin açıklamasına göre ön ye-

terlilik alan şirketlere “güncellenen bilgileri” inceleme 

olanağı verilmiştir. Ancak bu güncellenen konular hak-

kında nedense kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Ticari 

sır kavramı ile bile açıklanamayacak ölçüde muğlak 

bir ifade söz konusudur. Güncellemelerin nelere dair 

olduğu dahi açıklanmamıştır. Söz konusu güncelleme-

lerin kapsamı bilinmemekle birlikte, ihale koşullarında 

esaslı değişiklik anlamına gelen bu güncellemelerin de 
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ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu düşünül-

mektedir. 

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM 

BİLEŞENLERİ

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası 

(TES-İŞ) 

Türkiye Maden İşçileri Sendikası 

(T. MADEN-İŞ)

Genel Maden İşçileri Sendikası 

(GENEL MADEN-İŞ) 

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası 

(Petrol-İş) 

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası 

(ESM)

Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri 

Sendikası (Dev Maden-Sen) 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) 

Maden Mühendisleri Odası (Maden MO) 

Metalurji Mühendisleri Odası 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) 

Tüketici Hakları Derneği (THD) 

 


