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ÖNSÖZ
Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD), özel
sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan
bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, demokrasi ve insan haklarý evrensel ilkelerine
baðlý, giriþim, inanç ve düþünce özgürlüklerine saygýlý, yalnýzca
asli görevlerine odaklanmýþ etkin bir devletin varolduðu
Türkiye'de, Atatürk'ün çaðdaþ uygarlýk hedefine ve ilkelerine
sadýk toplumsal yapýnýn geliþmesine ve demokratik sivil toplum
ve laik hukuk devleti anlayýþýnýn yerleþmesine yardýmcý olur.
TÜSÝAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapýsýnýn
yerleþmesine ve iþ dünyasýnýn evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun
bir biçimde faaliyette bulunmasýna çalýþýr. TÜSÝAD, uluslararasý
entegrasyon hedefi doðrultusunda Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün artýrýlarak, uluslararasý ekonomik
sistemde belirgin ve kalýcý bir yer edinmesi gerektiðine inanýr
ve bu yönde çalýþýr. TÜSÝAD, Türkiye'de liberal ekonomi
kurallarýnýn yerleþmesinin yaný sýra, ülkenin insan ve doðal
kaynaklarýnýn teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin
biçimde kullanýmýný; verimlilik ve kalite yükseliþini sürekli
kýlacak ortamýn yaratýlmasý yoluyla rekabet gücünün
artýrýlmasýný hedef alan politikalarý destekler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri
çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili
görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma
platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.

TÜSIAD Sanayi, Hizmetler ve Tarým Komisyonu altýnda faaliyet
gösteren Enerji Çalýþma Grubu, ülkemiz gündeminin öncelikli
konusu olarak hýzla yaklaþan arz güvenliði sorununa somut
çözüm önerileri getirebilmek üzere "Türkiye Enerji Stratejisi
Dizisi" çalýþmasýný baþlatmýþtýr. 'Türkiye Enerji Stratejisi
Dizisi`nin 'Türkiye Elektrik Piyasasý Ýçin Özelleþtirme Önerileri
baþlýklý üçüncü raporu, EDB Danýþmanlýk yöneticileri Fulya
Baþ ve Seçkin Ülgen tarafýndan Enerji Çalýþma Grubu ile
gerçekleþtirilen etkileþimli bir çalýþmanýn sonuçlarýný yansýtacak
þekilde kaleme alýnmýþtýr.
Mayýs 2008
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1983 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliði Bölümünden mezun
olmuþ ve ayný yýl Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde çalýþma yaþamýna
baþlamýþtýr. TEKin TEAÞ ve TEDAÞ olarak ikiye bölünmesi sonrasýnda TEDAÞa
geçmiþ ve bu kuruluþta çeþitli kademelerde görev yapmýþtýr.
TEDAÞ bünyesindeki görevi sýrasýnda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý
tarafýndan yürütülen yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn tümüne katýlmýþ ve 4628 sayýlý
Elektrik Piyasasý Kanununu ve Elektrik Piyasasý Uygulama El Kitabýný hazýrlayan
gruplarda yer almýþtýr. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmasýnýn
hemen ardýndan, bu Kurumda görevlendirilerek elektrik piyasasýna iliþkin ikincil
mevzuatýn oluþturulmasý ve uygulanmasý çalýþmalarýnda bulunmuþtur. Strateji Geliþtirme
ve Koordinasyon Grup Baþkanlýðý görevini sürdürürken 2006 yýlý Aðustos ayýnda
EPDKdan emekli olmuþtur.
Halen 2007 yýlý baþýnda kurulan EDB Enerji Danýþmanlýk Ltd. Þirketinde kurucu
ortak olarak çalýþmaya devam etmektedir.
Nedim Seçkin ÜLGEN
ODTÜ Makina Mühendisliði Bölümünden 1974 yýlýnda mezun olmuþ ve ayný
bölümde yüksek lisans programýný tamamlamýþtýr.
1975 yýlýnda Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde mühendis olarak
çalýþmaya baþlamýþ, TEKin bölünmesiyle kurulan TEAÞ ve TEAÞýn yeniden
yapýlandýrýlmasýyla oluþturulan TETAÞta çeþitli kademelerde görev almýþtýr.
Bu kuruluþlardaki görevi sýrasýnda, 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu hazýrlýk
çalýþmalarýna katýlmýþ ve Kanunun yürürlüðe girmesini takiben Elektrik Piyasasý El
Kitabý hazýrlayan grupta yer almýþtýr.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmasýný takiben, bu Kurumda
görevlendirilerek elektrik piyasasýna iliþkin ikincil mevzuatýn oluþturulmasý ve
uygulanmasý çalýþmalarýnda bulunmuþtur. 2006 yýlý Eylül ayýnda EPDKda sürdürmekte
olduðu Üretim ve Ticaret Faaliyetleri Grup Baþkanlýðýndan emekli olmuþtur.
Halen 2007 yýlý baþýnda kurulan EDB Enerji Danýþmanlýk Ltd. Þirketinde kurucu ortak
olarak çalýþma yaþamýný sürdürmektedir.
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ÖZET
TÜSÝAD Enerji Stratejisi Dizisinin üçüncü raporunda, çeyrek yüzyýla yaklaþan bir
süreç dahilinde ülkemiz gündeminden eksilmeyen, ancak bununla birlikte, kayda
deðer bir baþarý da saðlanamayan elektrik enerjisi özelleþtirmeleri ele alýnmýþtýr.
Hükümet programýnda da yer alan elektrik enerjisi üretim ve daðýtým sektörleri
özelleþtirmelerine iliþkin bazý tespit ve deðerlendirmeler ile gerekçeli önerilere de
yer verilmiþtir.
Elektrik enerjisi sektörüne özel sektörün katýlýmýnýn artýrýlmasýna yönelik
serbestleþtirme ve özelleþtirme sürecinde, baþlangýçta arzu edilen sonuçlara
ulaþýlamamýþtýr. Bu durumun ortaya çýkmasýnda özellikle 90'lý yýllar boyunca uzun
erimli, istikrarlý ve kararlý bir yasama-yürütme çizgisinin bulunmamasý kadar, toplumsal
düzeyde gereken dönüþümün saðlanamamasý ve amaca uygun hukuki dayanaklarýn
tam olarak teþkil edilmemiþ olmasýna baðlý olarak þekillenen idari yargý kararlarýnýn
da payý bulunmaktadýr. Serbestleþme ve özelleþtirmede baþarý saðlanamamasýnýn
faturasý ise, belirli aralýklarla gündeme gelen arz güvenliði problemi olarak geniþ
toplum kesimlerine yansýmaktadýr.
Elektrik enerjisi sektörü açýsýndan bir reform niteliði taþýyan 4628 sayýlý Kanunun
amacýna ulaþamamasý da, yine yüksek bir toplumsal maliyet olarak ödenmekle karþý
karþýya kalýnan bir durumu ortaya çýkarmak üzeredir. Zira 4628 sayýlý Kanunun
amaçlarýna ulaþamamasýnda, yukarýda belirtildiði þekilde toplumsal katmanlarýn Dünya
ve ülke gerçekleri ile yüzleþmekten kaçýnmasýnýn ve sürdürülebilir politikalarýn tesis
edilememesinin büyük bir payý vardýr.
Ekonomiyi yakýndan ilgilendiren birçok sektörde olduðu gibi elektrik enerjisi
sektöründe de, gerçek maliyetlerin fiyatlara yansýtýldýðý þeffaf bir yapýlanmaya dayalý
olmayan hiçbir politikanýn sürdürülebilir olmasý mümkün deðildir. Daðýtým þirketlerinden
(TEDAÞ) baþlamak üzere EÜAÞ, BOTAÞ ve TKÝ'nin mali yapýlarýnýn bozulmasýna yol
açan ve özel sektör yatýrýmlarýnýn gerçekleþmesini de yavaþlatan 62 ay süreli sabit
satýþ fiyatý uygulamasýnýn oluþturduðu maliyet görünür hale gelmeye baþlamýþtýr.
Esasen özelleþtirme, elektrik enerjisi sektörü reformunun baþarýya ulaþmasý için
en önemli araçlardan biridir. Ancak reformun kendisi deðil, tamamlayýcý ya da
bütünleyici bir unsurudur.
4628 sayýlý Kanunun yasalaþmasýnýn üzerinden 7 yýlý aþkýn bir süre geçtiði halde,
özelleþtirmelerde yol alýnamamýþtýr. Diðer taraftan, yapýlacak özelleþtirmelerin serbest
piyasa koþullarýnýn tüm unsurlarýyla uygulanabileceði bir yapýnýn oluþturulmasýna

hizmet etmesi gerektiði de ortadadýr. Bu kapsamda, özelleþtirme uygulamalarý adý
altýnda gerçekleþtirilecek iþlemlerin de, serbest piyasanýn amacý olmaktan ziyade,
tamamlayýcýsý olarak ele alýnmasý gerekmektedir.
Yapýlan düzenlemeler ve uygulamalara bakýldýðýnda, elektrik enerjisi daðýtým
faaliyeti rekabet potansiyeli taþýyan ya da rekabete konu edilebilir bir faaliyet olmadýðý
halde, daðýtým özelleþtirmelerinin, daðýtým faaliyetinden ziyade perakende satýþ faaliyeti
üzerine odaklandýrýldýðý görülmektedir. Buna karþýlýk Rekabet Kurumu, daðýtým
faaliyetini yürütecek olan þirketlerin doðrudan ya da dolaylý olarak perakende satýþ
pazarýnda faaliyet göstermemesinin, rekabetin tesisi bakýmýndan esas itibarýyla en
ideal yöntem olduðu yolunda görüþ belirtmektedir.
Diðer taraftan, daðýtým þirketlerinin özelleþtirilmesi için baþlatýlan süreç 22/4/2008
tarihli ve 2008/25 sayýlý Özelleþtirme Yüksek Kurulu Kararýyla kaldýðý yerden devam
ederken, üretim özelleþtirmelerine iliþkin konular belirsizliðini korumaktadýr. Bu
yaklaþým, üretimdeki kamu aðýrlýðýnýn devam etmesine ve ciddi rehabilitasyon ihtiyacý
gösteren santrallarýn arz güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan riskli hale gelmesine yol
açmaktadýr. Ayrýca, yeni üretim yatýrýmlarýna kaynak teþkil edecek sermayenin özel
sektörde birikememesine neden olabileceði deðerlendirildiðinden, üretim
özelleþtirmelerine baþlanýlmasý için daha fazla beklenilmemelidir.
Raporda, özelleþtirmeler açýsýndan önem taþýyan yabancýlýk unsuru ve bununla
baðlantýlý olarak kontrol kavramlarý da ele alýnmýþtýr. 4628 sayýlý Kanunda elektrik
piyasasý faaliyetlerinde yer alan yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin elektrik üretim,
iletim ve daðýtým sektörlerinde, sektörel bazda kontrol oluþturacak þekilde pay sahibi
olamayacaklarý düzenlenmiþtir. Ancak, bahse konu sektörel bazda kontrol oluþturmayacak
þekilde pay sahibi olunmasý durumu için referans alýnabilecek bir tanýmýn bulunmadýðýna
iþaret edilerek, raporda bu eksikliðin giderilmesi için bazý önerilerde bulunulmuþtur.
Bu çerçevede de, ilgili yargý kararlarý ve Rekabet Kurumu kararlarý ýþýðýnda sektörel
bazda kontrolün esas itibarýyla ne anlama geldiðinin açýk olarak tanýmlanarak mevzuata
yansýtýlmasý, özelleþtirme uygulamalarý kapsamýnda tekelleþmeyi önleyici tedbirlerin
alýnmasý ve daðýtým faaliyetleri ile diðer faaliyetlerin geçiþ dönemi sonuna kadar
hukuki ayrýþýmý için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Daðýtým þirketlerinin mali açýdan güçlü birer alýcý olmalarý, üretim þirketleri için
kritik bir önem taþýmakla birlikte, bu durum, üretim tesislerinin özelleþtirilmesi için
daðýtým özelleþtirmelerinin tamamlanmasýnýn beklenmesini gerektirmemektedir.
Üretim ve daðýtýmda olabildiðince paralel bir özelleþtirme sürecinin yürütülmesi,
piyasa oluþumuna ivme kazandýracaktýr.

Kaynak çeþitliliði içeren bir üretim portföyüne sahip olunmasý etkin bir risk
yönetimi açýsýndan avantaj saðlayacaktýr. Bu kapsamda, portföy þeklinde özelleþtirme
yaklaþýmý doðru bir yaklaþýmdýr. Bununla birlikte, piyasa oyuncularýn serbest piyasaya
iliþkin edindikleri deneyimler ve sahip olduklarý lisanslar dikkate alýndýðýnda, bahse
konu oyuncular kendi portföylerini de oluþturabilecekleri görülmektedir. Bu baðlamda,
üretim tesisleri ayrý ayrý olarak da özelleþtirmeye konu edilebilmelidir.
Üretim ve daðýtým özelleþtirmeleri açýsýndan saðlýklý bir fizibilite yapýlabilmesi için
mevcut düzenlemeye göre 2010 yýlý sonu olarak belirlenen geçiþ dönemi süresinin
uzatýlýp uzatýlmayacaðý, uzatýlacak ise ne kadar uzatýlacaðý konusunun açýklýða
kavuþturulmasý gerekmektedir.
Dikkate alýnmasý gereken bir diðer husus olan Organize Sanayi Bölgelerinin
özelleþtirmeler üzerindeki etkisidir. OSB'lerin özellikle, daðýtým sisteminden ayrýlarak
iletim sistemine baðlanma yönündeki taleplerinin herhangi bir zorunluluða dayanýp
dayanmadýðý belirlenmeksizin karþýlanmasý, bölgede faaliyet gösteren daðýtým
þirketlerinin daðýtým gelirlerinin azalmasýna ve kayýp-kaçak deðerlerinin artmasýna
yol açacaktýr.
Kamu ve özel sektör arasýnda uygulama bütünlüðünün saðlanmasý açýsýndan,
4628 sayýlý Kanuna enerji alým maliyetlerinin tüketici fiyatlarýna doðrudan yansýtýlacaðýna
dair açýk ve net bir hüküm eklenmeli, ikincil mevzuatta da buna paralel düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Bu çerçevede, kamu-özel ayrýmý konusunu gündeme taþýyabilecek bir
diðer husus da, daðýtým faaliyetinin gerektirdiði yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi ve
denetlenmesine iliþkindir. 2005 yýlýnda yapýlan deðiþikle 4628 sayýlý Kanuna eklenen
ve kamu ile özel sektör kuruluþlarý arasýnda ciddi ölçüde bir ayrýma yol açan hükümler
deðiþtirilmelidir.
Raporda ayrýca, daðýtým faaliyetinin yerine getirilmesi için gerekli olan yatýrýmlarýn
hangi usul çerçevesinde denetleneceði ve onaylanmýþ yatýrýmlarýn yerine getirilmemesi
durumundaki lisans iptali konusu da ele alýnmýþtýr. Baðlantýlý olarak, yatýrýmlarýn proje
onayý, tesis kabulü ve denetimine iliþkin olarak baðýmsýz teknik denetim þirketlerinin
kurulabilmesi ve EPDK'nýn gerekli görülen durumlarda bu þirketlerden hizmet satýn
alarak yatýrým denetimi yaptýrabilmesi için 4628 sayýlý Kanunda gerekli yasal zemin
teþkil edilmelidir. Söz konusu þirketlerin kuruluþlarý ile çalýþma usul ve esaslarýnýn
ise, çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun olacaktýr.
Ayrýca, 4628 sayýlý Kanunun 2'nci maddesinde, herhangi bir esnekliðe yer
verilmeksizin, onaylanmýþ yatýrýmlar gerçekleþtirilmediði takdirde doðrudan lisans

iptalinin öngörülmesine iliþkin hüküm kaldýrýlmalýdýr. Bu konu, yine 4628 sayýlý
Kanunun yaptýrýmlarý düzenleyen 11'inci maddesi çerçevesinde ele alýnmalýdýr.
Üretim özelleþtirmeleri açýsýndan, özelleþtirme öncesinde hedeflenen piyasa yapýsý
net olarak belirlenmeli, mevzuata uygun olarak üretim tesislerinin gerçek maliyetleri
ortaya çýkarýlmalý, rehabilitasyon ve yeni yatýrým ihtiyaçlarý ile bunlara iliþkin ilave
yükümlülükler ortaya konulmalýdýr.
Bunlara ek olarak, yine özelleþtirme öncesinde, üretim tesisi bazýnda eksik olan
izin ve onaylarýn alýnabilmesini teminen özelleþtirme tarihinden baþlamak üzere yeterli
bir süre tahsis edilmelidir. Alýnmasý mümkün olmayan izin ve onaylar için muafiyet
tesis edilmeli ve arazi kullanýmýnda kamu kuruluþlarýna saðlanan haklarýn özelleþtirme
sonrasýnda da sürmesinin saðlanmasý için yasal düzenleme yapýlmalýdýr.
Hidroelektrik santral özelleþtirmeleri açýsýndan, DSÝ ile su kullaným hakký
anlaþmalarýnýn yapýlmasý, söz konusu santrallarýn DSÝ'den EÜAÞ'a devrine iliþkin
bedellerin tespit edilmesi ve depolamalý santrallar için havzada bir iþletme koordinasyonu
yapýlmasý bekleniyorsa, bunun detaylarýnýn özelleþtirme ihalesi öncesi bilinmesi
gerekmektedir.
Daðýtým özelleþtirmeleri açýsýndan, özellikle yatýrýmlara iliþkin konular ile TEDAÞ
tarafýndan sözleþmenin tek taraflý feshi gibi lisans kapsamýndaki faaliyeti doðrudan
etkileyen hususlarda EPDK ile TEDAÞ arasýnda yetki çatýþmasý yaþanmasý riski
bulunmaktadýr. Esasen bu durum da, mülkiyet sahipliðinden kaynaklanan haklarýn
ÝHD sözleþmesine yansýtýlmasý nedeniyle ortaya çýkmýþtýr. Bir baþka ifadeyle, ÝHD
sözleþmeleri, daðýtým özelleþtirmeleri için seçilen ÝHS modelinin serbest piyasayla
olan uyumu açýsýndan en zayýf yanýný oluþturmaktadýr.
Buna ek olarak, raporda daðýtým özelleþtirmeleri sonucunda þirketleri devralacak
tüzel kiþilere ilave bazý mali yükümlülükler getirebilecek olan konular özetlenmektedir.
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda oluþan maliyetlerin
yansýtýlabilmesi için nasýl bir uygulamanýn yapýlacaðý özelleþtirmeler öncesinde netliðe
kavuþturulmalýdýr.
Ayrýca, dengeleme ve uzlaþtýrma uygulamalarý kapsamýnda sistem dengesizlik
fiyatý üzerinden yapýlan alýmlar ile piyasadan ikili anlaþmalar kapsamýnda yapýlabilecek
enerji alýmlarýnýn tarifelere yansýtýlabilmesi için ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler
yapýlmalý ve ayný kapsama gün öncesi piyasadan yapýlacak alýmlar da dahil edilmelidir.

4628 sayýlý Kanun çerçevesinde çýkarýlan ilgili mevzuat dýþýnda, Bakanlýk ve TEDAÞ
tarafýndan çýkarýlmýþ ve çok geniþ bir uygulama alanýna yayýlmýþ olarak halen yürürlükte
olan düzenlemelerin, özelleþtirilen þirketler açýsýndan baðlayýcý olup olmadýðý ya da
ne ölçüde baðlayýcý olduðu ve nasýl güncelleneceði netleþtirilmelidir.
Sonuç olarak, elektrik enerjisi sektöründeki özelleþtirmelerin serbest piyasa
oluþumu açýsýndan ne denli kritik bir öneme sahip olduðu, 4628 sayýlý Kanun
kapsamýndaki uygulamalarýn baþlamasýndan bugüne kadar geçen süreçte çok açýk
bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. Gerek özelleþtirme sürecinde, gerekse özelleþtirmelerden
sonra oluþabilecek sorunlarýn asgariye indirilebilmesi için;
Ø Sürecin bütünü üzerinde bir deðerlendirme yapýlabilmesini teminen daðýtým

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

özelleþtirmeleri için hangi bölgelerin, hangi tarihler itibarýyla özelleþtirileceklerine
dair bir eylem planý yapýlarak, kamuoyuna açýklanmasý ve kararlýlýkla uygulanmasý;
Üretim özelleþtirmeleri için daðýtým özelleþtirmelerinin yapýlmasý ya da
tamamlanmasýnýn beklenmemesi, Strateji Belgesinin yayýnlandýðý tarihten bu
yana baþta arz güvenliði konusu olmak üzere piyasa þartlarý deðiþmiþ olduðundan,
üretim özelleþtirmelerinin ivedilikle gündeme alýnmasý;
Üretimin tamamýnýn portföyler olarak özelleþtirilmesi yaklaþýmýndan vazgeçilerek,
portföy yaklaþýmýna ek olarak, özelleþtirme kolaylýðý ve arz güvenliðine olan
katký göz önünde bulundurulmak suretiyle üretim tesislerinin santral bazýnda
özelleþtirilmesi yaklaþýmýnýn da önemli bir alternatif olarak deðerlendirilmesi;
Üretim özelleþtirmeleri kapsamýnda gerek santrallarýn iþletme koþullarýnýn
iyileþtirilmesi, gerekse rehabilitasyon yatýrýmlarýnýn kýsa sürede tamamlanarak
emreamadeliklerinin artýrýlmasý ihtiyacý göz önünde bulundurularak, bu
santrallara özelleþtirmede öncelik tanýnmasý;
Daðýtým özelleþtirmeleri için önerildiði gibi sürecin bütünü üzerinde bir
deðerlendirilme yapýlmasýna olanak saðlamak üzere üretim özelleþtirme modeli
ile özelleþtirme takvimini içeren bir eylem planý oluþturularak, kamuoyuna
duyurulmasý ve kararlýlýkla uygulanmasý;
Özelleþtirme öncesi ve sonrasý uygulamalarda paralelliðin tesis edilebilmesi
için sektörel bazda kontrol tanýmý yapýlarak, bu tanýma ilgili mevzuatta yer
verilmesi;
Tekelleþmeyi önleyici tedbirler ile yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin sektörel
bazda pay sahibi olmamalarýnýn saðlanmasý bakýmýndan uygulamanýn ne þekilde
yapýlacaðýna açýklýk getirilmesi;
Üretim özelleþtirmeleri öncesinde;
o Geleceðe iliþkin bir öngörüde bulunulabilmesi için hedeflenen piyasa
yapýsýna iliþkin hususlarýn netliðe kavuþturulmasý,

o Fizibilite yapýlabilmesine ve üretim tesislerinin deðerlerinin hesaplanmasýna
olanak verecek þekilde, 4628 sayýlý Kanun hükümlerine uygun olarak üretim
tesislerinin gerçek maliyetlerinin ortaya çýkarýlmasý, bu kapsamda rehabilitasyon
ve yeni yatýrým ihtiyaçlarý ile bunlara iliþkin ilave yükümlülüklerin belirlenmesi,
o Üretim tesisi bazýnda eksik olan izin ve onaylarýn alýnabilmesini teminen
özelleþtirme tarihinden baþlamak üzere yeterli süre verilmesi,
o Ýnþaat öncesi döneme ait olmak üzere alýnmasý mümkün olmayan izin ve
onaylarýn bulunmasý halinde bunlar için muafiyet tesis edilmesi,
o Arazi temininde kamu kuruluþlarýna saðlanan haklarýn özelleþtirme sonrasýnda
da devamýnýn saðlanmasý,
Ø Hidroelektrik santrallar için DSÝ ile su kullaným hakký anlaþmalarýnýn yapýlmasýnýn,
söz konusu santrallarýn DSÝ'den EÜAÞ'a devir bedellerinin tespiti ile depolamalý
santrallar için havzada bir iþletme koordinasyonu yapýlmasý bekleniyorsa buna
iliþkin detaylarýn da özelleþtirme ihalesi öncesi bilinmesinin saðlanmasý;
Ø Rekabet Kurulu kararý doðrultusunda daðýtým faaliyetleri ile diðer faaliyetlerin
geçiþ dönemi sonuna kadar hukuki ayrýþýmýnýn saðlanmasý için gerekli yasal
düzenlemelerin yapýlmasý;
Ø 4628 sayýlý Kanuna, gelir düzenlemesi ve tarife onayýnda maliyetlerin
yansýtýlmasýnýn ve lisans sahibinin mali açýdan sürdürülebilirliðinin saðlanmasýnýn
esas olacaðýna iliþkin bir hükmün eklenmesi ve buna paralel olarak ikincil
mevzuatta da enerji alým maliyetlerinin tarifelere ne þekilde yansýtýlacaðýna dair
gerekli düzenlemelerin yapýlmasý;
Ø Özelleþtirmeler sonrasýnda kamu ile özel sektör kuruluþlarý arasýnda ayrýma
yol açabilecek düzenleme ve uygulamalardan kaçýnýlmasý ve mevzuat, sözleþme
ve anlaþmalarda bu duruma yol açabilecek hükümlere yer verilmemesi ve/veya
uygulamada eþitlik ilkesinin gözetilmesi;
Ø 4628 sayýlý Kanunun 2'nci maddesindeki özelleþtirilen daðýtým þirketlerinin
eksik yatýrým yapýlmasý halinde lisanslarýnýn iptal edileceði hükmünün, Kanunun
11'inci maddesi kapsamýnda iþlem tesis edilmesine yönelik olarak kaldýrýlmasý
ve bu kapsamda 11'inci maddenin daðýtým lisans iptalini düzenleyen hükümlerinin,
daðýtým özelleþtirme modeli de dikkate alýnarak deðiþtirilmesi;
gerekmektedir.
Ayrýca, geçmiþ deneyimler özelleþtirme sürecinin tasarýmý kadar, iptale yol açacak
bir usul veya þekil hatasý yapýlmamasýnýn da kritik önem taþýdýðýný göstermektedir.
Bu nedenle özelleþtirme ihalelerinde bu yönde de gereken özen gösterilmelidir.
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1. GÝRÝÞ
Ýngilterede, 1979 ve 1990 yýllarý arasý dönemde üç kez üst üste iþbaþýna gelen
Margaret Thatcher Hükümetinin uyguladýðý ve daha sonra Thatcherian yaklaþým ya
da ilkeler olarak anýlacak olan kapsamlý liberal reform uygulamalarýnýn, diðer birçok
ülkeye olduðu gibi ülkemize de kazandýrdýðý kavramlarýn en önemlilerinden biri
özelleþtirme kavramý olmuþtur.
Bu çerçevede, 1983 yýlýnda iþbaþýna gelen ve 1983-1989 arasý Turgut Özalýn
baþkanlýðýndaki ANAP Hükümetlerinin de, temel felsefe itibarýyla Thatcherian
yaklaþýmdan etkilenmiþ olduklarý öne sürülebilir. Zira Ýngiltere deneyimi ile birbirine
yakýn tarihlerde, diðer birçok alandaki benzer ekonomik tedbirlerin yaný sýra, Amerikan
menþeli Morgan Guaranty Bank adlý kuruluþa bir Özelleþtirme Ana Planý hazýrlatýlmýþtýr.
Bu Plan 1985 yýlýnda kamuoyuna açýklanmýþ, ancak uygulanmamýþtýr.
Bu noktada, anýlan dönem itibarýyla Türkiyenin içinde bulunduðu sosyal, kültürel,
siyasal ve ekonomik þartlarýn, Ýngiltere benzeri bir yapýsal dönüþüm programýnýn
kararlýlýkla uygulanabilmesine imkan tanýr düzeyde bulunmadýðýný da belirtmek
gerekir.
Esasen kavram bir yana, bizzat özelleþtirme sözcüðü de nispeten yeni bir sözcüktür.
Sözcük ilk olarak 1969 yýlýnda kullanýlmýþ, 1970lerin sonuna doðru kullanýmý
yaygýnlaþmýþtýr. 1979 yýlýnda Ýngilterede iþbaþýna gelen Muhafazakar Partinin seçim
bildirgesinde özelleþtirme kavramýnýn yer aldýðý ve ilk defa 1983 yýlýnda Websters
New Collegiate Dictionary adlý sözlüðün 9. baskýsýnda özelleþtirme sözcüðü tanýmýna
yer verilmiþ olduðu görülmektedir.
Türkiyede, Ýngiltere eksenli reform uygulamalarýnýn enerji sektörüne iliþkin ilk
örneði ise, 19 Aralýk 1984 tarihli ve 3096 sayýlý Türkiye Elektrik Kurumu Dýþýndaki
Kuruluþlarýn Elektrik Üretimi, Ýletimi, Daðýtýmý ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkýnda Kanundur (3096 sayýlý Kanun).
Aslýnda 3096 sayýlý Kanun, Ýngilterenin yürütmekte olduðu reform kapsamýnda
enerji sektörüne iliþkin hamlesinden de önce, Türkiye elektrik enerjisi sektörüne özel
sektör katýlýmýný öngören bir kanun olarak, çok önemli bir kilometre taþýný temsil
etmektedir. Zira 3096 sayýlý Kanun, Türkiyede daha önceki yýllarda özel sektörün
sadece imtiyaz hukuku çerçevesinde yapabilmekte olduðu faaliyetler için geçerli olan
anlayýþý deðiþtirerek, bu kapsamda bir serbestleþmeyi hedeflemiþtir.
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Bu serbestleþme öngörüsünün uygulama þekli ise, kendilerine Bakanlar Kurulu
tarafýndan görev verilen özel sektör kuruluþlarýnýn tümüyle özel hukuk hükümlerine
tabi görevli þirketler olarak görev yapabilmesi þeklinde tasarlanmýþtýr.
Ancak yukarýda da deðinildiði üzere, Türkiyenin içinde bulunduðu þartlar ve bu
þartlarý kristalleþtiren idari yargý ve Anayasa Mahkemesi kararlarý dikkate alýndýðýnda,
baþlangýçta hedeflenen noktaya gelinememiþtir. Neticede 3096 sayýlý Kanunun
uygulamasýnýn ancak imtiyaz hukuku çerçevesinde yapýlabileceði hükme baðlanmýþtýr.
3096 sayýlý Kanun kapsamýnda yer alan iþletme hakký devri modeli çerçevesinde
elektrik enerjisi daðýtým ve perakende satýþ faaliyetine iliþkin son özelleþtirme denemesi
ise Kasým 1996 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir.
Dönemin Hükümetinin iddialý bir denk bütçe hedefi yaklaþýmý çerçevesinde salt
olarak elde edilecek gelire odaklý bu giriþim baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. Aradan
geçen yaklaþýk 12 yýllýk süre zarfýnda devri yapýlmamakla birlikte halen gündemde
kalmaya devam eden 2 bölge (Aydýn-Denizli-Muðla ve Adýyaman-Kahramanmaraþ)
dýþýnda kalan bölgelerin iþletme haklarýnýn devri gerçekleþtirilememiþtir. Buna ek
olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý (Bakanlýk) kalan bazý bölgeler için
uluslararasý tahkim müessesesine yapýlan baþvurularla karþý karþýya kalmýþtýr.
Yine 3096 sayýlý Kanun kapsamýnda üretim faaliyetine yönelik iþletme hakký devri
modeli kapsamýnda ise bugüne kadar biri termik ve diðeri de hidroelektrik santral
olmak üzere sadece iki santralýn iþletme hakký devredilebilmiþtir. Diðer taraftan, bu
uygulamalarýn ve 3096 sayýlý Kanun kapsamýndaki Yap-Ýþlet-Devret ve 4283 sayýlý
Kanun kapsamýndaki Yap-Ýþlet tarzý finansman modellerinin gerçek anlamda özelleþtirme
olup olmadýðý, hala tartýþýlan bir husustur.
Sonuç itibarýyla, aradan geçen çeyrek yüzyýl sonunda, Türkiye elektrik enerjisi
sektörünün özelleþtirilmesinde baþarý saðlanamamýþ olduðu açýktýr.
4628 sayýlý Kanun ise elektrik enerjisi sektörünün özelleþtirilmesi konusunda yeni
bir açýlým saðlamýþ ve özelleþtirmelerin 24 Kasým 1994 tarihli ve 4046 sayýlý Özelleþtirme
Uygulamalarý Hakkýnda Kanun çerçevesinde yapýlmasýný düzenlemiþtir.
Bununla birlikte, 4628 sayýlý Kanunun yasalaþmasýnýn üzerinden 7 yýllýk bir süre
geçmiþ olmasýna raðmen özelleþtirmelerde yol alýnamamýþ ve özelleþtirmelerin
gerçekleþtirilmesine dair bir program da ortaya konulamamýþtýr. Diðer taraftan, oldukça
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uzun bir aradan sonra 4046 sayýlý Kanun kapsamýnda iþletme hakký devri ve varlýk
satýþý yöntemleri kullanýlmak suretiyle yaklaþýk 141 MW kurulu gücündeki 9 üretim
tesisi için Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB) tarafýndan açýlan ihale süreci 5 Mart
2008 tarihinde sonuçlandýrýlmýþtýr.
Özelleþtirme için deðiþik bakýþ açýlarýna dayalý olarak birbirinden farklý tanýmlamalar
yapýlabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, özelleþtirme çok genel olarak, kamunun
sahip olduðu ya da kamu tarafýndan yürütülmekte olan iktisadi, ticari ve sýnai faaliyetler
ile bunlara iliþkin teþekkül ve teþebbüslerin mülkiyetlerinin veya iþletme haklarýnýn
ya da yönetimlerinin çeþitli modeller yoluyla kýsmen veya tamamen gerçek kiþi ya
da özel hukuk tüzel kiþilerine devredilmesi olarak tanýmlanabilir.
Esasen, özellikle 20. yüzyýl boyunca birçok ülkede, yukarýda verilen taným ile þu
veya bu þekilde uyumlu olarak çok sayýda devir gerçekleþtirilmiþ, ancak bunlarýn
hiçbiri özelleþtirme olarak tanýmlanmamýþtýr. Zira, Ýngiltere deneyimi çerçevesinde
tüm Dünya ülkelerine esin kaynaðý olan özelleþtirme kavramý, sadece yukarýda
verilen tanýmla sýnýrlanamayacak ölçüde geniþ bir perspektife yayýlmakta ve birbiriyle
etkileþimli süreçler bütününden oluþan bir ekonomi politik dönüþümü gerektirmektedir.
Diðer taraftan, konunun bu boyutunun ülkemiz de dahil olmak üzere birçok
ülkede yeterince ve/veya gereðince deðerlendirebildiðini söyleyebilmek mümkün
deðildir. Kimi ülkeler için özelleþtirme iç ve dýþ borçlarýn düþürülmesi ve kamu
açýklarýnýn kapatýlmasý için bir araç olarak görülürken, kimi ülkelerde de karlýlýk ve
verimlilik kriterlerinden uzak bir anlayýþla faaliyet göstererek piyasa mekanizmasýnýn
saðlýklý iþleyiþini engellediði düþünülen kamu iktisadi teþebbüslerinin piyasadan
çekilmelerinin saðlanmasý amaçlanmaktadýr.
Oysa yukarýda da deðinildiði üzere, özelleþtirmelerin siyasetin yeniden
yapýlandýrýlmasýndan devlet-birey iliþkisine, toplumsal hayata iliþkin genel kabul
görmüþ kurallardan birey-toplum iliþkisine kadar çok geniþ bir alanda zihniyet
deðiþimine yol açacak bir topyekün dönüþüm olarak tasarlanmadýklarý sürece,
öngörülen amaca uzun vadede hizmet edebilir bir yaklaþým olabilmeleri de mümkün
deðildir.
Bu çerçevede elektrik üretim ve daðýtým özelleþtirmelerinin enerjisi sektörü
reformunun baþarýya ulaþmasý için en önemli araçlardan biri olduðu, ancak reformun
kendisi olmadýðý görülmek durumundadýr. Reformla bütünüyle örtüþmeyen anayasal,
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yasal ve idari düzenlemeler ile bu düzenlemelerin ortak paydasýnda þekillenmiþ
bulunan anlayýþ deðiþmediði sürece, hangi model seçilirse seçilsin, özelleþtirmelerin
reforma olan katkýsý düþük seviyede kalacaktýr.
4628 sayýlý Kanun, TEDAÞýn özelleþtirilmesini ve bu kapsamda belli bir coðrafi
alan dahilinde bölgesel tekel niteliði taþýyan daðýtým faaliyetinin özel sektör eliyle
yürütülmesini öngörmüþtür. Özelleþtirme sonucu bölgeleri devralacak özel hukuk
tüzel kiþilerinin faaliyetlerinin düzenlemesi ve denetlenmesine Enerji Piyasasý
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan devam edilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, özelleþtirilmesi öngörülen faaliyetin daðýtým
faaliyeti olduðu ve bu faaliyetin de, örneðin Çaykurun çay, TEKELin sigara ya da
Þeker Fabrikalarýnýn þeker üretim ve daðýtým tekellerinin kaldýrýlmasý ile benzeþir bir
yanýnýn bulunmadýðýdýr. Zira, elektrik enerjisi daðýtým faaliyeti, bu sayýlanlar gibi
rekabet potansiyeli taþýyan ya da rekabete konu edilebilir bir faaliyet deðildir.
Bu itibarla, daðýtým özelleþtirmelerinin, daðýtým faaliyetinden ziyade perakende
satýþ faaliyeti üzerine odaklandýrýlmasý doðru bir yaklaþým deðildir. Üstelik 4628 sayýlý
Kanunda yapýlan deðiþiklikle daðýtým þirketlerine üretim þirketi kurmak ve üretim
lisansý almak dýþýnda hiçbir sýnýrlama olmaksýzýn üretim faaliyeti gösterebilme imkaný
tanýndýðý da göz önünde bulundurulduðunda, böyle bir yaklaþýmýn temel amaç ve
hedef olan rekabetin geliþmesine de katký saðlamayacaðý deðerlendirilmektedir.
Nitekim Rekabet Kurumu da, daðýtým faaliyetini devralacak olan þirketlerin
perakende satýþ pazarýnda faaliyet göstermemesinin, rekabetin tesisi bakýmýndan en
ideal yöntem olduðu yönünde görüþ belirtmiþtir.
Bu noktada Rekabet Kurumunun konuya iliþkin deðerlendirmesinde yer alan bir
diðer önemli husus, sadece daðýtým faaliyeti özelleþtirilse ve herhangi bir þirket birden
fazla daðýtým bölgesini devralsa bile, bunun rekabetçi piyasa açýsýndan sakýnca
oluþturmayacaðý, ancak bununla birlikte, daðýtýmý yapacak þirketin perakende pazarýnda
da bulunmasýnýn, rekabeti sýnýrlayýcý bir pazar yapýsý oluþumuna yol açabileceðidir..
Dolayýsýyla özelleþtirmeler, rekabet boyutuyla da ele alýnmalýdýr.
Diðer taraftan, daðýtým özelleþtirmeleri için seçilen yöntem aþaðýda irdelenecek
olmakla birlikte, söz konusu yöntemin parçalý bir özelleþtirme uygulamasý ile sýnanacaðý
anlaþýlmaktadýr.
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Bir bütün olarak daðýtým þirketlerinin içinde bulunduðu mali durum dikkate
alýndýðýnda, parçalý bir özelleþtirmeye ihtiyatla yaklaþýlmasý gerekmektedir.
Zira, daðýtým þirketlerinin geride býraktýðýmýz 2007 yýlýný yaklaþýk 1.5 milyar YTL
zararla kapattýðý hususu kamuoyuna yansýmýþtýr. Özellikle Doðu ve Güneydoðu
bölgelerindeki tahakkuk-tahsilat oranlarýnýn düþüklüðü de göz önünde
bulundurulduðunda, yapýlacak parçalý özelleþtirmeler idari yargýdan geçer not alsa
bile, kalan bölgelerde hizmetin gereken þekilde sürdürülebilmesi açýsýndan ciddi
güçlükler söz konusudur.
Ayrýca bu durum, özellikle Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun PETKÝM ile
ilgili olarak almýþ olduðu son derece çarpýcý karar gerekçesi baðlamýnda da incelenmek
durumundadýr.
Bilindiði üzere, gerçekleþen idari iþlemlere karþý açýlan davalar, 2577 sayýlý Ýdari
Yargýlama Usulü Kanununun 2nci maddesi uyarýnca yetki, þekil, sebep, konu ve
maksat yönlerinden idari yargý denetimine tabi tutulmaktadýr. Ancak, uygulamada
çoðunlukla yetki ve þekil yönünden bir denetim yapýlmaktadýr. Bu noktada, Danýþtay
Ýdari Dava Daireleri Kurulunun PETKÝMe iliþkin kararýnda ise oldukça dikkat çekici
þu tespitler yer almaktadýr:
Özelleþtirme iþlemlerinin iptali istemiyle açýlan davalarda yargýsal denetimin
hukuka uygunluk denetimi olduðu, yerindelik denetimini içermediði hususunun
göz ardý edilmesi hukuken mümkün deðilse de, özelleþtirmeye iliþkin iþlemlerin
teknik özellikler taþýdýðý, siyasi iktidarlarýn tercihlerini yansýttýðý, dolayýsýyla
yargýsal denetiminin daha ziyade iþlemin yetki ve þekil unsurlarý üzerinde
yapýlabileceði de hukuken kabul edilemez. Bu çerçevede konu
deðerlendirildiðinde, özelleþtirme iþlemlerinin yetki, þekil, sebep ve konu
unsurlarýnýn yaný sýra maksat yönünden de hukuka uygunluk denetiminin
yapýlmasý zorunludur. Bütün idari iþlemlerin kamu yararý maksadýný taþýmasý
gerektiði tartýþmasýzdýr. Ýdare iþlem tesis ederken kiþisel, siyasal, üçüncü
kiþilere yarar saðlama amacý gütmemeli, mali çýkar saðlama amacýyla yetki
saptýrmasý içinde bulunmamalý, ayrýca birden fazla kamu yararýnýn çatýþmasý
durumunda "üstün kamu yararýný" dikkate almalýdýr. Dolayýsýyla idari iþlemin
maksat yönünden yargýsal denetimi de iþlem ile saðlanan her türlü yarar ve
iþlemin ortaya çýkardýðý tüm sakýncalar göz önüne alýnarak yapýlmalýdýr. Ayrýca,
Yasada özel bir amaç belirlenmiþ ise iþlemin bu amaca uygun olmasý gerektiði
de kuþkusuzdur.
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Görüldüðü gibi, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu PETKÝMin özelleþtirilmesi
ile ilgili kararýnda, alýþýlageldik yaklaþýmýn tersine olarak, yetki ve þekil unsurlarýndan
ziyade maksat yönünden hukuka uygunluk denetimi yapmaktadýr. Söz konusu karar
gerekçesinin devamýnda da, þu hususlara yer verilmektedir:
4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanunun "Amaç ve Kapsam"
baþlýklý 1. maddesinin (A) fýkrasýnda, özelleþtirmenin amacýnýn ekonomide
verimlilik artýþý ve kamu giderlerinde azalma saðlamak olduðu belirtilmiþtir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, petrokimya sektörünün
plastikler, lastik ve elyaf maddeleri ve diðer organik ara mallarý üreten geniþ
bir üretim çeþitliliðine sahip, büyük ölçekli bir sektör olduðu, petrokimya
ürünlerine olan talebin sürekli artýþ gösterdiði, ülkemizde bu ürünlere olan
talep artýþýnýn dünya ortalamasýnýn üzerinde olduðu, PETKÝM'in yirmi iki
fabrikadan kurulu, büyük ve küçük tonajlý gemilere uygun limaný ve tanker
rýhtýmlarýyla bir petrokimya kompleksi olarak özellikle fabrikalarýnda
gerçekleþtirdiði önemli yatýrýmlarýn sonucu ortaya çýkan kapasite artýþýyla
ülkemizdeki petrokimya ürünlerine olan ihtiyacýn karþýlanmasýnda etkili bir
konumda bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
2000'li yýllarda baþlatýlan Kapasite Artýrýmý ve Modernizasyon projelerinin
gerçekleþtirilmesi için 437 milyon ABD Dolarý deðerinde yatýrým yapýlmýþ ve
2005 yýlýnda tamamlanan bu yatýrým sayesinde fabrikalarýn üretim kapasitesi
önemli oranda arttýrýlmýþ olan PETKÝM, kar eden bir kuruluþ haline gelmiþtir.
Bu durumda, 4046 sayýlý Kanun özelleþtirme uygulamalarýnda ekonomide
verimlilik artýþý ve kamu giderlerinde azalma saðlamayý amaçladýðýna göre;
petrokimya ürünlerine olan talebin sürekli arttýðý ülkemizde, yapýlan yatýrýmlarla
üretim kapasitesi artan ve kar eden büyük bir petrokimya kompleksi olan
PETKÝM'in % 51 oranýndaki kamu hissesinin özelleþtirilmesinde üstün kamu
yararý bulunmadýðý sonucuna varýlmýþtýr.

Devam eden süreçte, Danýþtay 13. Dairesi, Petkimin % 51 oranýndaki kamu
hissesinin satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesine, satýþýn blok satýþ yoluyla gerçekleþtirilmesine
iliþkin 08.02.2007 tarihli ve 2007/13 sayýlý ÖYK kararýnýn iptali istemini 11.02.2008
tarihli ve 2007/5180 E., 2008/2188 K. sayýlý kararý ile oy birliðiyle reddetmiþtir. Davacý
Petrol-Ýþ Sendikasýnýn bu kararý temyiz etme hakký bulunmakta olup, temyiz isteminin
Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunda görüþülmesi söz konusudur.
Dolayýsýyla, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun temyize gidilmesi halinde
alacaðý karar diðer özelleþtirmeler açýsýndan da önem taþýyacaktýr. Zira Danýþtay Ýdari
Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurmaya iliþkin üstün kamu yararýna dayalý

kararýnýn, üzerinde uzun yýllar fikir yürütülecek, tartýþmalar yapýlacak bir husus olduðu
þimdiden görülmektedir. Ancak diðer taraftan, þimdiden görülebilen bir diðer husus
da, artýk bundan böyle, bu kararda öne sürülen gerekçelerin ardýndaki yaklaþýmý
dikkate almadan yapýlacak olan özelleþtirmelerin idari yargýdan dönebilecek olma
riski taþýmasýdýr.
Elektrik enerjisi sektörü reformu kapsamýndaki özelleþtirmeler açýsýndan son
olarak, üretim özelleþtirmelerine deðinilmesi gerekmektedir.
Elektrik enerjisi sektörü reformunun baþlamasýndan itibaren, özelleþtirmelerde
önceliðin daðýtýmda olmasý gerektiði hususu ön plana çýkmýþtýr.
Özellikle Dünya Bankasý, elektrik enerjisi sektörüne iliþkin olarak yapýlan tüm
kredi görüþmelerinde, reformun baþarýya ulaþabilmesi için piyasada güçlü alýcýlarýn
ve stratejik yatýrýmcýlarýn bulunmasý gerektiðini belirtmiþtir. Bu nedenle de,
özelleþtirmelerde önceliðin daðýtým faaliyetine verilmesi görüþünü savunmuþtur.
Keza 17 Mart 2004 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararý Eki Elektrik Enerjisi
Sektörü Reformu ve Özelleþtirme Strateji Belgesinde de (Strateji Belgesi), özelleþtirmelerde
önceliðin daðýtým sektörüne verileceði belirtilmiþtir. Strateji Belgesinde: Üretim
varlýklarýnýn özelleþtirilmesi, Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. (TEÝAÞ) tarafýndan oluþturulacak
Piyasa Yönetim Sisteminin faaliyete geçmesinden ve daðýtým özelleþtirmelerinin büyük
ölçüde gerçekleþtirilmesinden sonra baþlatýlarak, 2006 yýlý ortasý itibarýyla bu aþamaya
gelinmesi hedeflenecek ve özelleþtirilmiþ üretim þirketlerinin üretimlerini satabilecekleri
ticari düzenlemeler tesis edilmiþ olacaktýr. denilmektedir.
Bu yaklaþým ortaya konulduðu tarihler itibarýyla genel olarak doðru bir yaklaþýmdýr.
Ancak, özellikle önümüzdeki dönem için gündemde olan arz güvenliði problemi
karþýsýnda, üretim özelleþtirmeleri için daðýtým özelleþtirmelerinin tamamlanmasýnýn
beklenmesi, üretimdeki kamu aðýrlýðýnýn devam etmesine yol açacaktýr. Bu durumun
ise ciddi rehabilitasyon ihtiyacý gösteren santrallarýn arz güvenliðinin saðlanmasý
açýsýndan risk oluþturmasýnýn yaný sýra, rekabete dayalý serbest piyasanýn geliþimini
de geciktireceði düþünülmektedir.
Bu nedenle, yapýlacak olan özelleþtirmelerde öncelikli olarak arz güvenliðine
yapýlacak katkýnýn ve serbest piyasa oluþumuna olan etkilerin dikkate alýnmasý
gerekmektedir. Bu yaklaþým çerçevesinde bazý üretim tesisleri ya da portföy üretim
gruplarý için üretim özelleþtirmelerine ivedilikle baþlanýlmasýnýn yararlý olabileceði
düþünülmektedir.
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B Ö L Ü M

YARGI KARARLARI VE REKABET
KURULU KARARLARI IÞIÐINDA
ELEKTRÝK ENERJÝSÝ SEKTÖRÜ
ÖZELLEÞTÝRMESÝ

2. YARGI KARARLARI VE REKABET KURULU KARARLARI
IÞIÐINDA ELEKTRÝK ENERJÝSÝ SEKTÖRÜ ÖZELLEÞTÝRMESÝ
Elektrik enerjisi sektöründe özelleþtirmelerin gündemdeki yerini halen korumakta
olduðu bir dönemde geçmiþteki deneyimlerin göz önünde bulundurulmasý, gelecekteki
muhtemel sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý açýsýndan önemli ipuçlarý sunacaktýr.
Bu baðlamda özellikle elektrik enerjisi sektörünün özelleþtirilmesine iliþkin yasal
mevzuat, yargý kararlarý ve diðer baðlayýcý nitelikteki kararlarýn incelenmesinde fayda
bulunmaktadýr.
Bu noktada belirtilmesi gerekirse, özelleþtirme ile özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasýna
yönelik mevzuatýn ayný ortak paydada ele alýnmasýnýn doðru bir yaklaþým olmadýðý
deðerlendirilmektedir. Zira elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak çýkarýlan 3096
sayýlý Kanunun yaný sýra, 8 Haziran 1994 tarihli ve 3996 sayýlý Kanun da, genel hatlarý
itibarýyla yeni yatýrýmlarýn finansmanýnýn özel sektör tarafýndan teminine yönelik
modelleri içermektedir. Birer finansman modeli olarak alým ve fiyat garantisi içeren
söz konusu modeller kapsamýndaki uygulamalarýn özelleþtirme olarak algýlanmamasý
gerektiði düþünülmektedir.
Her ne kadar 3096 sayýlý Kanunda da, 4046 sayýlý Kanunda da iþletme hakký devri
modelinden bahsedilmiþse de, söz konusu kanunlarda ele alýnan iþletme haklarýnýn
devri kavramý, birbirlerinden tamamen farklýdýr. 4628 sayýlý Kanun ise, elektrik enerjisi
sektörü özelleþtirmelerinin 4046 sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca yapýlacaðýný
düzenlemektedir. Ayrýca, kanundan önce özel sektörün katýlýmýna imkan tanýyan
sözleþmelere mevcut sözleþmeler olarak yer verilmekte ve bu sözleþmelerin rekabete
dayalý serbest bir piyasayla uyumlaþtýrýlmalarý öngörülmektedir.
Esasen, serbest piyasa temelli özelleþtirmelerin, serbest piyasa koþullarýnýn tüm
unsurlarýyla uygulanabileceði bir yapýnýn oluþturulmasýna hizmet etmesi gerektiði
ortadadýr. Bu kapsamda, özelleþtirme uygulamalarý adý altýnda gerçekleþtirilecek
iþlemlerin de, serbest piyasanýn amacý olmaktan ziyade, tamamlayýcýsý olarak ele
alýnmasý gerekmektedir.
Ülkemizde özelleþtirmeye iliþkin ilk yasal düzenlemenin, 29/2/1984 tarihli ve 2983
sayýlý Kanun ile yapýlmýþ olduðu görülmektedir. 2983 sayýlý Kanun ile gelir ortaklýðý
senedi, hisse senedi ve iþletme hakký devrinden oluþan özelleþtirme yöntemleri
tanýmlanmýþtýr. Bu yöntemlere konu olabilecek kamu kurum ve kuruluþlarýna ait
altyapý tesisleri arasýnda barajlar ve elektrik enerjisi üretim santrallarý da sayýlmýþtýr.
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Elektrik enerjisi sektörünün özelleþtirilmesine iliþkin ikinci yasal düzenlemenin,
1/3/1994 tarihinde yürürlüðe giren ve 28/5/1994 tarihli ve 3291 sayýlý Kanuna ek
maddeler getiren 3974 sayýlý Kanun ile yapýldýðý görülmektedir.
3291 sayýlý Kanunun Ek-1 maddesinin üçüncü fýkrasýnda, Türkiye Elektrik
Kurumunun (TEK) mevcut veya yeniden yapýlanmasý sonucu oluþacak teþebbüslerin
hisse ve varlýklarýnýn satýlmasýna iliþkin iþlemlerin Kamu Ortaklýðý Ýdaresince yapýlacaðý
hükme baðlanmýþtýr. Ayrýca, ayný kanunun Ek-5 maddesinde, gerek anýlan kanun ve
gerekse diðer kanunlarýn, özel sektörün yeni üretim, iletim ve daðýtým tesisleri kurma
ve iþletmelerini veya mevcutlarýn iþletme haklarýný devir almalarýný öngören hükümlerine
göre üçüncü kiþilerle yapacaklarý sözleþmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olduklarý
ve imtiyaz teþkil etmeyecekleri düzenlenmiþtir.
Bununla birlikte, 3291 sayýlý Kanunun Ek-1 maddesinin son fýkrasý ile Ek-4 ve Ek5 maddeleri, Anayasa Mahkemesinin 9.12.1994 günlü ve K:1994/42-3 sayýlý kararýyla
iptal edilmiþtir. Ýptal gerekçelerine de ayný tarihli ve K:1994/42-2 sayýlý kararda yer
verilmiþtir.
Anayasa Mahkemesinin 3291 sayýlý Kanun ile ilgili kararýndaki iptal gerekçeleri,
elektrik enerjisi sektörünün özelleþtirilmesine iliþkin daha sonra verilen diðer görüþlere
de referans teþkil etmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
1994/42-2 sayýlý Anayasa Mahkemesi kararýnda iptal gerekçeleri olarak aþaðýdaki
ifadelere yer verilmiþtir:
1) Yabancýlara mülkiyet satýþý ve karþýlýlýk ilkesi:
Anayasa'nýn 16. maddesinde Anayasa'nýn 12. maddesinde herkese tanýnan
temel hak ve özgürlüklerin, yabancýlar için, uluslararasý hukuka uygun olarak
yasayla sýnýrlandýrýlabileceði kurala baðlanmýþtýr. Elektrik üretimi, iletimi ve
daðýtýmý gibi stratejik önemi olan alanlara yabancýlarýn girmesinin ötesinde,
egemen olmasý, güvenlik, baðýmsýzlýk ve ekonomik yönlerden çok sakýncalý
olabilir. Halka ve çalýþana satýlsa bile yasada önlem getirilmedikçe paylarýn
hýzla el deðiþtirmesi her zaman için olanaklýdýr. Özelleþtirilen ve ilk aþamada
halka satýlan kuruluþlarýn sonradan yabancý sermaye gruplarýnýn eline geçme
olasýlýðý fazladýr. Düzenlemelerde bu durumlarý önleyecek kurallarýn bulunmasý
zorunludur. TEK'in özelleþtirilmesi ancak yabancý egemenliðine yol açmayacak
kimi sýnýrlamalarla birlikte karþýlýklýlýk ilkesine uyularak gerçekleþtirilebilir.
Karþýlýklýlýk ilkesi gözetilmeden TEK'in satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesi
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Anayasa'ya aykýrý olur. Bu nedenlerle, dava konusu Ek 1. maddenin son
fýkrasý ile Ek 4. maddesinde herhangi bir sýnýr getirilmeden TEK'in teþebbüs,
kuruluþ, müessese, baðlý ortaklýk, iþtirak, iþletme ve iþletme birimlerinin
yabancýlara satýlmasýna olanak saðlanmasý, Anayasa'nýn Baþlangýç'ýnýn yedinci
paragrafýndaki "Türk millî menfaatleri"nin korunmasý ve 5. maddesindeki
devletin, "Türk Milletinin Baðýmsýzlýðý"ný ve "kiþilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluðu"nu saðlama ilkelerine aykýrýdýr, iptalleri gerekir.

2) Tekelleþme ve kartelleþmenin önlenmesi:
Anayasa'nýn 172. maddesinin 167. madde ile çok yakýn iliþkisi bulunmaktadýr.
Bu nedenle konuyu 172. madde yönünden de irdelemek gerekmektedir.
Anayasa'nýn 172. maddesinde Devlet'e ayrýca, tüketicileri koruyucu önlemleri
almak görevi de verilmiþtir. Devletin, tekelleþme ve kartelleþmeyi önlemek
görevi temelde tüketiciyi koruma amacý gütmektedir. 172. madde ile Devlet'e
verilen tüketicileri koruma görevi ancak, tekelleþme ve kartelleþmelerin
önlenerek özgür rekabet koþullarýnýn saðlanmasý ile güvenceye alýnabilir.
Piyasa ekonomisinin etkinliði, tam rekabet koþullarýnýn varlýðýna baðlýdýr.
Tekelleþme ya da kartelleþmeye olanak veren ortamlarda piyasa ekonomisi
etkinliðini yitirir. Bu nedenle özelleþtirmeye iliþkin yasal düzenlemelerde,
tekelleþmeyi ve kartelleþmeyi önlemeye, tüketicileri korumaya yönelik kurallarýn
bulunmasý zorunludur. Özelleþtirilecek kuruluþ tekel konumunda ise, kamu
tekelinin yerini özel tekelin almasý kaçýnýlmazdýr. Kamu tekeli durumunda,
mal ya da hizmet üretimine Devlet'in doðrudan karýþmasý olanaðý varken,
özel tekel durumunda bu olanak söz konusu olmayacak, mal ve hizmet
fiyatlarý kamu tekelinde olduðundan daha yüksekte belirleneceði gibi kalite
de olumsuz etkilenecektir. Elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmý gibi temel
kamu hizmeti üreten ve doðal tekel niteliði taþýyan ve stratejik yönden önemli
olan TEK'in özelleþtirilmesi, önlem alýnmadýðýnda, özel tekelleþme olanaðý
saðlanmasý, baþka bir anlatýmla kamu hizmetlerinin özel sektöre devri anlamýna
gelir. Bu nedenle Yasa'da elektrik üretim, iletim ve daðýtým hizmetlerinin
belirli sermaye gruplarýnýn elinde toplanmayý tekelleþmeyi ve kartelleþmeyi
önleyecek önlemlerin alýnmasý gerekir.
Oysa TEK'in hisse ve varlýklarýnýn satýlarak özelleþtirilmesi öngörülen Ek 1.
maddenin son fýkrasý ile bu fýkrada sözü edilen ve Ek 4. maddeyle göndermede
bulunulan 3291 sayýlý Yasa'da tekelleþme ve kartelleþmeyi önleyici hiç bir
düzenlemeye yer verilmemiþtir. Bu durum, Ek 1. maddenin son fýkrasý ile Ek
4. maddeyi Anayasa'nýn 167. ve 172. maddelerine aykýrý kýlmaktadýr.
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3) Doðal kaynaklarýn özel kiþilere satýþý veya süresiz olarak
devredilmesi:
TEK'in, doðal servet ve kaynaklarý yerinde (mahallinde) kullanarak ya da
onlardan yerinde yararlanarak elektrik üreten teþebbüs, müessese, baðlý
ortaklýk, iþletme ve iþletme birimlerinin özelleþtirilmesinde Anayasa'nýn 168.
maddesinde öngörülen ilkelerin göz önünde bulundurulmasý zorunludur.
168. maddeye göre Devlet'in olan doðal servetler ve kaynaklarýn iþletme hakký
gerçek veya tüzel kiþilere ancak süreli olarak devredilebilir. TEK'in doðal
servet ve kaynaklardan yararlanan üretim birimlerinin varlýklarýnýn
özelleþtirilmesinde bunlarýn yararlandýklarý doðal servet ve kaynaklarýn
mülkiyetinin gerçek ve tüzel kiþilere devri olanaksýzdýr. TEK'in Yasa'da
öngörüldüðü gibi satýþ yöntemiyle özelleþtirilmesi durumunda, mülkiyete
baðlý iþletme hakký da süresiz olarak satýn alanlara geçecektir. Buna karþýlýk,
elektriðin üretilmesinde yararlanýlan doðal servet ya da kaynaðýn iþletme
hakkýnýn devredilmediði; yalnýzca santrallarýn mülkiyetinin devredildiði ileri
sürülebilirse de; bu biçimde elektrik üreten TEK'in teþekkül, kuruluþ, müessese,
iþletme ve iþletme birimleri ile bunlarýn elektrik üretiminde kullandýklarý ve
yararlandýklarý doðal zenginlik ve kaynaklarýn birbirinden ayrý düþünülmesi
olanaksýzdýr. TEK'in doðal zenginlik ve kaynaklardan yararlanarak elektrik
üreten teþekkül ve birimlerinin özelleþtirilmesinin, bunlarýn yararlandýklarý
doðal zenginlik ve kaynaklarýn iþletme hakkýnýn belli süreyle devri biçiminde
olmasý zorunludur. Bunlarýn iþletme hakkýnýn süresiz devri biçiminde
özelleþtirilmeleri Anayasa'nýn 168. maddesine aykýrý düþer. Ek 1. maddenin
üçüncü fýkrasýyla 3291 sayýlý Yasa kurallarýnda, TEK'in satýþ, kiralama ve
iþletme hakkýnýn devri gibi özelleþtirme yöntemleriyle buna uygun ilkelere
kamu varlýðýnýn deðerini belirleme biçimlerine ve özelleþtirme yöntemlerinde
uygulanacak hiçbir kurala yer verilmemiþtir. Bu nedenlerle, Ek 1. maddenin
son fýkrasý ile Ek 4. maddeye göre TEK'in doðal zenginlik ve kaynaklardan
yararlanarak elektrik üreten teþebbüs, teþekkül, kuruluþ, müessese, baðlý
ortaklýk, iþtirak, iþletme ve iþletme birimlerinin satýþýnda bunlarýn yararlandýklarý
doðal zenginlik ve kaynaklarýn da iþletme hakkýnýn süresiz devredilmesine
olanak verildiðinden Anayasa'nýn 168. maddesine aykýrýdýr. Ýptallerine karar
verilmesi gerekir.

Yukarýda yer verilen karar gerekçesinde yer alan konular, 4628 sayýlý Kanunun
14üncü maddesi uyarýnca 4046 sayýlý Kanun çerçevesinde yapýlmasý gereken üretim
ve daðýtým varlýklarýnýn özelleþtirilmesi kapsamýnda da gündeme gelmiþtir.
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Bu kapsamda, ÖÝB tarafýndan hidroelektrik ve termik santrallar ile daðýtým bölgelerinin,
mülkiyetin devri suretiyle özelleþtirilmeleri konusunda Danýþtay 1. Dairesinin istiþari
görüþüne baþvurulmuþtur.
Danýþtay 1. Dairesi tarafýndan verilen ve doðal kaynaklara dayalý üretim tesislerinin
mülkiyetin devri yoluyla özelleþtirilmesine iliþkin olarak yukarýda yer verilen Anayasa
Mahkemesi kararýna dayandýrýlan 5.3.2004 günlü ve K: 2004/24 sayýlý görüþ aþaðýdaki
hususlarý içermektedir:
1. Hidroelektrik ve akarsu santrallerinin elektrik üretiminde yararlandýklarý doðal
zenginlik ve kaynaklardan ayrý düþünülmesi olanaksýzdýr. Anayasa Mahkemesi
kararýnda da belirtildiði üzere Anayasanýn 168 inci maddesi hükmüne göre
devletin hüküm ve tasarrufu altýnda olan doðal servetler ve kaynaklarýn
mülkiyetlerinin devri söz konusu olamaz, ancak bunlarýn iþletme hakký gerçek
ve tüzel kiþilere süreli olarak verilebilir. Bu nedenle doðal servet ve kaynaklardan
olan sudan yararlanarak üretim yapan hidroelektrik ve akarsu santralleri doðal
servet ve kaynaklardan ayrý düþünülemeyeceðinden bunlarýn mülkiyetin devri
yoluyla özelleþtirilmelerinin mümkün olmadýðý,
2. Termik santrallerin enerji üretiminde kullandýklarý doðal kaynaklardan olan
madenlerin, Anayasanýn 168inci maddesine göre Devletin hüküm ve tasarrufu
altýnda olduðu, bunlarýn 3213 sayýlý Maden Kanunu hükümlerine göre
iþletilebileceði, yine bu Kanunun 4üncü maddesine göre de, Devletin hüküm
ve tasarrufu altýnda olan madenlerin, içinde bulunduklarý arzýn mülkiyetine
tabi olmadýðý vurgulanmýþtýr. Bu durumda, madenler üzerinde hiçbir gerçek
kiþi, özel hukuk tüzel kiþisi veya kamu tüzel kiþisinin mülkiyet hakkýnýn
bulunmasý mümkün deðildir. Bu nedenle, içinde bulunduðu arzýn mülkiyetine
tabi olmayan madenin, bu madeni kullanan termik santralin mülkiyetine dâhil
olduðunu kabul etmek olanaklý deðildir. Baþka bir deyimle termik santral ile
kullandýðý doðal kaynaðýn mülkiyetlerinin birbirleriyle ilgisi olmadýðýndan,
termik santrallerin doðal kaynaktan ayrý olarak mülkiyetin devri suretiyle
özelleþtirilmelerinde hukuka aykýrýlýk bulunmadýðý,
3. 3096 sayýlý Kanunla elektrik üretimi, iletimi ve daðýtýmýna iliþkin hizmetlerin
Bakanlar Kurulunca önceden belirlenen bölgelerde görevlendirilen þirketlerce
yürütüleceði öngörülmüþtür. 4628 sayýlý Kanunun 2nci maddesinin dördüncü
fýkrasýnýn (c) bendinde, elektrik enerjisi daðýtým faaliyetlerinin, daðýtým þirketleri
tarafýndan lisanslarýnda belirlenen bölgelerde yürütüleceði, 3üncü maddesinin
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birinci fýkrasýnýn (a) bendinin (4) numaralý alt bendinde, lisanlarýn bir defada
en çok 49 yýl için verileceði hükme baðlanmýþ, Elektrik Piyasasý Daðýtým
Yönetmeliðinde de daðýtým bölgesinin, bir daðýtým lisansýnda tanýmlanan bölgeyi
ifade ettiði belirtilmiþtir. Bu hükümlere göre, elektrik daðýtým hizmetinin
götürüleceði bir alan olarak tanýmlanan daðýtým bölgesinin ve bu bölgede
yürütülen hizmetin mülkiyete konu olabilecek taþýnýr veya taþýnmaz mal olarak
nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadýr. Kaldý ki, malikin mülkiyet konusu
þey üzerinde herhangi bir süre kýsýtlamasý olmadan her türlü tasarruf hakký da
bulunmaktadýr. 4628 sayýlý Kanunun yukarýda açýklanan hükümleri uyarýnca
daðýtým bölgesinin belirlendiði lisansýn daðýtým þirketine verilme süresinin bir
defada en çok 49 yýl olmasý zorunluluðu nedeniyle lisansa baðlý olarak belirlenen
daðýtým bölgesinin mülkiyete konu teþkil etmeyeceði, ancak, 4046 sayýlý
Kanunun 18inci maddesi uyarýnca TEDAÞ'a ait daðýtým bölgelerinde iþletme
hakkýnýn verilmesi suretiyle daðýtým hizmeti yapma hakkýnýn özelleþtirilmesinin
mümkün olduðu,

sonuçlarýna varýlmýþtýr.
Anayasa Mahkemesinin 1994/42-2 sayýlý kararýnda iptal gerekçeleri olarak yer
verdiði hususlar ile Danýþtay 1. Dairesinin yukarýdaki istiþari görüþü, 4628 sayýlý Kanun
ile birlikte deðerlendirildiðinde bazý sonuçlara ulaþýlabilmektedir.

2.1 Sektörel Bazda Kontrol
Öncelikle yabancýlýk unsuru, 4628 sayýlý Kanunun 14üncü maddesinde düzenleme
altýna alýnmýþtýr. Bu kapsamda 4046 sayýlý Kanun dairesinde gerçekleþtirilecek
özelleþtirme uygulamalarýnda, elektrik piyasasý faaliyetlerinde yabancý gerçek ve tüzel
kiþilerin elektrik üretim, iletim ve daðýtým sektörlerinde, sektörel bazda kontrol
oluþturacak þekilde pay sahibi olamayacaklarý düzenlenmiþtir. Söz konusu düzenleme,
Anayasa Mahkemesinin ilgili kararýndaki, yapýlacak özelleþtirmelerin yabancý
egemenliðine yol açmayacak þekilde sýnýrlandýrýlmasý ilkesini karþýlar nitelikte olduðu
deðerlendirilmektedir.
Ayný kararda ayrýca, özelleþtirme sonrasý hisselerin el deðiþtirmesi neticesinde de
yabancýlarýn sektöre egemen olabileceði konusuna yer verilmiþtir.
Bu kapsamda, 4628 sayýlý Kanunun 8inci maddesinin ikinci fýkrasýndaki düzenlemenin
gereken uygulama altyapýsý saðlandýðý takdirde, bu konuda ihtiyaç duyulan kontrol
mekanizmasýný karþýlayacak ölçüde olduðu düþünülmektedir.
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Söz konusu ikinci fýkrada; Piyasada faaliyet gösteren tüzel kiþilerin ortaklýk yapýlarýnda
herhangi bir nedenle yüzde on veya daha fazla, halka açýk þirketlerde
ise yüzde beþ veya daha fazla bir sermaye payý deðiþimi veya bu tüzel kiþilerin
birleþmeleri veya herhangi bir tüzel kiþinin konsolidasyon, kontrolün deðiþmesi, satýþ,
devir veya diðer düzenlemeler ile tüzel kiþilik yapýsýnýn deðiþikliðe uðramasý ya da
bir tüzel kiþinin sahibi olduðu üretim, iletim veya daðýtým tesislerinin önemli bir
kýsmýnda herhangi bir satýþ, devir veya diðer bir düzenleme sonucu deðiþiklik olmasý
durumunda, Kurul onayý alýnmasý gereklidir. Kurul onayý alýnmasýna dair usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir hükümlerine yer verilmiþ olduðu görülmektedir.
Dolayýsýyla, halen lisans sahibi tüzel kiþilere de uygulanan bu hükümlerin, gerek
özelleþtirme aþamasýnda ve gerekse özelleþtirme sonrasý gerçekleþecek pay deðiþimleri
için yabancýlýk unsuruna iliþkin sýnýrlamalarý da kapsayacak þekilde uygulanacaðý
açýktýr. Bununla birlikte, sektörel bazda kontrol oluþturacak þekilde pay sahipliðinin
ne þekilde hesaplanacaðýnýn açýklýða kavuþturulmasý ve özelleþtirme öncesinde bu
kapsamdaki bir düzenlemeye ilgili mevzuatta yer verilmesi uygun olacaktýr.
Esasen, daðýtým faaliyetinin bölgesel tekel niteliði, daðýtým þirketine daðýtým faaliyeti
açýsýndan bölgesel bazda bir kontrol olanaðý saðlýyor olsa da, bu kontrol tüm daðýtým
sektörünün kontrolü anlamýný taþýmamaktadýr. Daðýtým faaliyetinin elektrik enerjisinin
36 kV ve altýndaki hatlar üzerinden nakli olduðu dikkate alýndýðýnda daðýtým açýsýndan
sektörel bazda kontrolün, Türkiyede daðýtýmý yapýlan toplam elektrik enerjisi miktarýyla
iliþkilendirilmesi gerekmektedir. Diðer taraftan, üretim sektörü açýsýndan sektörel
bazda kontrol ise ülke genelinde üretilen toplam elektrik enerjisi miktarý ya da
lisanslarda yer alan toplam ortalama üretim miktarý ile iliþkilendirilebilir. Bu yaklaþým
çerçevesinde, sektörel bazda kontrol oluþturmayacak þekilde pay sahibi olunmasý
durumunun, yabancý gerçek veya tüzel kiþilerin daðýtým veya üretim þirketinin
kontrolünü saðlayacak þekilde pay sahibi olmalarý durumuyla ortaya konulabileceði
düþünülmektedir.
Buna göre, örneðin bir daðýtým þirketinde kontrol sahibi olan tüzel kiþinin
bölgesinde daðýtýmý yapýlan elektrik enerjisinin tümünü kontrol ettiði kabul edilecek
olursa, yabancýlarýn kontrolünde olan bölgelerde daðýtýmý yapýlan toplam elektrik
enerjisi miktarý, ülkede daðýtýlan toplam elektrik enerjisi miktarýna bölünerek yabancýlýk
oraný hesaplanabilir. Ayný hesaplama yöntemi, üretimdeki yabancýlýk payýnýn
hesaplanmasýnda da kullanýlabilir. Benzer þekilde, yabancýlarýn kontrolünde olan
yýllýk ortalama üretim miktarý toplam üretim miktarýna bölünerek bir oran bulunabilir
ve gerek daðýtým, gerekse üretimde sektörel bazda hesaplanan bu oranlar % 50yi
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geçemeyecek þekilde iþlem tesis edilebilir. Sýnýr deðere gelinmesi halinde ise, bu
noktadan sonra yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin her türlü pay edinimlerinde kontrol
oluþturmalarýna izin verilmez. Ancak bu durum, yabancýlarýn % 50nin altýnda olmak
kaydýyla yeni pay sahibi olmalarýna da engel teþkil etmez.
Diðer taraftan, kontrol oluþturulabilecek daðýtým þirketi sayýsýna sýnýrlama getiren
bir düzenleme de, uygulama açýsýndan daha basit bir çözüm olarak dikkate alýnabilir.
Ancak bu yaklaþým sadece tekelleþme riskinin asgariye indirilebilmesi adýna bir çözüm
sunarken, yabancýlarýn sektörel bazda kontrolünü önlemeye yönelik bir fayda
saðlamayacaktýr.
Bununla birlikte her koþulda, üretim ve daðýtýmda çok sayýda þirketin faaliyet
gösterdiði, bunlardan kamu niteliði haiz olanlarýn kademeli olarak özelleþtirileceði,
üretim ve daðýtým þirketleri arasýndaki iþtirak iliþkisi, doðrudan ve dolaylý pay sahipliði,
yabancýlýk unsuru açýsýndan limit deðerlere yaklaþýldýðýnda veya bu deðerler aþýldýðýnda
ne þekilde bir uygulama yapýlacaðý konularý bir arada deðerlendirildiðinde, oldukça
karmaþýk bir yapýya doðru gidilebileceði de görülmektedir.
Özelleþtirmeler öncesinde, yatýrýmcýlar ve özelleþtirme sürecini yönetenler
açýsýndan süreç dahilinde yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin sektörel bazda
kontrolünü oluþturacak þekilde pay sahibi olmalarýnýn önlenmesi için
uygulamanýn ne þekilde yapýlacaðý belirlenmelidir.

2.2 Tekelleþmenin Önlenmesi
1994/42-2 sayýlý Anayasa Mahkemesi kararýnda tekelleþme ve kartelleþmeye iliþkin
hususlar, Anayasanýn 172nci maddesindeki Devletin tüketicileri koruyucu önlemler
almasý göreviyle açýklanmýþtýr.
Bu kapsamda, elektrik enerjisi üretim, iletim ve daðýtýmýnýn belirli sermaye
gruplarýnýn elinde toplanmasýnýn rekabeti önleyeceði, bu durumda piyasa ekonomisinin
etkinliðini yitireceði, dolayýsýyla da tam rekabet ortamýnýn mevcut olmadýðý koþullarda
tüketicilerin korunmasýnýn güvence altýna alýnamayacaðý ifade edilmiþtir.
Bu görüþe paralel olarak da, tüketici haklarýnýn korunmasý için rekabet ortamýnýn
tesis edilmesi ve böyle bir ortamda özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kiþilerin faaliyet
göstermesi 4628 sayýlý Kanunun amaçlarý arasýnda sayýlmýþtýr.
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Bunun yaný sýra, birlikte yürütülebilecek piyasa faaliyetlerine iliþkin sýnýrlamalara
ve rekabete açýk alanlarda piyasa payý kýsýtlarýna 4628 sayýlý Kanun kapsamýnda yer
verilerek, tekelleþmenin önüne geçilmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca, ülke genelinde doðal
tekel niteliði taþýyan iletim faaliyetinin kamu eliyle yürütüleceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Kamu ya da özel olmasýna bakýlmaksýzýn, hem iletim, hem de bölgesel tekel niteliði
taþýyan daðýtým faaliyetinin düzenlemeye tabi olarak yürütülmesi öngörülmüþtür. Bu
kapsamda, iletim ve daðýtým fiyatlandýrmasý ile serbest olmayan tüketicilere yapýlacak
elektrik enerjisi satýþýnda uygulanacak tarifelere iliþkin kurallarýn oluþturulmasý ve bu
kurallar çerçevesinde fiyatlarýn onaylanmasý yetkisi Enerji Piyasasý Düzenleme Kuruluna
(Kurul) aittir.
Elektrik enerjisi sektörünün ülke açýsýndan stratejik önemine binaen, lisans sahibi
tüzel kiþilerin mülkiyet sahipliðinden baðýmsýz olarak her türlü satýþ, devir ve diðer
düzenlemelerle tüzel kiþilik yapýsýnda deðiþikliðe yol açabilecek eylemler de Kurulun
iznine tabi kýlýnmýþtýr. Ayrýca, 4628 sayýlý Kanunun 8inci maddesinde de belirtildiði
üzere, piyasada gerçekleþtirilecek ve 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda
Kanunun 7nci maddesi kapsamýna giren birleþme ve devralmalarda Rekabet Kurulunun
izin verme yetkisi de saklýdýr.
Daðýtým özelleþtirmeleri sonucunda ülke genelinde bir tekel oluþmasý riski düþük
de olsa, bir olasýlýktýr. Tekelleþmenin ise, 4628 sayýlý Kanun kapsamýndaki uygulamalar
açýsýndan sakýnca yaratacaðý açýktýr.
Örneðin, daðýtým tarifelerinin incelenmesi ve onaylanmasý aþamasýnda, daðýtým
þirketlerinin tarife tekliflerinin birbirleriyle kýyaslanmasý yöntemi düzenleyici kurumlar
tarafýndan yaygýn olarak kullanýlmakta olan bir yöntemdir. Dolayýsýyla, belirli sayýnýn
üzerindeki daðýtým þirketinin ayný sermaye gruplarýnca yönetiliyor olmasý, bu yöntemin
uygulanabilme kabiliyetini ortadan kaldýrabilecek ve EPDKnýn tarife belirlemedeki
etkinliðini azaltabilecektir.
Üretim varlýklarýnýn özelleþtirilmesi açýsýndan bakýldýðýnda, doðal kaynaklara dayalý
üretim tesislerinin özelleþtirilebilmesi için Anayasanýn 168inci maddesine uygunluðun
tesis edilmesi gerektiði görülmektedir. Bu husus, gerek Anayasa Mahkemesinin ilgili
kararýndaki ve gerekse Danýþtay 1. Dairesinin istiþari görüþündeki temel dayanaðý
oluþturmaktadýr.
Anayasa Mahkemesinin kararýnda, TEK'in doðal zenginlik ve kaynaklardan
yararlanarak elektrik üreten birimlerinin satýþýnda mülkiyete baðlý kullaným hakkýndan
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yola çýkýlarak mülkiyet haklarýnýn devriyle birlikte, bunlarýn yararlandýklarý doðal
zenginlik ve kaynaklarýn iþletme hakkýnýn da süresiz bir þekilde devredilmesinin söz
konusu olacaðý ifade edilmiþtir. Bu durumun Anayasa'nýn 168inci maddesine aykýrý
düþeceði belirtilmiþtir. Dolayýsýyla, doðal kaynaklarýn kullaným haklarý, üretim tesisinin
mülkiyetinden baðýmsýz olarak belirli bir süreyle sýnýrlandýrýlmýþ þekilde tesis edilebildiði
takdirde, Anayasanýn 168inci maddesine aykýrýlýðýn da söz konusu olmayacaðý
deðerlendirilmektedir.
4628 sayýlý Kanun uyarýnca tüzel kiþilerin piyasada faaliyet gösterebilecekleri süre
lisans süresi ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu kapsamda, doðal kaynaklara dayalý bir üretim
tesisi için lisans uygun bulma kararýndan sonra, kararda yer alan lisans süresiyle sýnýrlý
bir doðal kaynak kullaným hakkýnýn tesisi söz konusu olmaktadýr. Bu durumda da,
Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki doðal kaynaklarýn kullaným haklarý, üretim
tesisinin mülkiyetinden baðýmsýz olarak ve Anayasanýn 168nci Maddesinde yer aldýðý
þekilde belirli bir süreyle tüzel kiþilere devredilmektedir.
Benzer þekilde, doðal kaynaklara dayalý üretim tesislerinin özelleþtirilmesi sürecinde
de, lisans süresi ile sýnýrlandýrýlmýþ bir doðal kaynak kullaným hakkýnýn tesisi gündeme
gelecektir.
Konuya iliþkin Danýþtay 1. Dairesinin görüþünde ise, üretim tesisinin kurulu
olduðu saha ile doðal kaynaklarýn bulunduðu sahanýn birbirinden ayrýlabilir olup
olmadýðý yaklaþýmýna dayalý bir deðerlendirme yapýlmýþtýr. Bu çerçevede de, hidrolik
kaynaklarýn hidroelektrik tesislerden ayrý olarak düþünülemeyeceði, buna karþýn yerli
kömür kullanan termik santrallar için ayný gerekçenin mevcut olmadýðý sonucuna
varýlmýþtýr. Bu görüþ çerçevesinde termik santrallar için mülkiyetin devri yöntemiyle
özelleþtirme mümkün iken, hidroelektrik santrallar için bu yöntemin kullanýlmasý
mümkün olmayacaktýr.
Oysa lisans alýnabilmesi için lisans süresi ile sýnýrlý olarak Devlet Su Ýþleri Genel
Müdürlüðü (DSÝ) ile bir su kullaným hakký anlaþmasýnýn yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bu
kapsamda, sadece kaynak kullaným hakkýna sahip olunan bir doðal kaynaðýn ayný
zamanda mülkiyete de konu edilemeyeceði açýktýr. Kaldý ki, hidroelektrik santrallarda
kullanýlan su da tüketilmemektedir. Dolayýsýyla, suyun mülkiyet hakkýna sahip
olunmasý, lisans sahibinin faaliyetini sürdürmesi için bir gereklilik deðildir.
Burada asýl önemli olanýn, stratejik bir önem atfedilen elektrik enerjisinin sürekli
ve güvenilir bir þekilde tüketicilerin kullanýmýna sunulmasý olduðu düþünülmektedir.
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Bu çerçevede, 4628 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatýnda serbestleþtirilmiþ diðer
piyasalardan farklý olarak, mülkiyet hakkýna sahip olsalar bile lisans sahiplerinin
faaliyet gösterdikleri varlýklar üzerindeki tam tasarruf haklarý sýnýrlandýrýlmýþtýr. Zira
daha önce de vurgulandýðý üzere tesis devri, hisse yapýsýndaki deðiþiklikler, þirket
birleþmeleri, rehin, ipotek, alacaklarýn temliki, faaliyetin süreli ya da süresiz olarak
durdurulmasý, lisansýn sona erdirilmesi gibi konularýn tümü Kurulun iznine tabidir.
Danýþtay 1. Dairesi, TEDAÞa ait daðýtým bölgelerinin mülkiyetin devri yoluyla
özelleþtirilmesi hakkýndaki 2004/24 sayýlý istiþari görüþünde, elektrik daðýtým hizmetinin
görüleceði bir alan olarak tanýmlanan daðýtým bölgesinin ve bu bölgede yürütülen
hizmetin mülkiyete konu edilemeyeceði ve bu itibarla mülkiyetin devri yoluyla
özelleþtirilmesinin de mümkün olmadýðý sonucuna varmýþtýr.
Burada dikkat çekici olan husus, daðýtým bölgelerinin mülkiyetinin devri ibaresinin
kullanýlmasý ve doðal olarak Danýþtayýn görüþünün de, daðýtým bölgesinin mülkiyeti
kavramý üzerinde oluþmasýdýr. Oysa 4628 sayýlý Kanunun Özelleþtirme baþlýklý 14üncü
maddesinde daðýtým bölgesinden hiçbir surette bahsedilmemekte, TEDAÞ ve baðlý
ortaklýklarý ile daðýtým varlýklarýnýn özelleþtirilmesi hususu düzenlenmektedir.
Özelleþtirilecek olanýn daðýtým bölgesi olmadýðý, daðýtým faaliyeti ve bu
faaliyetin üzerinde sürdürüldüðü varlýklarýn özelleþtirmeye konu olduðu
gözden kaçýrýlmamalýdýr.
Danýþtay 1. Dairesi bilahare, Strateji Belgesi uyarýnca 20 daðýtým bölgesinin
kurulmasýný takiben yine ÖÝBnin baþvurusu üzerine bu kez 26.11.2004 günlü ve
2004/409 sayýlý istiþari görüþü vermiþtir. Bu görüþte de belirlenen daðýtým bölgesi
sýnýrlarý içinde daðýtým hizmetlerini görmek üzere daðýtým þirketi kurularak, bu þirkete
49 yýl süreyle daðýtým lisansý ve iþletme hakký verilmesinin, daðýtým tesisleri dýþýnda
kalan duran varlýklarýn da (arsa, bina, taþýt, demirbaþ vb. gibi) bu þirkete devredilmesinin
ve söz konusu þirketin hisselerinin satýþý suretiyle özelleþtirilmesinin (ÝHS) mümkün
olduðu sonucuna varýlmýþtýr.

2.3 Faaliyetlerin Ayrýþtýrmasý
Rekabet Kurulunun daðýtým özelleþtirmelerine dair iki kararý bulunmaktadýr.
Bunlardan ilki 3096 sayýlý Kanun çerçevesinde 17 görev bölgesinin iþletme haklarýnýn
devrine iliþkindir. Bu kapsamda, 16.10.1998 tarihli ve 87/693-138 sayýlý kararýnda
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Rekabet Kurulu özetle aþaðýdaki hususlarýn yerine getirilmesi gerektiðini vurgulamýþtýr:
Ø Görev bölgesi içerisinde enerji alýþ ve satýþýnda þirkete tanýnan münhasýrlýðýn
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

kaldýrýlmasý,
Daðýtým ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrý mütalaa edilmesi,
Ticaret faaliyetinin kýsmen rekabete açýlmasý - Ýlk 5 yýl için 1 MW üzeri
tüketicilere diðer þirketlerce de satýþ yapýlabilmesi hakkýnýn saðlanmasý,
Sabit fiyat uygulamasýnýn kaldýrýlmasý - þirketlere tavan fiyatý geçmeyecek
þekilde fiyat belirleme serbestisi tanýnmasý,
Eþit taraflar arasýnda ayrým gözetilmemesi ilkesinin sözleþmelere yansýtýlmasý,
Þirketlerin faaliyete geçmesinden sonra üretim ve iþletme haklarýnýn baþka
teþebbüs veya þahýslara devrinde Rekabet Kurulunun izninin de alýnacaðýna
dair bir hükme sözleþmelerde yer verilmesi.

Rekabet Kurulunun yukarýdaki kararýnda öne çýkan husus, rekabet boyutunun
ihmal edildiði bir özelleþtirmenin Anayasa Mahkemesinin kararýnda belirtildiði gibi
kamu tekeli yerine özel tekel oluþturmak anlamýna geleceðidir. Bu nedenle, Rekabet
Kurulunun, mevcut koþullarýn elverdiði ölçüde iþletme hakký devir sözleþmelerinde
münhasýrlýk içeren hususlarýn kaldýrýlmasý ve rekabetin tesisi yönünde görüþ bildirmiþ
olduðu görülmektedir.
Rekabet Kurulunun ikinci kararý, ÖÝBnin ön bildirimine esas Ýþletme Hakkýna
Dayalý Hisse Satýþý (ÝHS) modeli çerçevesinde 20 daðýtým þirketinin özelleþtirilmesine
iliþkindir.
Rekabet Kurulunun söz konusu 21.07.2005 tarihli kararýnda:
ÖÝB tarafýndan, elektrik daðýtým bölgelerinde daðýtým varlýklarýnýn iþletme
hakký ile daðýtým ve perakende satýþ lisansýna sahip þirket hisselerinin blok
olarak satýlmasý yöntemiyle gerçekleþtirilmesi planlanan özelleþtirme sürecine
iliþkin yapýlan ön bildirim kapsamýnda, söz konusu özelleþtirme çalýþmalarýnda,
1. Strateji Belgesine dayanan elektrik daðýtým özelleþtirme eylem planýnda
büyük ölçüde arz güvenliði ve yabancý yatýrýmlarýn teþviki amaçlarýnýn dikkate
alýndýðý, buna karþýlýk rekabetin tesisi ve tüketicinin korunmasý hususlarýna
iliþkin düzenlemelerin yetersiz kaldýðý, sektördeki kayýp-kaçak oranlarýnýn
düþürülmesi, bölgesel farklýlýklarýn azaltýlmasý gibi temel hedeflerin elde
edilmesi bakýmýndan bir geçiþ dönemi uygulamasýnýn makul olduðu, ancak
38

bu dönem sonrasýnda saðlýklý bir rekabet ortamýnýn oluþturulabilmesi açýsýndan
bazý yapýsal önlemlerin alýnmasý gerektiði,
2. Daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin dikey bütünleþik bir þekilde
devredilmesinin, özellikle geçiþ dönemi sonrasýndaki serbestleþtirme sürecinde
rekabetin tesisi bakýmýndan bazý sakýncalarý beraberinde getireceði,
3. Bu durumu dikkate alan önlemlerin özelleþtirme aþamasýnda ele alýnmasýnýn,
yatýrýmcýlarýn geleceðe iliþkin planlarýný daha saðlýklý bir þekilde yapabilmelerine,
sektörde sýkça karþýlaþýlan ve ileride oluþmasý muhtemel hukuki risklerin en
aza indirilmesine yardýmcý olacaðý,
4. Daðýtým hizmetlerini devralacak teþebbüs veya teþebbüslerin perakende
satýþ pazarýnda doðrudan ya da dolaylý olarak faaliyet göstermemesini
saðlayacak þekilde, daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin mülkiyet
ayrýþtýrmasýna tabi tutulmasýnýn rekabetin tesisi bakýmýndan en ideal yöntem
olduðu,
5. Ýkinci en iyi alternatif olarak, daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin
ayrý tüzel kiþilik çatýsý altýnda hukuki olarak ayrýþtýrýlmasýný ve daðýtým
þirketlerinin geçiþ dönemi sonunda kendi bölgelerindeki perakende satýþ
paylarýný belirli bir takvim içinde belirli bir orana düþürmelerini saðlayan
bir yöntemin esas alýnabileceði,
hususlarýnýn göz önünde bulundurulmasýnýn uygun olacaðýna,
Bütün bu sayýlan hususlar dikkate alýnarak; yapýlacak devir iþlemleri piyasanýn
geçiþ dönemi içinde olmasý da göz önüne alýnarak deðerlendirildiðinde;
- Geçiþ döneminin sonuna kadar daðýtým faaliyetlerinin ve diðer elektrik
piyasasý faaliyetlerinin hukuki olarak ayrýþtýrýlmasýnýn Rekabet Kurulunun
nihai izin koþulu olduðu,
- 1998/4 sayýlý Tebliðin 5nci maddesi uyarýnca yapýlacak deðerlendirmede,
4054 sayýlý Kanunun ilgili maddelerine aykýrýlýk belirlenmesi halinde, devirle
ilgili koþul ve yükümlülükler getirilebileceði veya devire izin verilmeyebileceði,
hususlarýnýn, ihaleye katýlacak teþebbüslerin bilgisine sunulmasý bakýmýndan
özelleþtirmelere iliþkin ihale þartnamesinde belirtilmesinin yerinde olacaðý
þeklinde Kurul görüþüne ulaþýlmýþtýr.
denilmektedir.
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Rekabet Kurulunun bu kararýnýn bir sonucu olarak, daðýtým özelleþtirmeleri
kapsamýndaki daðýtým þirketlerinin halen ayný tüzel kiþilik bünyesinde yürütmekte
olduklarý perakende satýþ faaliyetlerinin, geçiþ dönemi sonuna kadar ayrý þirketler
kurularak, bu þirketlere devredilmesinin gerekeceði görülmektedir. Buna göre, önemli
bir yapýsal deðiþikliðe iþaret eden bu durumun yasal dayanaðýnýn 4628 sayýlý Kanunla
tesis edilmesi ve baðlantýlý olarak ilgili mevzuat deðiþiklerinin geçiþ dönemi sonuna
kadar gerçekleþtirilmesi gerekmektedir.
Diðer taraftan, Rekabet Kurulunun söz konusu kararýnda yer alan geçiþ dönemi
sonuna kadar daðýtým faaliyetlerinin ve diðer elektrik piyasasý faaliyetlerinin
hukuki olarak ayrýþtýrýlmasý yönündeki nihai izin þartýnýn kapsamýna üretim faaliyeti
de girmektedir.
Rekabetçi bir elektrik piyasasý oluþturulmasýnýn temel unsurlarýndan birinin þebeke
faaliyetleri ile ticari faaliyetlerin birbirinden baðýmsýz olarak yürütülmesinin saðlanmasý
olduðu açýktýr. Bununla birlikte, 4628 sayýlý Kanunun bu çerçevede çýkmamýþ olmasýnýn
temel nedeninin, kanunun hazýrlandýðý dönemde 3096 sayýlý Kanun uyarýnca daðýtým
bölgelerinin iþletme haklarýnýn devri konusunun güncelliðini koruyor olmasýndan
kaynaklandýðý düþünülmektedir. Zira, 4628 sayýlý Kanunun, daðýtým iþletme hakký
devri modeli kapsamýndaki mevcut sözleþmelerin serbest piyasayla uyumunun tesis
edilmesine yönelik hükümleri bunu kanýtlar niteliktedir. Ancak bugün gelinen nokta
itibarýyla, daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin yasal olarak ayrýþtýrýlmasýnýn
önünde bir engel bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla, özelleþtirmelere baðlý olmaksýzýn
da rekabetin tesisi yolunda, bu yönde bir deðiþikliðe gidilmesi gereklidir.
Sonuç olarak, yukarýda yer verilen yargý kararlarý ve Rekabet Kurulu kararlarý
ýþýðýnda elektrik enerjisi üretim ve daðýtým özelleþtirmelerinde gelecekte herhangi bir
sorun yaþanmamasý için temel olarak ele alýnmasý gereken üç husus bulunmaktadýr.
Bunlar ise;
1) Sektörel bazda kontrolün esas itibarýyla ne anlama geldiðinin açýk olarak
tanýmlanarak mevzuata yansýtýlmasý,
2) Özelleþtirme uygulamalarý kapsamýnda tekelleþmeyi önleyici tedbirlerin alýnmasý,
3) Daðýtým faaliyetleri ile diðer faaliyetlerin geçiþ dönemi sonuna kadar hukuki
ayrýþýmý için gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý,
olarak özetlenebilir.
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3. ÖZELLEÞTÝRME STRATEJÝSÝ
Özelleþtirme stratejisi özelleþtirme yönteminden ayrý olarak, baþarýlý bir özelleþtirmenin
kilit noktasýnda yer almaktadýr. Bu itibarla, reform hedefleriyle birlikte ele alýnarak
tasarlanmasý ve kararlýlýkla uygulanmasý gerekmektedir.
Bu anlamda Strateji Belgesi, 4628 sayýlý Kanun kapsamýndaki özelleþtirmeler
açýsýndan yasal olarak baðlayýcýlýðý olmamakla birlikte, siyasi iradenin elektrik enerjisi
sektörü reformuna ve baðlantýlý olarak özelleþtirmelere iliþkin görüþ ve hedeflerini
bir takvime baðlý olarak ortaya koymasý bakýmýndan, yayýmlandýðý dönem itibarýyla
önemli bir doküman olarak algýlanmýþtýr.
Strateji Belgesinde üretim ve daðýtým varlýklarýnýn özelleþtirilmesine iliþkin olarak
herhangi bir yöntem belirtilmemiþtir. Bununla birlikte, özelleþtirme uygulamalarýnda
sadece gelire odaklý bir yaklaþým sergilenmeyeceði, özelleþtirmeler sonrasýnda elektrik
enerjisi fiyatlarýnda kalýcý artýþlara yol açýlmamasýna dikkat edileceði, mali açýdan
güçlü þirketlerin katýlýmýnýn saðlanmasý gerektiði hususlarýna yer verilmiþtir. Belgede,
ayrýca özelleþtirme yöntemi seçilirken göz önünde bulundurulmasý gereken konular
vurgulanmýþtýr.
Diðer taraftan, Strateji Belgesinin yayýmýný takip eden süreçte, 4628 sayýlý Kanunda
da önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bunlar temel olarak,
Ø Asgari 5 yýllýk bir geçiþ dönemi süresince bölgeler ve faaliyetler arasý çapraz

Ø
Ø
Ø
Ø

sübvansiyonlarý içeren ulusal tarife uygulamasýnýn öngörülmesi ve bunun için
TEDAÞ tarafýndan tarife teklifi sunulmasýnýn getirilmesi,
Kurul onaylý tarifeler ile çapraz sübvansiyonun deðiþtirilebilmesi için Bakanlar
Kurulunun yetkili kýlýnmasý,
Geçiþ dönemi boyunca uygulanmak üzere bir fiyat eþitleme mekanizmasýnýn
teþkili,
Daðýtým faaliyeti gösteren tüzel kiþilerin üretim faaliyetlerine iliþkin sýnýrlamalarýn
kaldýrýlmasý,
Özelleþtirilen daðýtým bölgelerinde öngörülen yatýrýmlarýn yapýlmamasý halinde,
Kurula lisansý iptal etme yükümlülüðü getirilmesi,

olarak özetlenebilmektedir.
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3.1 Öncelik, Zamanlama ve Diðer Konular
Strateji Belgesinde, 31 Mart 2005 tarihine kadar; daðýtým þirketleri / bölgeleri için
ihale sürecinin baþlatýlmasý ve 31 Aralýk 2006ya kadar tüm daðýtým þirketlerinin /
bölgelerinin özelleþtirilmesi hedeflenmiþtir.
Üretim tesisleri açýsýndan ise, piyasada hakim durum oluþturmayacak þekilde ve
rekabetçi bir piyasa yapýsýnýn gerekleri göz önünde bulundurularak portföy üretim
gruplarý/þirketleri oluþturulmak suretiyle 1 Temmuz 2006 tarihi itibarýyla özelleþtirme
sürecinin baþlatýlmasý öngörülmüþtür.
Bu çerçevede, Özelleþtirme Yüksek Kurulunun 2.4.2004 tarihli ve 2004/22 sayýlý
kararýyla TEDAÞ özelleþtirme kapsam ve programýna alýnmýþtýr. Söz konusu kararda
satýþ, kiralama, iþletme hakký devri ve iþin gereðine uygun diðer yöntemlerin birlikte
ve/veya ayrý ayrý uygulanmasý suretiyle özelleþtirilmesi ve özelleþtirme iþlemlerinin
de 2006 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý öngörülmüþtür.
Ancak, Strateji Belgesinde öngörülen takvimde çok büyük sapmalar meydana
gelmiþ, daðýtým özelleþtirmeleri için ön koþul olan 20 daðýtým þirketinin kurularak
tarifelerinin onaylanmasý iþlemi yaklaþýk 2 yýl gecikmeli olarak gerçekleþtirilebilmiþtir.
Devam eden süreçte, söz konusu daðýtým þirketlerinden Baþkent Elektrik Daðýtým
A.Þ., Sakarya Elektrik Daðýtým A.Þ. ve Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým
A.Þ.nin ÝHS modeli yoluyla özelleþtirileceði 31.08.2006 tarihinde ÖÝB tarafýndan
duyurulmuþtur.
Özelleþtirme ihaleleri için baþlangýçta 15 Aralýk 2006 olarak ilan edilen son teklif
verme tarihi önce 19 Ocak 2007 tarihine daha sonra 9 Ocak 2007 tarihinde yapýlan
bir duyuruyla da belirsiz bir tarihe ertelenmiþtir. Erteleme gerekçesi olarak, TEDAÞýn
devam etmekte olan ve proje aþamasýnda bulunan alt yapý yatýrýmlarýnýn
gerçekleþtirilmesinin yaný sýra, özelleþtirme sonrasýnda gerçekleþtirilecek yatýrýmlara
iliþkin belirsizliklerin giderilmesi gösterilmiþtir. Söz konusu altyapý yatýrýmlarýna iliþkin
projeler kapsamýnda Dünya Bankasý finansmaný ile gerçekleþtirilecek projeler de yer
almaktadýr.
Diðer taraftan, daðýtým hatlarýnýn yer altýna alýnmasýný da kapsayacak þekilde
Elektrik Daðýtýmýnýn Rehabilitasyonu Projesi baþlatýlmýþtýr. Söz konusu projenin
finansmaný için Uluslararasý Ýmar ve Kalkýnma Bankasý ile TEDAÞ arasýnda 11.2.2008
tarihinde 205 Milyon Euro tutarýnda kredi kullanýmýna yönelik bir anlaþma imzalanmýþtýr.
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Söz konusu sözleþme kapsamýnda AYEDAÞ, Uludað, Meram, Gediz, Toroslar, Menderes,
Osmangazi ve Akdeniz daðýtým þirketleri bulunmaktadýr. Bu çerçevede, özelleþtirme
sonrasýnda daðýtým bölgelerinin iþletme haklarýný devralacak daðýtým þirketlerinin
projeyi gerçekleþtirmelerini saðlayacak önlemler almasý, TEDAÞýn kredi anlaþmasý
kapsamýndaki yükümlülükleri arasýnda yer almaktadýr.
Devam eden süreçte, Özelleþtirme Yüksek Kurulunun 22.4.2008 tarihli 2008/25
sayýlý kararý ile Baþkent EDAÞ ve Sakarya EDAÞýn ihale sürecine ön yeterliliði geçen
tüzel kiþiler/ortak gruplarý ile devam edilmesine, AYEDAÞ özelleþtirme ihalesinin
ise iptal edilmesine karar verilmiþtir. Bu ihale kapsamýndaki tekliflerin en son verilme
tarihi ise ÖÝB tarafýndan 10.6.2008 olarak belirlenmiþtir. Ayrýca, Meram ve Aras EDAÞýn
özelleþtirilmesine iliþkin ön yeterlilik baþvurularýnýn 26.5.2008 gününe kadar
yapýlabileceði, tekliflerin ise 15.7.2008 gününe kadar verilebileceði, 1 Mayýs 2008
tarihinde ÖÝB internet sayfasýndan duyurulmuþtur.
Sonuç olarak; Strateji Belgesinde 2006 yýlý sonuna kadar daðýtým özelleþtirmelerinin
tamamlanmasý öngörüldüðü halde, daðýtým özelleþtirmeleri için ilk teklifler herhangi
bir deðiþiklik olmadýðý takdirde ancak Haziran 2008de verilebilecektir.
Bununla birlikte, üretim özelleþtirmeleri açýsýndan ise belirsizlik devam etmektedir.
Konuya iliþkin olarak referans alýnabilecek tek bilgi Devlet Planlama Teþkilatý internet
sayfasýnda yayýmlanmakta olan 2008 Yýlý Program Tedbirleri dokümanýndaki;
EÜAÞýn rekabetçi bir piyasa yapýsýna olanak tanýyacak optimum sayýda üretim
portföy grubuna bölünmesi tamamlanmýþ olup, EÜAÞ Üretim Portföy Gruplarý
özelleþtirme kapsamýna alýnarak özelleþtirme iþlemleri baþlatýlacaktýr.
ifadesidir. Bu dokümanda, özelleþtirme iþlemlerinin baþlamasý için öngörülen sürenin
ise Haziran 2008 sonu olduðu belirtilmektedir.
Daðýtým özelleþtirmelerinin ertelenmesine gerekçe olarak TEDAÞýn altyapý
yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi gösterilmiþtir. Bununla birlikte, 2008 Yýlý Program
Tedbirleri dokümanýnda, yenileme-geniþleme yatýrýmlarýnýn özel sektör tarafýndan
yapýlmasýnýn, daðýtým özelleþtirmelerinin amaçlarý arasýnda yer almasý oldukça dikkat
çekicidir.
Elektrik enerjisi sektöründeki özelleþtirmelere iliþkin temel konular, Strateji
Belgesinin yayýmlandýðý Mart 2004 tarihinden bu yana geçen süre zarfýndaki geliþmeler
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ve bugün gelinen durum dikkate alýnarak aþaðýdaki konu baþlýklarý altýnda
deðerlendirilmiþtir:
Sektör önceliði: Strateji Belgesinde özelleþtirmelerin daðýtýmdan baþlatýlmasýnýn
gerekçesi olarak, serbestleþmiþ bir piyasada perakende satýþ lisansý sahibi daðýtým
þirketlerinin üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek yatýrýmcýlara güven verecek
bir yapýda olmasýnýn gerektiði gösterilmiþtir.
Daðýtým þirketleri piyasada halen en büyük alýcý konumlarýný devam ettirmektirler.
Ancak bununla birlikte, gerçek maliyetler tüketici fiyatlarýna yansýtýlmadýðý sürece,
en büyük alýcý olmanýn, en güvenilir alýcý anlamýna gelmediði de ortadadýr. Böyle
bir ortam, ikili anlaþmalar piyasasýnýn geliþebilmesini, daðýtým þirketlerinin alým
potansiyeline dayalý olarak çok büyük ölçekli ya da çok yüksek yatýrým maliyeti
gerektiren projelerin gerçekleþebilme þansýný düþürmektedir. Bununla birlikte, söz
konusu þartlar devam ettiði sürece, daðýtým þirketleri dengeleme ve uzlaþtýrma sistemi
üzerinden dolaylý olarak ya da gün öncesi piyasasýnýn kurulmasý halinde doðrudan
bir araya gelmek suretiyle üretim þirketlerinin en büyük müþterileri olmaya devam
edeceklerdir. Dolayýsýyla, daðýtým þirketlerinin mali açýdan güçlü birer alýcý olmalarý,
üretim þirketleri için mevcut durumda da kritik bir önem taþýmaktadýr. Ancak bu
durum, üretim tesislerinin özelleþtirilmesi için daðýtým özelleþtirmelerinin beklenmesini
de gerektirmemektedir. Üretim ve daðýtýmda olabildiðince paralel bir özelleþtirme
sürecinin yürütülmesinin piyasa oluþumu üzerinde ivmelendirici bir etki yaratabileceði
deðerlendirilmektedir.
Kademeli (parçalý) özelleþtirme: Mayýs 2008 tarihi itibarýyla daðýtým özelleþtirmeleri
kapsamýndaki uygulamalara bakýldýðýnda ilk aþamada ikili gruplar halinde 4 daðýtým
þirketinin özelleþtirilmesinin gündemde olduðu görülmektedir.
Devam eden süreçte hangi daðýtým þirketleri için hangi zaman dilimlerinde
özelleþtirme ilanýna çýkýlacaðý ve özelleþtirme sürecinin ne zaman tamamlanacaðý
belirli deðildir. Oysa tüm daðýtým bölgelerinin özelleþtirilme sürecinin eþ zamanlý
olarak baþlatýlmasý, ileriye doðru belirsizlikleri asgariye indirirken, homojen bir piyasa
yapýsý oluþturulmasýna da katký saðlayacaktýr. Ancak, hangi yol benimsenirse
benimsensin, daðýtým özelleþtirme sürecini daðýtým þirketleri bazýnda gruplar halinde
takvime baðlayan bir programýn ortaya konulmasýnda yarar bulunmaktadýr.
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Üretim santrallarýnýn gruplandýrýlmasý: Kaynak çeþitliliði içeren bir üretim
portföyüne sahip olunmasýnýn etkin bir risk yönetimi açýsýndan avantaj saðlayacaðý
açýktýr. Bu kapsamda, termik ve hidrolik dengesi gözetilerek oluþturulmuþ portföy
gruplarýnýn þirketleþtirilerek özelleþtirilmesi uygun bir yaklaþýmdýr.
Ø

Diðer taraftan, Strateji Belgesinin üzerinden geçen süre zarfýnda piyasa oyuncularýnýn
serbest piyasa kurallarý hakkýnda daha fazla deneyime sahip olduklarý görülmektedir.
Bu itibarla, en uygun portföyü oluþturmak üzere piyasa oyuncularýnýn karar verme
süreçlerinde gerekli esnekliðin saðlanmasý açýsýndan, portföy gerekliliði göstermeyen
üretim tesislerinin ayrý ayrý olarak da özelleþtirmeye konu edilebileceði
deðerlendirilmektedir. Bu yaklaþým çerçevesinde, arz güvenliði konusu dikkate
alýnarak, rehabilitasyon ihtiyacý duyulan santrallar emreamedeliklerinin hýzlý bir þekilde
artýrýlabilmesini teminen, öncelikli olarak özelleþtirilmelidir. Ayrýca, yeni kapasite
ilavesi olanaðý bulunan santrallar için de, bu durum bir koþul olarak ihale þartnamesine
dahil edilmeli ve bu santrallar da öncelik sýralamasýnda öne çýkarýlmalýdýr. Böylece
üretim özelleþtirme süreci arz güvenliði sorununa da katký saðlayacak þekilde tamamen
portföy yaklaþýmýna dayalý bir özelleþtirmeye oranla daha hýzlý olarak tamamlanabilecektir.
Bu yaklaþýmýn benimsenmesi halinde portföy bazýnda düzenlenmiþ olan geçiþ
dönemi sözleþmelerinin, ayrýca üretim tesisi bazýna da dönüþtürülerek yeniden
düzenlenmesi gerekecektir. Buna ek olarak, her koþulda, bulunduðu konum ve tesis
tipi açýsýndan pivot durumda olan santrallarýn, kapasitelerinden baðýmsýz olarak hakim
güç oluþturabileceði dikkate alýnarak, bu santrallarla özelleþtirme öncesinde yan
hizmetler anlaþmasý yapýlmalýdýr. Bununla birlikte bu deðerlendirmeden, yan hizmetler
anlaþmalarýnýn yapýlma gerekliliði ve/veya önceliðinin, üretim özelleþtirmeleriyle
sýnýrlý bir yaklaþým olduðu anlamý çýkarýlmamalýdýr. Zira Yan Hizmetler Anlaþmalarý
serbest bir piyasada sistem iþletmecisinin sistem güvenilirliðini ve kararlýlýðýný saðlamak
için ihtiyaç duyduðu çok önemli bir araçtýr.
Diðer taraftan, özelleþtirmelerin iptaline neden olan konularýn arasýnda sýklýkla
usul ya da þekil hatalarýyla karþýlaþýlmaktadýr. Diðer hatalardan bazýlarý; ihalede açýklýk
ilkesine uyulmamasý, yetki aþýmý ya da ayrýmcýlýk yapýlmasý, ihale sürecinde önceden
öngörülmeyen yeni yükümlülüklerin ya da avantajlarýn oluþturulmasýdýr. Özelleþtirme
sürecinin tasarýmý kadar, iptale yol açacak bir usul veya þekil hatasý yapýlmamasý için
gereken özen gösterilmelidir.
Özelleþtirme açýsýndan belirsizlik yaratan bir bu konu da, mevcut düzenlemeye
göre 2010 yýlý sonu itibarýyla sona ermesi öngörülen geçiþ dönemi süresinin uzatýlýp
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uzatýlmayacaðý ya da uzatýlacaksa ne kadar uzatýlacaðýdýr. Zira ulusal tarifelerin ve
fiyat eþitleme mekanizmasýnýn uygulanacaðý dönemi ifade eden geçiþ döneminin
sonunda, geçiþ dönemi uygulamasýný gerektiren koþullarýn ortadan kalkmýþ olmasý
gerekmektedir.
Bu noktada, bu Raporun yayýna hazýrlandýðý tarih itibarýyla T.B.M.M.de görüþülmekte
olan 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Tasarýsýnýn Geçici 9uncu maddesinde bu sürenin 2012 yýlý sonuna kadar
uzayabileceði görülmektedir.
Esasen, 10 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan deðiþiklikle 4628 sayýlý Kanuna eklenen
Geçici 9uncu madde çerçevesinde, daðýtým özelleþtirmelerinin Strateji Belgesinde
öngörülen takvim çerçevesinde tamamlanmasý ve kayýp kaçak hedeflerinin tutturulmasý
öngörüsüdür. Dolayýsýyla, anýlan kanun tasarýsý kapsamýnda geçiþ döneminin
uzatýlmasýna iliþkin deðiþiklik, hedeflerden sapma olduðuna iþaret etmektedir.
Diðer taraftan, daðýtým özelleþtirmelerinin gerçekleþmesine paralel olarak, hisse
devirleriyle birlikte daðýtým þirketinin tüm yükümlülükleri hisseleri satýn alan tüzel
kiþilere ait olacaktýr. Parçalý bir özelleþtirme yaklaþýmýnýn benimsenmiþ olduðu dikkate
alýndýðýnda, hisse devirlerinin yapýldýðý tarihler itibarýyla öngörülen hedeflerden
sapmalar ile geçiþ döneminin sona erme tarihine göre kalan süreler, üstlenilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi açýsýndan kritik bir önem taþýyacaktýr.
Dikkate alýnmasý gereken bir diðer husus da, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB)
özelleþtirmeler üzerindeki etkisidir.
OSBlerin özellikle, daðýtým sisteminden ayrýlarak iletim sistemine baðlanma
yönündeki taleplerinin herhangi bir zorunluluða dayanýp dayanmadýðý belirlenmeksizin
karþýlanmasý, bölgede faaliyet gösteren daðýtým þirketlerinin daðýtým gelirlerinin
azalmasýna ve kayýp-kaçak deðerlerinin ise artmasýna yol açacaktýr. Zira daðýtým
faaliyetine iliþkin gelirler, sisteme baðlý abone sayýsý ve tüketim miktarlarýyla (halen
daðýtým tarifeleri tüketilen kWh baþýna ücretlendirilmektedir) yakýndan ilgili olup, bu
durumu geriye götürebilecek her uygulama, daðýtým faaliyetinin sürdürülebilirliðini
azaltacaktýr.
Türkiye genelinde faal veya kuruluþ aþamasýnda olan 248 adet OSB mevcuttur.
OSB Üst Kuruluþuna üye 130 adet OSBnin bulunduðu, bu kapsamda EPDK tarafýndan
toplam 118 adet OSBnin daðýtým lisansý baþvurusu kabul edilmiþ ve bunlardan 65
adet OSBye de lisans verilmiþtir1. Bu arada, 2008 Nisan ayý itibarýyla lisans verilen
OSBlerin sayýsý 80e yaklaþmýþ bulunmaktadýr.
1 EPDK Kurum Baþkaný Sayýn Hasan Köktaþýn 2.OSB Zirvesi Açýlýþ Konuþmasýndan(01.02.2008)
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Bu itibarla, OSBlerin sayýsýnýn nereye kadar artacaðý öngörülemediðinden, daðýtým
þirketleri açýsýndan oldukça ciddi bir belirsizlik söz konusudur. Bu konunun, OSBler
açýsýndan da, elektrik piyasasý açýsýndan da gerçekçi bir yaklaþýmla ele alýnarak, bölge
sayýsýnýn sabitlenmesinde yarar görülmektedir.

3.2. Özelleþtirme Sonrasý
Homojen olmayan yapýlarý içeren geçiþ dönemi süreçleri, yönetilmesi oldukça zor
ve piyasa dýþý müdahalelere karþý da oldukça kýrýlgan bir yapý sergilemektedir. Bu
nedenle, reform nitelikli dönüþümlerde, daha önce farklý rejimlere tabi olarak faaliyet
gösteren piyasa aktörlerinin mümkün olan en kýsa sürede ayný kurallar çerçevesinde
hareket edebileceði bir yapýnýn oluþturulmasý kritik önem taþýmaktadýr.
Türkiye elektrik piyasasýnda özelleþtirmeler tamamlanýncaya ve piyasa altyapýsý
geliþinceye kadar dikkatle yönetilmesi gereken bir dönemin söz konusu olduðu
görülmektedir. Dolayýsýyla, bu dönemde atýlacak her adýmýn, gelecekteki piyasa
yapýsý üzerindeki etkilerinin önceden planlanmasý önem taþýmaktadýr.
Bu kapsamda, rekabete dayalý serbest bir piyasa kurmaya çalýþýrken, kamunun
piyasadaki aðýrlýðýný artýracak yaklaþýmlardan kaçýnýlmalýdýr. Yapýlacak düzenlemelerde
de kamu-özel sektör ayrýmýna yol açýlmamasý için gereken titizliðin gösterilmesi,
sürdürülebilir bir piyasa oluþumu açýsýndan zorunluluk teþkil etmektedir.
Özellikle parçalý özelleþtirme yaklaþýmýnýn bir sonucu olarak, kamu ve özel sektör
daðýtým þirketlerinin enerji alým maliyetlerindeki artýþlarýn tarifelere yansýtýlmasýnda
farklý davranýþ biçimleri geliþtirmelerinin söz konusu olmasýnýn, ilk özelleþtirmelerin
tamamlanmasýný takiben gündem oluþturabilecek riskli hususlarýn baþýnda geldiði
deðerlendirilmektedir.
Bugüne kadar olan iþleyiþ dikkate alýndýðýnda, kamu daðýtým þirketlerinin enerji
alým maliyetlerini perakende enerji satýþ tarifelerine yansýtmada baðýmsýz hareket
edebilme kabiliyetlerinin bulunmamasý, özelleþtirme sonrasý dönem için bir soru
iþareti oluþturmaktadýr. Zira bu durumda, özelleþtirilen daðýtým bölgelerinde faaliyet
gösteren þirketlerin enerji alým maliyetlerindeki artýþlarý tarifelere yansýtmak üzere
yapacaklarý her giriþim, kamuoyu tarafýndan özelleþtirmelerle beklenilen faydanýn
saðlanamadýðý algýsýna yol açabilecektir. Bunun tersi olarak, geçmiþte olduðu gibi
TETAÞ veya geçiþ dönemi sözleþmeleri kapsamýnda EÜAÞ ve portföy üretim gruplarýnýn
kamu daðýtým þirketlerine bilanço düzeltmede yardýmcý olmasý ise özel sektör daðýtým
þirketleri açýsýndan kabul edilebilir bir yaklaþým deðildir.
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Kamu ve özel sektör arasýnda uygulama bütünlüðünün saðlanmasý
açýsýndan, 4628 sayýlý Kanuna enerji alým maliyetlerinin tüketici fiyatlarýna
yansýtýlacaðýna dair açýk ve net bir hüküm eklenmeli ve ikincil mevzuatta
da buna paralel olarak gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Kamu-özel ayrýmý konusunu gündeme taþýyabilecek bir diðer husus da, daðýtým
faaliyetinin gerektirdiði yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi ve denetlenmesine iliþkindir.
Bilindiði gibi, 2005 yýlýnda yapýlan bir deðiþikle, 4628 sayýlý Kanunun 2nci
maddesinin dördüncü fýkrasýnýn (c) bendine: Özelleþtirilen elektrik daðýtým tesis ve
varlýklarýna iliþkin her türlü iþletme ile yatýrým planlamasý ve uygulamasýnda onay,
deðiþiklik ve denetim yetkisi Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini saðlayacak
yatýrýmlarýn teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmýþ yatýrýmlar
gerçekleþtirilmediði takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapýlýr hükümleri
eklenmiþtir.
Kamu daðýtým þirketlerinin, deðinilen bu düzenlemenin dýþýnda tutulmasý 4628
sayýlý Kanunun özüne aykýrýdýr. Zira 4628 sayýlý Kanunda daðýtým þirketlerinin
yükümlülükleri açýsýndan kamu ve özel sektör ayrýmý gibi husus asla söz konusu
deðildir. Kaldý ki, her iki durumda da daðýtým þirketleri iþletme haklarý devredilmiþ
bölgelerde lisanslarý kapsamýnda faaliyet gösterecek olup, lisanslarýnýn gereðini ayný
mevzuat çerçevesinde ve ayný kurallara tabi olarak yerine getirmek zorundadýr.
Diðer taraftan, daðýtým hizmetinin verilmesini saðlayacak yatýrýmlarýn teklif
edilmesinin ve onaylanmýþ yatýrýmlarýn gereðinin yerine getirilmesinin, kamu yararý
açýsýndan sadece özel daðýtým þirketlerinin yükümlülüðü olarak tanýmlanabilmesi
mümkün deðildir. Bu hayati yükümlülüðün yerine getirilmemesi durumunda
uygulanacak yaptýrýmlarda, kamu ve özel daðýtým þirketleri bazýnda farklý bir yaklaþým
sergilenmesinin de kabul edilebilir bir husus olmadýðý açýktýr.
2005 yýlýnda yapýlan bir deðiþikle 4628 sayýlý Kanuna eklenen ve kamu ile
özel sektör kuruluþlarý arasýnda ciddi ölçüde bir ayrýma yol açan hükümlerin
deðiþtirilmesi gerekmektedir.
Daðýtým faaliyetinin yerine getirilmesi için gerekli olan yatýrýmlarýn hangi usul
çerçevesinde denetleneceði ve onaylanmýþ yatýrýmlarýn yerine getirilmemesi durumundaki
lisans iptali konularýna da, daðýtým özelleþtirmeleri öncesinde açýklýk kazandýrýlmalýdýr.
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Ayrýca, özelleþtirmeler sonrasý piyasadaki kamu aðýrlýðýnýn azalmasý paralelinde
þirket birleþmeleri de gündeme gelebilecektir. Bu itibarla, EPDKnýn piyasa izleme
altyapýsýnýn güçlendirilmesi ve bu baðlamda Rekabet Kurumu ile olan iliþkisinin daha
net bir þekilde ortaya konulmasý gerekmektedir.
Elektrik Piyasasýnda Daðýtým Sistemi Yatýrýmlarýnýn Düzenlenmesi ve Planlardaki
Gerçekleþmelerin Denetlenmesi Hakkýnda Yönetmelik 7.1.2007 tarihinde Resmi
Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Anýlan yönetmeliðin ekinde yer alan
formata uygun olarak düzenlenen ve gerçekleþen yatýrýmlara iliþkin olan tablolarýn
her yýlýn Mart ayý sonuna kadar EPDKya sunulmasý ve onaylanmýþ yatýrýmlar ile
gerçekleþen yatýrýmlar arasýndaki farklýlýklarýn söz konusu tablolardan izlenmesi
öngörülmektedir.
Esasen, daðýtým faaliyetinin güvenilir bir þekilde yürütüldüðünün en temel
göstergesini, daðýtýmý yapýlan enerjinin sunum kalitesi oluþturmaktadýr. Dolayýsýyla,
daðýtým faaliyetinde kesintisiz ve kalite standartlarýna uygun performansýn ortaya
çýkmamasý, yatýrýmlarýn gerektiði gibi yapýlmadýðý olasýlýðýna dair sinyal vermesi
bakýmýndan dikkate alýnmasý gereken en önemli husustur. Bununla birlikte, onaylý
yatýrým programý çerçevesinde olmak üzere, Türkiye ölçeðinde her bir proje bazýndaki
yatýrýmlarýn gerçekleþip gerçekleþmediðinin takip ve denetiminin, herhangi bir hizmet
alýnmaksýzýn sadece EPDK tarafýndan gerçekleþtirilmesi son derece güçtür.
EPDKnýn da daðýtým yatýrýmlarýnýn denetlenmesine iliþkin yönetmelikte, bu güçlüðü
dikkate alarak, etkin bir denetimin saðlanmasýný teminen, baðýmsýz denetim yatýrým
denetim þirketleri ile tesis kabulü için yetkili tüzel kiþiler ibarelerine yer vermiþ
olduðu görülmektedir. Ancak, hem bu tanýmlara açýklýk kazandýrýlmasý, hem de bu
tür bir hizmet alýmýnýn yapýlabilmesi için 4628 sayýlý Kanunda yasal dayanak
oluþturulmasý gerekmektedir. Söz konusu þirketlerin kuruluþlarý ile çalýþma usul ve
esaslarý da çýkarýlacak bir yönetmelikle düzenlenmelidir.
4628 sayýlý Kanunda gereken yasal zemin teþkil edildiði takdirde, EPDK
gerekli gördüðü durumlarda baðýmsýz teknik denetim þirketlerinden
hizmet satýn alarak yatýrým denetimi yaptýrabilecektir.
Diðer taraftan, 4628 sayýlý Kanunun 2nci maddesinde, herhangi bir esnekliðe yer
verilmeksizin, onaylanmýþ yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmemesi halinde doðrudan lisans
iptalinin öngörülmesi, uygulamada büyük sorunlar yaratabilecektir. Zira bu düzenleme,
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daðýtým özelleþtirme modeli dikkate alýndýðýnda uygulanabilir deðildir. Düzenlemenin
yarattýðý muðlaklýklar somut durumlarý da kapsamamakta ve Kurulun takdir yetkisini
önemli ölçüde sýnýrlandýrmaktadýr.
Ayrýca, daðýtým yatýrýmlarý kapsamýndaki onaylý proje ile gerçekleþmeler arasýnda,
projenin bütününü aksatmayacak þekilde farklýlýklarýn oluþmasý doðaldýr. Daðýtým
faaliyetini aksatmayacak þekilde, eksik kalan yatýrýmlar sonucu ortaya çýkan gelirlerin
ne þekilde geri alýnacaðý da ikincil mevzuatta düzenleme altýna alýnmýþtýr.
4628 sayýlý Kanunun 2nci maddesindeki lisans iptaline iliþkin hüküm
kaldýrýlarak, konu, yine 4628 sayýlý Kanunun yaptýrýmlarý düzenleyen
11inci maddesi çerçevesinde ele alýnmalýdýr.
Daðýtým özelleþtirmeleri sonrasýnda gündeme gelmesi muhtemel diðer konulara
Daðýtým baþlýðý altýnda aþaðýda yer verilmiþtir.
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4. ÜRETÝMÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ
4628 sayýlý Kanunun 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüðe girmesinden itibaren 7 yýlý
aþkýn bir süre, piyasa faaliyetleri için lisans verilmeye baþlanýldýðý 3 Eylül 2002
tarihinden ise yaklaþýk 6 yýl sonra gelinen noktada, Türkiye elektrik enerjisi sektöründeki
piyasa faaliyetleri, kamu kuruluþlarýnýn yönetimindeki üretim tesislerinin belirgin
hakimiyetinde sürdürülmeye devam etmektedir.
Tablo 4.1 Üretim Kapasitesinin Kuruluþlara Daðýlýmý
Kuruluþlar

Foel Oil

Yerli

ve

ve Ýthal

Toplam

Motorin

Kömür

1,0138.70

300

7,461.00

Termik
Linyit Doðalgaz

Hidrolik

Ýçindeki

Diðer

Toplamý

Barajlý

Akarsu

Rüzgar

Toplam

Payý(%)

15

12,817.60

10,950.00

511.6

-

24,279.20

59.53

EÜAÞ ve Diðer
Kamu

3,902.30

Ýþletme Hakký
Devir

-

-

620

-

-

620

-

30.1

-

650.1

1.59

Yap Ýþlet

-

1,320.00

-

4,781.80

-

6,101.80

-

-

-

6,101.80

14.96

-

-

-

1,449.60

-

1,449.60

772

210

17,4

2,449.00

6.00
9.03

Yap Ýþlet
Devret
Üretim
Þirketleri

252.2

-

-

1,798.30

1.137,10

3,187.70

-

368.4

127,7

3,683.80

Otoprodüktörler

594.3

366

145.8

961.5

990,9

3,058.50

540

22.8

1,2

3,62.50

8.88

146,3 40,786.30

100

Toplam

1,985.20 1,986.00 8,226.80 12,894.10 2.143,00 27,235.20 12,262.00 1,143.00

Kaynak: TEÝAÞ

Tablodan da görüldüðü gibi, toplam kurulu kapasitenin yaklaþýk % 60ý EÜAÞ,
EÜAÞ baðlý ortaklýklarý, daha önce EÜAÞ bünyesinde olan bazý üretim tesislerini
içeren Ankara Doðal Enerji A.Þ. ve EÜAÞ tarafýndan kiralanarak, özel sektöre hizmet
alýmý yolu ile iþlettirilen mobil santral üretim tesislerinden oluþmaktadýr.
Toplam 24,280 MW gücünde olan bu kapasitenin iþletilmesi ve üretilen
elektrik enerjisinin fiyatlandýrýlmasý ise tamamen kamu kuruluþlarý tarafýndan
gerçekleþtirilmektedir.
Özel sektör kuruluþlarý tarafýndan iþletilmekte olan kapasitenin 650 MWý iþletme
hakký devri, yaklaþýk 6,102 MWý yap iþlet ve 2,449 MWý ise yap iþlet devret modeli
çerçevesinde imzalanmýþ bulunan uzun dönemli alým ve fiyat garantili mevcut
sözleþmeler kapsamýnda faaliyet göstermektedir. Toplam kurulu gücün % 22.56sýna
karþýlýk gelen bu elektrik üretim tesisleri, mevcut sözleþmelerinin hükümleri
doðrultusunda çalýþtýrýlmakta olduðundan, serbest piyasa kurallarýnýn dýþýnda faaliyet
göstermektedirler.
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Geriye kalan yaklaþýk 7,306 MW kurulu gücün yaklaþýk 3,623 MWý otoprodüktör
ve otoprodüktör grubu þirketler tarafýndan iþletilmektedir. Bu þirketler de, üretim
þirketlerine dönüþmedikleri sürece, mevzuatta bulunan kýsýtlamalara baðlý olarak
hareket edebildiklerinden, bahse konu þirketlerin gerçek anlamda bir serbest piyasa
oyuncusu olarak kabul edilebilmeleri güçtür.
Sonuç olarak, 2007 yýlý sonu itibarýyla serbest piyasa kurallarýný tam olarak
uygulayabilecek üretim tesisi kapasitesi 3,684 MW olup, bu deðer toplam kurulu
gücün ancak % 9una karþýlýk gelmektedir.
2007 yýlýnda gerçekleþen toplam üretimin kuruluþlara daðýlýmý ise aþaðýdaki Tablo
4.2de gösterilmektedir.
Tablo 4.2 2007 Yýlý Elektrik Enerjisi Üretiminin Kuruluþlara Daðýlýmý
Þirketler
EÜAÞ
ADÜAÞ
EÜAÞa BAÐLI ORT.
MOBÝL SANT.
ÝÞLETME HAKKI DEV. SANT.
YAP ÝÞLET SANTRAL
YAP ÝÞLET DEVRET SANTRAL
SERBEST ÜRETÝM ÞÝRKETLERÝ
OTOPRODÜKTÖR SANTRAL
TOPLAM ÜRETÝM

(kWh)
Toplam
73,819,835,148
220,997,013
18,490,233,250
743234,186
4,265,491,000
44,953,052,859
14,253,413,885
17,962,411,805
16,528,380,029
191,237,049,175

Kaynak: TEÝAÞ Aylýk Ýþletme Faaliyetleri Raporu

Þekil 4.1de gösterildiði gibi, 2007 yýlýnda gerçekleþen toplam üretimin sadece %
9.39unun piyasa koþullarýnda üretim yapan üretim þirketleri tarafýndan gerçekleþtirilmiþ
olduðu daha net bir þekilde görülmektedir.
Þekil 4.1 2007 Yýlý Üretiminin Daðýlýmý

Kaynak: TEÝAÞ Aylýk Ýþletme Faaliyetleri Raporu
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Piyasada faaliyet gösteren üretim tesisi toplam kurulu gücünün % 82sinin doðrudan
veya dolaylý olarak kamu kuruluþlarýnýn kontrolünde olduðu bu durum çerçevesinde,
serbest piyasa kurallarýnýn tam olarak uygulanmasýný beklemek ve bu piyasada oluþan
elektrik enerjisi fiyatlarýnýn piyasa kurallarýna göre belirlenmiþ olduðunu söyleyebilmek
mümkün deðildir.
Anayasa Mahkemesinin 3291 sayýlý Kanunun bazý maddelerinin iptaline yönelik
olarak almýþ olduðu ve yukarýda deðinilen 9.12.1994 tarihli ve 1994/42-2 sayýlý
kararýnda; 172. madde ile Devlet'e verilen tüketicileri koruma görevi ancak, tekelleþme
ve kartelleþmelerin önlenerek özgür rekabet koþullarýnýn saðlanmasý ile güvenceye
alýnabilir. Piyasa ekonomisinin etkinliði, tam rekabet koþullarýnýn varlýðýna baðlýdýr.
Tekelleþme ya da kartelleþmeye olanak veren ortamlarda piyasa ekonomisi etkinliðini
yitirir. görüþüne yer verilmiþtir.
Bu noktada, piyasada hakim güce sahip olan kamu kuruluþlarýnýn kamu yararýný
kolladýklarý iddia edilse de, bu kuruluþlar elektrik piyasasýna iliþkin mevzuata tam
olarak uyamadýklarýndan, piyasaya doðru fiyat sinyalleri verememiþlerdir. Dolayýsýyla,
arz güvenliðinin saðlanmasýný teminen yeni üretim yatýrýmlarýnýn baþlamasý için gerekli
ortamýn oluþturulmasýný geciktirmiþlerdir.
Burada oldukça ilginç olan husus, genelde piyasalardaki hakim gücün fiyat
yükseltme yönünde hareket etmesi beklenirken, Türkiye elektrik enerjisi piyasasýndaki
hakim gücün tasarrufunun, elektrik fiyatýnýn düþük tutulmasý yönünde gerçekleþmiþ
olmasýdýr.
Sonuç olarak, kamu kuruluþlarý da olsa ve piyasa gücünü fiyat düþürme yönünde
kullanmýþ da bulunsa, Türkiye elektrik piyasasýnda kamunun hakim oyuncu olmasý
serbest piyasa oluþumunu olumsuz yönde etkilemiþtir. Piyasa mekanizmalarýnýn
saðlýklý bir þekilde iþlemesine engel olan bu durum, bir arz güvenliði sorunu ile karþý
karþýya kalýnmasýna yol açmýþtýr.
Bir taraftan tüketicilerin çýkarlarý doðrultusunda serbest rekabet koþullarýnýn
saðlanabilmesi, diðer taraftan yakýn bir gelecekte yaþanmasý muhtemel arz güvenliði
sorununun aþýlmasýný teminen, piyasaya doðru fiyat sinyallerinin verilmesi gerekmektedir.
Bunun yolu ise, kamu kuruluþlarýnýn kontrolünde bulunan üretim tesislerinin ivedilikle
özelleþtirilerek serbest piyasaya kazandýrýlmasýndan geçmektedir.
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Üretim tesisleri özelleþtirmelerinin kýsa sürede gerçekleþtirilmesi halinde, mevcut
kapasite kullaným oranlarýnýn ve verimliliklerinin arttýrýlmasý çalýþmalarý derhal
baþlatýlarak arz güvenliði sorununa da kýsa vadeli çözümler üretmek mümkün
olabilecektir.
4628 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesini takiben EPDK tarafýndan yayýmlanan
Elektrik Piyasasý Uygulama El Kitabýnda, üretim tesisleri özelleþtirmelerinin lisanslarýn
verilmesini izleyen kýsa bir süre içerisinde yapýlacaðý ve özel sektör kuruluþlarýnýn
baþka üretim tesisine sahip olma fýrsatý bulamayacaklarý varsayýmý ile kamu üretim
tesislerinin gruplar halinde özelleþtirilmesi öngörülmüþtür.
Benzer þekilde, OECD tarafýndan hazýrlanan Düzenleyici Reform Türkiye Gözden
Geçirmesi Raporunda (Kasým 2002) da, özelleþtirme sürecinin yükümlenilen maliyetlerin
karþýlanmasýyla iliþkisine iþaret edilmiþtir. Raporda, üretim tarafýnda piyasada hakim
durum yaratmayacak þekilde portföy üretim þirketleri kurulmasý yoluyla özelleþtirme
yapýlmasý önerilmiþtir. Ayný raporda esas itibarýyla özelliþtirilecek alanýn daðýtým
faaliyeti olmasý nedeniyle, daðýtým bölgelerinin daha az sayýda olmak üzere yeniden
bir gruplandýrma yapýlmasý suretiyle özelleþtirilmesinin gerektiði vurgulanmýþtýr.
Keza Strateji Belgesinde de, özelleþtirilecek üretim tesislerinin, piyasada hakim
güç oluþturulmamasý ve mali açýdan güçlülük kriterlerinin saðlanmasý gözetilerek
gruplandýrýlacaðý belirtilmiþtir. Strateji Belgesine göre 30 Eylül 2004 tarihine kadar
portföy üretim gruplarýnýn belirlenmesi ve þirketleþtirilmesi, 30 Eylül 2005 tarihine
kadar da, þirketleþen bu üretim gruplarýnýn özelleþtirme kapsamýna alýnmasý
öngörülmüþtür.
Bu çerçevede yürütülen çalýþmalar sonucunda, aþaðýda yer alan Tablo 4.3te
gösterildiði þekilde üretim tesislerinin gruplandýrýlarak birlikte özelleþtirilmesi kararý
alýnmýþtýr. Ancak bugüne kadar bu portföy üretim gruplarýnýn þirketleþtirilmesi yoluna
gidilmemiþtir.

58

Tablo 4.3 EÜAÞ Portföy Gruplarý
Portföy

1

2

3

No
1
2
3
4
5
6

Santral Adý
Kesikköprü
Adýgüzel
Kapulukaya
Menzelet
Hirfanlý
Aslantaþ

1
2
3

Seyitömer
Soma
Çatalaðzý

1
2
3

Derbent
Altýnkaya
Karkamýþ

1
2
3

Afþin Elbistan B
Afþin Elbistan A
Hopa

1
2
3

Yenice
Gökçekaya
Sarýyar

1
2
3
4

Kemerköy
Yeniköy
Yataðan
Aliaða

Yakýt Tipi
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektirik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Linyit
Linyit
Taþkömürü
Termik Toplamý
Portföy Toplamý
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Linyit
Linyit
Fuel Oil
Termik Toplamý
Portföy Toplamý
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Linyit
Linyit
Linyit
Motorin*
Termik Toplamý
Portföy Toplamý

Kaynak: Osman Demirci -TEDAÞ Özelleþtirmesi Sunumu-Nisan 2006
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Akarsu
Kýzýlýrmak
B. Menderes
Kýzýlýrmak
Ceyhan
Kýzýlýrmak
Ceyhan
-

Kýzýlýrmak
Kýzýlýrmak
Fýrat
-

Sakarya
Sakarya
Sakarya
-

Effektif K. Güç
(MW)
%
76
62
54
124
128
138
582
23.3
577
1,034
300
1,911
76.7
2,493
100.0
56
703
189
948
26.7
1,440
1,120
40
2,600
73.3
3,548
100
38
278
160
476
22.4
540
360
600
150
1,650
77.6
2,126
100,00

Tablo 4.3 EÜAÞ Portföy Gruplarý (Devamý)
Portföy

4

5

6

No
1
2
3

Santral Adý
Hasan Uðurlu
Suat Uðurlu
Karacaören

1
2

Ambarlý DG
Ambarlý FO

1
2
3
4
5

Özlüce
Köklüce
Çatalan
Kemer
Almus

1
2

Bursa DG
Kangal

1
2
3
4
5
6
7

Çamlýgöze
Kürtün
Kýlýçkaya
Demirköprü
Doðankent
Tortum
Gezende

1
2
3
4

Orhaneli
Tunçbilek
Çan
Hamitbat

Yakýt Tipi
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Doðalgaz
Fuel Oil
Termik Toplamý
Portföy Toplamý
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Doðalgaz
Linyit
Termik Toplamý
Portföy Toplamý
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik Toplamý
Linyit
Linyit
Linyit
Doðalgaz
Termik Toplamý
Portföy Toplamý

Kaynak: Osman Demirci -TEDAÞ Özelleþtirmesi Sunumu-Nisan 2006
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Akarsu
Yeþilýrmak
Yeþilýrmak
Aksu
-

Peri Suyu
Yeþilýrmak
Seyhan
B. Menderes
Yeþilýrmak
-

Yeþilýrmak
Hurþit Çayý
Yeþilýrmak
Gediz
Hurþit Çayý
Tortum
Göksu Ermer
-

Effektif K. Güç
(MW)
%
500
69
32
601
24.2
1,251
630
1,881
75.8
2,482
100.0
170
90
169
48
27
504
22.1
1,382
390
1,772
77.9
2,276
100.0
32
85
120
69
75
26
159
566
22.4
210
345
320
1,080
1,955
77.6
2,521
100.0

Diðer taraftan, portföy üretim gruplarýnýn oluþturulmasýnýn üzerinden çok uzun
bir süre geçmemiþ olmasýna karþýn, DSÝ tarafýndan tamamlanan yeni hidroelektrik
santrallarýn iþletilmek üzere EÜAÞa devredilmesi ve 3096 sayýlý Kanun hükümleri
çerçevesinde yapýlmýþ olan üretim tesislerinin iþletme hakký devir sözleþmeleri
konusundaki davalarýn netlik kazanmasý sonucu, portföy üretim gruplarýnýn yeniden
ele alýnmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr.
Bu kapsamda, 2 numaralý portföy üretim grubunda bulunan Afþin-Elbistan A
termik santralýnýn mevcut sözleþmesine göre iþletme hakkýnýn devredilmesi konusunun
kesinleþmesi ile birlikte, bu portföyde termik santral olarak sadece Afþin-Elbistan B
linyit santralý ile Hopa fuel oil santralý kalmýþ olacaktýr.
Ayrýca, Afþin-Elbistan A santralýna iliþkin mevcut sözleþmede yer alan iki yeni
ünite yapýmý için maden sahasýndan nasýl bir tahsis yapýlacaðý konusu da, Elbistan
linyitlerini kullanmak üzere projelendirilmiþ olan diðer santrallarý etkileyebilecek
durumdadýr.
Diðer taraftan, kamu üretim tesislerinin portföyler halinde özelleþtirilmesi önerisinin
geliþtirilmesinin temel amacý, yeni piyasa katýlýmcýlarýnýn ikili anlaþmalarla enerji
tedarik edecekleri müþterilerinin yük eðrilerine uygun üretim yapabilmelerine olanak
saðlamaktýr. Tedarikçilerin piyasada dengesizliðe düþmemeleri için doðal olarak baz
yük ve puant yük santrallarýna sahip olmalarý onlara bir avantaj saðlayacaktýr.
Ancak bununla birlikte, yerli doðal kaynaklarýn özel sektör yatýrýmcýlarýna gecikmeli
de olsa açýlmasýndan ve Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði uygulamasýnýn da
baþlamasýndan sonra çok sayýda termik, hidroelektrik ve yenilenebilir kaynaklara
dayalý üretim tesisi için özel sektör þirketlerine lisans verilmiþtir. Mevcut durum
itibarýyla, özelleþtirilecek olan kamu üretim tesislerine talip olabilecek giriþimcilerin
birçoðunun halihazýrda üretim lisanslarýnýn olmasý veya baþka üretim lisansý sahipleri
ile ortak olabilme ya da þirketlerini devralmalarý olanaðýnýn bulunmasý nedenleriyle,
piyasa katýlýmcýlarýnýn kendi üretim portföylerini oluþturma olanaklarý bulunmaktadýr.
Bu baðlamda da, kamu üretim tesislerinin sadece üretim portföyleri olarak deðil,
santral bazýnda özelleþtirilebilir olduklarý da göz önünde bulundurulmalýdýr. Böyle
bir yaklaþým, özelleþtirme iþlemlerini kolaylaþtýracaðý gibi, verim ve emreamadelik
artýþý saðlayacaktýr. Ayrýca, bahse konu yaklaþýmýn, proje kapasite deðerlerine ulaþmak
üzere iyileþtirme yatýrýmý bekleyen üretim tesislerinin özelleþtirilmelerini de hýzlandýracaðý
düþünülmektedir. Böylesi bir durum ise, kýsa dönemde yaþanmasý beklenen arz
güvenliði sýkýntýsýnýn aþýlmasýna yardýmcý olacaktýr.
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Bununla birlikte, daha verimli ve etkin bir iþletme gerçekleþtirebilmek üzere; ayný
teknolojiyi, ayný maden sahasýný ve ayný araziyi kullanan termik santrallar ile ayný
akarsu üzerinde yer alan hidroelektrik santrallarýn bazý özel durumlarda üretim
portföyleri olarak birlikte özelleþtirilebilecekleri deðerlendirilmektedir.
Portföy ve üretim tesisi bazýnda özelleþtirmenin farklý avantajlarý
bulunmaktadýr. Bu kapsamda, seçilecek yöntemin her iki yaklaþýmý da
içerecek þekilde tasarlanmasý ve uygulanmasýnýn mümkün olabileceði
deðerlendirilmektedir.
Serbest piyasa oluþumu ve arz güvenliðine olan katký dikkate alýnarak
hangi model seçilirse seçilsin üretim özelleþtirmelerine bir program
dahilinde ivedilikle baþlanmalýdýr.
Bilindiði gibi, 4628 sayýlý Kanuna 2006 yýlýnýn Mayýs ayýnda eklenen Geçici 10uncu
madde uyarýnca, portföy üretim gruplarý elektrik enerjisi satýþýna yönelik olarak
daðýtým þirketleri ile 5 yýl süreli geçiþ dönemi sözleþmeleri imzalamýþtýr. Özelleþtirilmesi
hedeflenen daðýtým þirketlerinin enerji alýmlarýnda bir aksama olmamasý için düzenlenen
bu geçiþ dönemi sözleþmeleri, özelleþtirilecek olan üretim tesisleri için de enerji
satýþýnýn ve dolayýsýyla nakit akýþýnýn kesilmeden süremesini saðlamak açýsýndan yarar
saðlayacaktýr. Ayrýca bu sayede, özelleþtirilecek kuruluþun faaliyetinde kesinti olma
riski azaldýðýndan, hem özelleþtirme süreci kolaylaþacak hem de özelleþtirme kolaylýðý
yanýsarý deðeride aratcaktýr.
Ancak bununla birlikte, üretim tesislerinin tek tek özelleþtirilmeleri halinde, geçiþ
dönemi sözleþmeleri açýsýndan dikkate alýnmasý gereken bir husus bulunmaktadýr.
Geçiþ dönemi sözleþmelerinde temin edilecek elektrik enerjisi miktarlarý portföy
üretim grubunun tamamý dikkate alýnarak belirlenmiþ ve söz konusu anlaþmalar
kapsamýnda birer taahhüt haline dönüþtürülmüþtür. Sözleþmedeki sabit miktarlara
ek olarak, alýcýya sözleþme miktarýnýn belli bir yüzdesi kadar da ilave enerji alým
opsiyonu tanýnmýþtýr. Sözleþmelerde taahhüt edilen üretim miktarý için sabit maliyet
ile üretim maliyetinin, opsiyon kapsamýnda ilave olarak alýnacak enerji için ise sadece
üretim maliyetinin ödenmesi öngörülmüþtür. Bu sözleþmelerde yer alan elektrik
enerjisi satýþ fiyatlarý düzenlemeye tabi olmayýp, sözleþme çerçevesinde belirlenmiþ
fiyatlardýr ve deðiþen üretim maliyetlerini birebir yansýtmaya olanak saðlayacak bir
fiyat ayarlama mekanizmasý sözleþmelerde yer almamaktadýr.
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Elektrik enerjisi arzýnýn talep karþýsýnda yetersiz kalmaya baþlamasý ve perakende
satýþ fiyatlarýnýn düþük tutulmasý nedeniyle ikili anlaþmalarla elektrik almakta olan
serbest tüketicilerin daðýtým þirketlerine geri dönmesi sonucunda, geçiþ dönemi
sözleþmelerinin izin verdiði en yüksek miktarýn portföy üretim gruplarýndan satýn
alýnmakta olduðu bilinmektedir. Bu koþullar altýnda, portföy üretim gruplarýnda yer
alan bazý üretim tesislerinin tesis bazýnda özelleþtirilmesi durumunda, geçiþ dönemi
sözleþmeleri kapsamýnda satýlmakta olan elektrik miktarýnýn üretim tesislerine
paylaþtýrýlmasý ile üretim tesislerinin yükümlülüklerini yerine getirememe risklerinin
artacaðý göz önünde bulundurulmalýdýr.
Sonuç itibarýyla, portföy yaklaþýmýna ilave olarak, üretim tesisi bazýnda da
özelleþtirme yapýlmasý düþünüldüðü takdirde, özelleþtirme yapýlmadan önce, geçiþ
dönemi sözleþmelerindeki miktar ve yükümlülükler, ilgili santrallar için üretim tesisi
bazýna indirgenmelidir. Bu durumda, portföy dýþýna alýnmýþ her bir üretim tesisinin
daðýtým þirketleri ile tüketimleri oranýnda yeni geçiþ dönemi sözleþmeleri yapmasý
gerekli olacaktýr.
Özelleþtirme öncesi yapýlmasý gerekenler kapsamýnda, üretim tesislerine iliþkin
herhangi bir özelleþtirme iþleminin baþlatýlmasýndan önce, ikinci raporda da vurgulandýðý
gibi, Türkiye elektrik enerjisi sektörü için hedeflenen piyasa yapýsýnýn ve temel
prensiplerinin net olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda da, özellikle olaðan dýþý durumlarda alýnacak önlemlerin serbest
piyasa yapýsý ile mümkün olduðu ölçüde uyumlu olacaðý ve sadece geçici olarak
uygulanacaðý, önceliðin her koþulda serbest piyasa oluþumu olduðu açýk ve net olarak
vurgulanmalýdýr.
Ayrýca, eðer bir kapasite piyasasý oluþturulmasý düþünülüyorsa, bu piyasanýn nasýl
çalýþmasýnýn öngörüldüðü, kapasite bedeli ödemelerinin hangi koþullarda hangi tip
üretim tesisleri için hedeflendiði, tedarikçilere ve tüketicilere bu konuda bir yükümlülük
getirilip getirilmeyeceði gibi konularýn da açýklýða kavuþturulmasý gerekir. Böylece,
yatýrýmcýlarýn önlerini görmeleri ve özelleþtirilecek olan üretim tesislerinin deðerlerini
saðlýklý olarak belirleyebilmeleri saðlanmýþ olacaktýr.
Kamu üretim tesislerinin portföyler halinde ve/veya tesis bazýnda özelleþtirilmeleri
durumunda, söz konusu üretim tesislerinin deðerlerini belirleyebilmek üzere, teknik
verilerin yaný sýra diðer bazý bilgilere de ihtiyaç duyulacaktýr.
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Özellikle kamu üretim tesislerinin üretim faaliyetlerini sürdürürken, bazý mevzuat
hükümlerine uymadýklarý, bazý mevzuat hükümlerinin de kendilerine henüz
uygulanmadýðý bilinen bir gerçektir. Ayrýca, bugün itibarýyla kamu üretim tesislerinin
gerçek üretim maliyetleri de bilinememektedir.
EÜAÞ tarafýndan iþletilmekte olan üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin
satýþ fiyatlarý içerisinde; tesisler için kullanýlmýþ öz kaynak, kredi, anapara, faiz ve
kur farklarý ile EÜAÞa ait yönetim giderlerinin yer alacaðýný hükme baðlayan 4628
sayýlý Kanunun Geçici 5inci maddesinin ne ölçüde uygulandýðý açýk deðildir. Ayrýca,
iþletme-bakým ve yedek parça teminine iliþkin uygulamalarýn, asgari üretim garantisi
vermeye uygun bir þekilde belirlenip belirlenmediði de bilinmemektedir.
Diðer taraftan, Elektrik Piyasasý Lisans Yönetmeliðinin 39uncu maddesi uyarýnca
yaptýrýlmasý gereken varlýk tüm risk sigortasý yaptýrýlmamýþtýr. Bunun yerine bir
dahili fon yöntemi kullanýlmaktadýr. Mevzuata aykýrýlýk teþkil etmesinin yaný sýra,
EÜAÞýn büyük bir üretim portföyüne sahip olmasýnýn avantajýyla uygulayabildiði bu
yöntemin, üretim tesislerinin EÜAÞýn portföyünden çýkmasý durumunda uygulanabilmesi
mümkün deðildir. Ayrýca, üretim tesislerinin EÜAÞýn portföyünden çýkmasý durumunda
yapýlmasý zorunlu hale gelecek olan varlýk tüm risk sigortasýnýn maliyeti, mevcut
yapýda yer almayan ek bir maliyet oluþturacaktýr.
Bunlara ek olarak, çevre mevzuatý uyarýnca gereken yatýrýmlarý tamamlanmamýþ
olan bir kamu üretim santralýnýn söz konusu yatýrýmlarý yapýldýðýnda, iç tüketimi ile
ayný kapsamda sabit ve deðiþken maliyetlerinin ne kadar artacaðýnýn önceden
hesaplanarak fiyatlandýrýlmasý da gerekli olacaktýr.
Diðer taraftan, üretim tesislerinin kendi maliyetlerine ek olarak alýnmasý ve verilmesi
gereken teminatlarýn hemen hiçbiri kamu kuruluþlarý arasýnda tesis edilmemektedir.
Bu kapsamda, özelleþtirme öncesi mevzuat gereði verilmesi gereken teminat
mektuplarýndan hangilerinin verilmemiþ olduðu ve/veya verilecek olan toplam
teminatýn yaklaþýk maliyeti bilinmeden, üretim tesisinin deðerinin saðlýklý olarak
belirlenebilmesi mümkün olamayacaktýr.
Ýþletmedeki kamu üretim tesislerinin bir kýsmýnýn kapasite ve/veya
emreamadeliklerinin artýrýlmasý için oldukça uzun bir süredir rehabilitasyona ihtiyaç
duymaktadýr. Bu kapsamda, bazý üretim tesislerine iliþkin olarak EÜAÞ tarafýndan
rehabilitasyon ihalelerinin yapýldýðý ve sözleþmelerin imzalandýðý da görülmektedir.
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Özelleþtirme aþamasýnda, rehabilitasyon sonrasý kullanýlabilir kapasite ve/veya
emreamadeliðin hangi seviyeye çýkacaðýnýn, hangi üretim tesisinin hangi rehabilitasyon
ihtiyacýnýn kaldýðýnýn, hangileri için sözleþme imzalanmýþ olmasýna karþýn rehabilitasyon
çalýþmalarýnýn henüz baþlamadýðýnýn, hangilerinde ise rehabilitasyon çalýþmalarýnýn
tamamlandýðýnýn ve bu nedenle ne kadar bir geri ödeme yükümlülüðünün özel sektör
tarafýndan üstlenileceðinin de bilinmesi gerekmektedir.
Özelleþtirme öncesinde;
Ø Hedeflenen piyasa yapýsý net olarak belirlenmelidir.
Ø Mevzuata uygun olarak, üretim tesislerinin gerçek maliyetleri
hesaplanmalýdýr.
Ø Rehabilitasyon ve yeni yatýrým ihtiyaçlarý ile bunlara iliþkin ilave
yükümlülükler belirlenmelidir.
Özelleþtirmeye konu üretim tesislerinin bir bölümü yapýldýklarý dönem itibarýyla
bazý izin, onay ve arazi edinme iþlemlerini tamamlamadan gerçekleþtirilmiþ ve bu
þekilde iþletilmektedir. Bu üretim tesisleri özelleþtirildiklerinde izin ve onaylardaki
eksiklikler gündeme gelecektir.
Alýnmasý gereken izin ve onaylarýn bir kýsmý özelleþtirme sonrasý tesislerin yeni
iþletmecisi tarafýndan da alýnabilecektir. Baþvuru koþullarýnýn tekrar saðlanmasý
olanaksýz olan bazý izinlerin alýnmasý ise belki hiçbir zaman mümkün olamayacaktýr.
Bu nedenle, özelleþtirme öncesi üretim tesisi bazýnda eksik olan izin ve onaylardan
hangilerinin özelleþtirme sonrasý alýnmasý gerektiði ve hangilerinin alýnmasýnýn mümkün
olmadýðý belirlenerek yatýrýmcýlarýn bilgisine sunulmalýdýr.
Bu çerçevede, alýnmasý gereken izin ve onaylar için özelleþtirme tarihinden
baþlamak üzere makul bir süre verilmesi konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç
bulunmaktadýr. Ayrýca, eðer varsa, alýnmasý mümkün olmayan izin ve onaylar için
muafiyet getiren düzenlemelerin de ayný kapsamda ele alýnmasý gerekecektir.
Diðer taraftan, kamu kuruluþlarý arasýndaki bürokratik iþlemleri basitleþtirmek ve
hýzlandýrmak üzere yapýlmakta olan bir baþka uygulama da, arazi tahsislerinde ortaya
çýkabilmektedir. Bu konuda DSÝye veya EÜAÞa tanýnmýþ bir ayrýcalýk varsa ve bu
ayrýcalýktan sadece söz konusu kuruluþlarýn yararlanabilmesi öngörülüyorsa, özelleþtirme
sonrasý bu ayrýcalýktan yararlanmýþ olan üretim tesislerinin iþletilmesinde sorunla
karþýlaþýlmasýnýn kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu tür konularda da, üretim faaliyetinin kesintiye
uðratýlmadan sürdürülebilmesini teminen yasal düzenleme yapýlmasý gerekmektedir.
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Özelleþtirme öncesinde;
Ø Üretim tesisi bazýnda eksik olan izin ve onaylarýn alýnabilmesini
teminen özelleþtirme tarihinden baþlamak üzere yeterli süre vermek,
Ø Alýnmasý mümkün olmayan izin ve onaylar için muafiyet tesis
etmek,
Ø Arazi temininde kamu kuruluþlarýna saðlanan haklarýn özelleþtirme
sonrasýnda da sürmesini saðlamak,
için yasal düzenleme yapýlmasý gerekmektedir.
Hidroelektrik santrallara iliþkin olarak özel sektör þirketleri tarafýndan yapýlan
lisans baþvurularýnda, 26 Haziran 2003 tarihinde yürürlüðe giren Elektrik Piyasasýnda
Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullaným Hakký Anlaþmasý Ýmzalanmasýna
Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik çerçevesinde su kullaným hakký anlaþmalarý
tesis edilmektedir. Ancak bununla birlikte, EÜAÞ tarafýndan DSÝden devralýnarak
iþletilen hidroelektrik santrallarýn su kullanýmýna yönelik bu yönetmelik hükümlerine
uygun olarak düzenlenmiþ su kullaným hakký anlaþmalarý bulunmamaktadýr. Hidroelektrik
santrallarýn özelleþtirilmeleri durumunda, DSÝnin diðer lisans sahipleri ile yapýlmýþ
olan su kullaným hakký anlaþmalarýna benzer anlaþmalar yapýlmasýný talep etmesi
kaçýnýlmazdýr. Dolayýsýyla, özelleþtirme iþlemi baþlamadan önce, bu anlaþmalarýn
yapýlmasý gerekmektedir. Kýsa zaman önce özelleþtirme ihalesi yapýlan Ankara Doðal
Enerji Üretim Anonim Þirketi bünyesindeki üretim tesisleri için bahse konu iþlem
özelleþtirme ihalesi öncesinde gerçekleþtirilmiþtir.
Hidroelektrik santrallara özgü bir diðer husus da, 4628 sayýlý Kanunun 18inci
maddesiyle 6200 sayýlý Devlet Su Ýþleri Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri
Hakkýnda Kanuna eklenmiþ bulunan; DSÝ tarafýndan inþa edilen hidroelektrik
santrallarýnýn enerji üretimiyle ilgili kýsýmlarýnýn ve bunlarýn mütemmim cüzleri olan
taþýnmazlarýn tespit edilecek bedeller üzerinden ödeme yapýlmaksýzýn EÜAÞa
devredilmesine iliþkin hükümdür. Söz konusu maddede, hidroelektrik tesisler için
saðlanmýþ olan dýþ kredilerin enerji maksadýna tekabül eden kýsmýna iliþkin olarak
devir tarihini izleyen yýllarda Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yapýlacak ödemelerin
EÜAÞ tarafýndan üstlenilmesini teminen Hazine Müsteþarlýðý ile EÜAÞ arasýnda ikraz
anlaþmasý yapýlacaðý da yer almaktadýr.
Bu çerçevede, EÜAÞa getirilen bu yükümlülüðün özelleþtirme sonrasý ihaleyi
kazanan yatýrýmcýlar için de bir yükümlülük teþkil edip etmeyeceði açýklýða
kavuþturulmalýdýr.
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Diðer taraftan, sadece enerji üretimine yönelik tesis edilmiþ olsalar bile, depolamalý
hidroelektrik santrallar ile ayný akarsu üzerinde enerji üretimi dýþýndaki amaçlara da
hizmet eden çok maksatlý hidroelektrik santral veya DSÝye ait baþka tesislerin
bulunmalarý da olasýdýr. Bu gibi durumlarda, elektrik üretimi amacýyla su kullanýmýna
ne gibi kýsýtlar getirilebileceðinin ya da herhangi bir kýsýt getirilip getirilmeyeceðinin
özelleþtirme ihalesinden önce bilinmesi, söz konusu santralýn deðerinin saðlýklý olarak
hesaplanabilmesi için elzemdir. Ayný akarsu üzerinde baþka tüzel kiþilere ait enerji
üretim tesisleri bulunmasý durumunda da, havzanýn en verimli þekilde iþletilebilmesine
yönelik iþletme koordinasyonunun nasýl ve kim tarafýndan saðlanacaðýnýn belirlenmesi
depolamalý hidroelektrik santrallarýn bedellerinin saðlýklý olarak hesaplanabilmesi için
baþka bir ön koþuldur.
Hidroelektrik santrallar için özelleþtirme ihaleleri öncesinde;
Ø DSÝ ile su kullaným hakký anlaþmalarýnýn yapýlmasý,
Ø EÜAÞýn ikraz anlaþmasýndan doðan yükümlülüklerinin özelleþtirme
kapsamýnda ne þekilde deðerlendirileceðinin açýklýða kavuþturulmasý,
Ø Depolamalý santrallar için havzada bir iþletme koordinasyonu
yapýlmasý bekleniyorsa, bunun detaylarýnýn bilinmesi
gerekmektedir.
Danýþtay 1. Dairesinin üretim tesislerinin özelleþtirilmesine yönelik 5 Mart 2004
tarihli ve 2004-24 sayýlý istiþari görüþünde; termik santrallarýn doðal kaynaktan ayrý
düþünülebilmesinin mümkün olmasý nedeniyle mülkiyet satýþý, hidroelektrik santrallarýn
ise su kaynaðýndan ayrý düþünülemeyeceðinden hareketle iþletme hakký devri
yöntemiyle özelleþtirilebileceði belirtilmektedir. Daha önce de deðinildiði üzere,
hidroelektrik santrallarýn su kaynaðýndan ayrýlamayacaðý görüþünün altýnda, hidroelektrik
üretim tesislerinin akarsu yataðý üzerinde tesis edilmesi nedeniyle mülkiyetine sahip
olunamayacaðý gerekçesi bulunmaktadýr.
Söz konusu istiþari görüþ doðrultusunda Tablo 4.4te verilen 7 adet hidrolik, 1
adet jeotermal ve 1 adet termik üretim tesisinden oluþan Ankara Doðal Enerji A.Þ.
üretim portföyü özelleþtirilmek üzere ihaleye çýkýlarak, ihale sonuçlandýrýlmýþtýr.
Özelleþtirme Yüksek Kurulunun 27.12.2006 tarihli ve 2006/100 sayýlý kararý ile
özelleþtirme program ve/veya kapsamýna alýnan bu santrallara, EÜAÞ bünyesinde
oluþturulan üretim portföy gruplarýnda yer verilmemiþ olduðundan, geçiþ dönemi
sözleþmeleri kapsamýnda daðýtým þirketleri için üretim yapma yükümlülükleri
bulunmamaktadýr.
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Tablo 4.4 Ankara Doðal Enerji A.Þ. Üretim Portföyü
Santral Adý
Tercan
Kuzgun
Mercan
Ýkizdere
Çýldýr
Beyköy
Ataköy
Denizli Jeotermal
Engil Gaz Türbünleri

Yeri
Tercan/ÝZMÝR
Ilýca/ERZURUM
Ovacýk/TUNCELÝ
Ýkizdere/RÝZE
Arpaçay/KARS
Sarýcakaya/ESKÝÞEHÝR
Almus/TOKAT
Saraköy/DENÝZLÝ
Edremit/VAN

Özelleþtirme Yönetimi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Ýþletme hakký verilmesi
Satýþ

Kaynak: OÝB internet sayfasý

Özelleþtirme ihalesinde, Danýþtay 1. Dairesi görüþü çerçevesinde sadece Engil gaz
türbinleri için mülkiyet satýþý öngörülmüþ, jeotermal ve hidroelektrik üretim tesisleri
için iþletme hakký devir yöntemi benimsenmiþtir. Bu ihalenin 4046 sayýlý Kanun
çerçevesinde enerji üretim tesislerine iliþkin gerçekleþtirilen ilk ihale olduðu dikkate
alýndýðýnda, üretim tesisi tiplerine göre öngörülen özelleþtirme yöntemlerinin test
edilmesi olarak yorumlanmasý da mümkündür.
Esasen, varlýk satýþý yöntemi, üretim tesislerinin özelleþtirilmesinde finansman
teminini kolaylaþtýrmaktadýr. Varlýk satýþý, özel sektörün alacaðý kararlarda ve yapacaðý
yatýrýmlarda esneklik saðlamasýna yardýmcý olacaðý için, tercih edilmesi gereken bir
yöntemdir. Ýþletme hakký devri yönteminde ise kamu kuruluþlarýnýn mülkiyet sahipliði
devam edeceðinden, tesisi iþletmekte olan tüzel kiþi iþletme hakký devir sözleþmesi
çerçevesinde dolaylý olarak kamu kurallarýna uygun hareket etmek zorunda kalacaktýr.
Bu zorunluluðun ise, karar alma ve alýnan kararlarý uygulama mekanizmalarýnýn
yeterince hýzlý çalýþmasýný engelleyebileceði düþünülmektedir.
Üretim tesislerinin özel sektöre devri sürecinde, daha önce uygulanmýþ alým ve
fiyat garantili modelleri ve bunlarýn farklý kombinasyonlarýný içeren ve henüz taslak
halinde olan Bazý Yatýrým ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör Ýþbirliði
Modelleri Çerçevesinde Gerçekleþtirilmesine Ýliþkin Kanun Tasarýsý kapsamýndaki
modellerin uygulanmasý da gündeme gelebilecektir. Birçok faaliyet alanýnýn yaný sýra
enerji sektörü de söz konusu tasarý taslaðýnýn kapsamýnda yer almaktadýr.
Oysa elektrik enerjisi sektörü diðer sektörlerle birlikte deðerlendirilemeyecek
ölçüde kendine has nitelikleri olan, ayný zamanda alým ve fiyat garantili mevcut
sözleþmelerin serbest piyasayla uyumunun tesis edilmesinin öngörüldüðü bir sektördür.
Daha da önemlisi, özel bir kanunla düzenlenmiþ olmasýdýr.
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Bu kapsamda, 4628 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatý, elektrik enerjisi sektöründe
yapýlacak yeni üretim tesisi yatýrýmlarýnýn, serbest piyasa düzeni içerisinde lisans
alýnarak ve karþýlýðýnda hiçbir garanti olmaksýzýn yapýlmasýný düzenlemiþtir. Bu
çerçevede, özellikle dengeleme ve uzlaþtýrma sistemi uygulamasýnýn baþlamasýndan
sonra özel sektör tarafýndan büyük kapasiteli üretim tesislerini gerçekleþtirmek üzere
çok sayýda lisans baþvurusunda bulunulmuþtur. Bu þirketlerin oldukça önemli bir
bölümünün (yabancý stratejik ortak iþbirliði ile) söz konusu yatýrýmlarý gerçekleþtirme
yönünde giderek artan çabalarýnýn, 4628 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatý ile oluþturulan
mevzuat bütününün, piyasaya yönelik belirsizlikler giderildiði ve özelleþtirmeler de
yapýldýðý takdirde baþarýya ulaþacaðýný kanýtlar niteliktedir.
Bu kapsamda yapýlmakta olan tüm yatýrýmlar hiçbir garanti alýnmadan, sadece
özel sektör dinamizmi ve finansman kaynaklarý ile gerçekleþtirilmekte ve kamu
kuruluþlarýndan da hiçbir katký beklenmemektedir. Dolayýsýyla, mevcut yatýrým
ortamýnýn iyileþtirilmesi yerine, geçmiþ dönemi anýmsatan bir model deðiþikliðine
gidilmesinin, mevcut piyasa oyuncularýna karþý haksýz rekabet oluþturmaktan baþka
bir sonuç yaratmayacaðý düþünülmektedir.
Diðer taraftan, söz konusu taslakta iþletme hakký devri modeline de yer verildiði
görülmektedir. Bu modelin 4046 sayýlý Kanundan çýkarýlma gerekçesi ise özelleþtirme
yöntemi olmadýðý yaklaþýmýna dayanmaktadýr.
Taslakta ayrýca, kamu üretim tesislerinin rehabilite edilip iþletilmesi için öngörülen
modelin esasen yeni bir model olmadýðý, rehabilitasyon yapýlmasý þartýnýn iþletme
hakký devri kapsamýnda da düzenlenebileceði görülmektedir. Nitekim benzeri
yükümlülükler, 3096 sayýlý Kanuna göre gerçekleþtirilen iþletme hakký devri
sözleþmelerinde de yer almýþtýr. Dolayýsýyla, kapasite artýþý ile yenileme yatýrýmlarýný
gerçekleþtirmek üzere sunulan modelin esas itibarýyla yeni bir model olmadýðý
deðerlendirilmektedir.
Söz konusu taslakla öngörülen kamu özel iþbirliði modeli, nükleer santrallar gibi
özel sektörün tek baþýna üstesinden gelmekte zorlanacaðý özel nitelikli projeler için
kullanýlmalýdýr.
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Daðýtým özelleþtirmelerine yatýrýmcýlarýn ilgisini artýran hususlarýn baþýnda özelleþtirilen
daðýtým þirketlerinin önemli bir tüketici portföyüne sahip olmalarý gelmektedir. Bu
kapsamda kendi üretim tesislerinde ürettikleri elektrik enerjisini kendileri satýn almak
suretiyle, hem yatýrýmlarýný garanti altýna alabilmeleri, hem de güvenilir alýcý sorununu
bu yolla çözmeleri mümkün olabilecektir. Diðer bir ifadeyle, esasen Strateji Belgesinde
de yer aldýðý þekilde, yeni üretim yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için mali açýdan
güvenilir alýcýlar oluþturmak üzere özelleþtirmenin daðýtýmdan baþlatýlmasýndaki amaç
bu þekilde karþýlanmýþ olmaktadýr.
Bu noktada, Rekabet Kurulunun daðýtým þirketlerinin daðýtým faaliyetlerinin geçiþ
dönemi sonrasýnda diðer faaliyetlerden yasal olarak ayrýþtýrýlmasýna iliþkin görüþü
önem kazanmaktadýr. Zira buradaki yaklaþým, bir coðrafi bölge dahilinde bölgesel
tekel niteliði gösteren daðýtým faaliyetinin perakende satýþ ve üretim faaliyetinden
yasal olarak ayrýþtýrýlmýþ bir þekilde yürütülmesi halinde rekabet ihlali yaþanmasý
olasýlýðýnýn azalacak olmasýdýr.
Esasen, eðer bu tür bir yapýlanma tesis edilebilmiþ olsaydý, daðýtým ve serbest
olmayan tüketicilerle sýnýrlý olmak kaydýyla bölgesel perakende satýþýn birbirlerinden
ayrý olarak özelleþtirmeye konu edilebilmesi olanaðý da elde edilmiþ olacaktý. Bu
durumda ise daðýtým þirketlerinin daðýtým ve perakende satýþ olarak iki ayrý þirket
olarak yapýlandýrýlmasý sonucunda, daðýtým þirketleri ile perakende satýþ þirketlerinin
farklý modeller kapsamýnda özelleþtirilmesi gündeme gelebilecektir. Daðýtým þirketleri
için geçerli olan yasal kýsýtlamalar perakende satýþ þirketleri için geçerli olmayacaðýndan,
özelleþtirme sürecinde daha hýzlý mesafe alýnabilmesi de mümkün olabilecekti.
Ancak bugün gelinen noktada, elektrik daðýtým özelleþtirmeleri için model arayýþlarý
kapsamýnda bu tür bir yapýlanmaya gidilmesinin düþünülmemiþ olduðu görülmektedir.
Her halükarda, hangi yöntem seçilmiþ olursa olsun, zaman içerisinde daðýtým ve
perakende satýþ faaliyetinin yasal olarak ayrýþtýrýlmasý durumunda, kayýp ve kaçak
konusunun daðýtým þirketlerinin sorumluluðuna býrakýlmasý gerekecektir.
Diðer taraftan, Strateji Belgesindeki hususlar da dikkate alýnarak tasarlanan daðýtým
özelleþtirme modeline göre (ÝHS), aktiflerinde sadece daðýtým varlýklarýnýn iþletme
hakký ile daðýtým ve perakende satýþ lisanslarý bulunan þirketlerin hisselerinin blok
satýþ yoluyla özelleþtirilmesi öngörülmektedir.
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Bu kapsamda;
Ø Mevcut varlýklar ile özelleþtirme sonrasý yatýrýmcý tarafýndan gerçekleþtirilecek

yatýrýmlar sonucu oluþacak yeni varlýklarýn mülkiyeti TEDAÞta kalacaktýr.
Ø Yeni yatýrýmlar özel maliyet hesabý adý altýnda toplanabilecek, bunlara iliþkin
amortisman ayrýlabilecektir.
Ø Sözleþmenin herhangi bir þekilde sona ermesi durumunda, yatýrýmlarýn tarifeler
üzerinden geri alýnmamýþ kýsýmlarý için yatýrýmcýnýn kusurunun söz konusu
olduðu durumlar haricinde TEDAÞ tarafýndan yatýrýmcýya geri ödeme yapýlacaktýr.
Ø ÝHD sözleþmesinin imzalanmasýndan önce, mevcut varlýklara iliþkin olarak
doðmuþ bulunan kamulaþtýrma gibi yasal yükümlülükler TEDAÞ tarafýndan
üstlenilecektir.
Uygulanacak olan modelin iþletme hakkýný da içermesi bakýmýndan 4046 sayýlý
Kanundaki alýþýlagelmiþ satýþ yöntemlerinden farklý bir yapý sergilemekte olduðu
düþünülmektedir. Bu noktada, serbest piyasa yapýsýyla uyumun tesis edilebilmesi
açýsýndan, TEDAÞ ile kamu daðýtým þirketleri arasýnda imzalanmýþ ÝHD sözleþmelerinde
yer alan hükümler kritik bir önem taþýmaktadýr. Zira anýlan sözleþmelerde 4628 sayýlý
Kanun ve ilgili mevzuatýyla çeliþen hükümlerin yer almasý, özelleþtirmeler sonrasý
uygulamada bir takým sorunlara yol açabilecektir. Özellikle yatýrýmlara iliþkin konular
ile TEDAÞ tarafýndan sözleþmenin tek taraflý feshi gibi lisans kapsamýndaki faaliyeti
doðrudan etkileyen hususlarda, EPDK ile TEDAÞ arasýnda yetki çatýþmasý yaþanabilmesi,
göz ardý edilemeyecek bir husus olarak gözükmektedir.
Esasen bu durumun, mülkiyet sahipliðinden kaynaklanan haklarýn ÝHD sözleþmesine
yansýtýlmasý nedeniyle ortaya çýkmakta olduðu deðerlendirilmektedir. Bir baþka
ifadeyle, ÝHD sözleþmeleri, ÝHS modelinin serbest piyasayla olan uyumu açýsýndan
en zayýf tarafýný oluþturmaktadýr.
4046 sayýlý Kanunda yer alan bir diðer özelleþtirme modeli olan mülkiyetin gayri
ayni hak tesisi; kuruluþlarýn aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlýklarýnýn,
mülkiyeti ilgili kuruluþa ait olmak kaydýyla, Türk Medeni Kanununda öngörülen þekil
ve þartlar dâhilinde, malike ait kullanma hakkýna iliþkin bazý tasarruflara rýza
gösterilmesine veya malikin mülkiyete baðlý haklarýný kullanmasýndan vazgeçmesi
sonucunu doðurmasýna iliþkin haklarýn tesisi olarak tanýmlanmaktadýr.
Diðer bir ifadeyle, mülkiyete çok yakýn bir yetki saðlayan bu yöntem, mülkiyetin
satýþý ve miras yoluyla devri gibi hususlar dýþýnda yatýrýmcýya, þirketi yönetme hakký

ve aktifler (daðýtým tesisleri/varlýklarý) üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi tanýmaktadýr.
Bu itibarla, esasen serbest piyasa yapýsýyla daha fazla uyum göstermesi nedeniyle
tercih edilebilir olduðu deðerlendirilen bu yöntemin, muhtemelen, daðýtým varlýklarýnýn
tapuya tescilini gerektirmesi nedeniyle uygulama zemini bulamadýðý düþünülmektedir.
4628 sayýlý Kanunun 11inci maddesinde daðýtým lisanslarýnýn iptali durumu
düzenlenmiþ olup, lisans iptali durumunda 120 gün içerisinde tesislerin mülkiyetini
elinde bulunduran lisans sahibinin nam ve hesabýna ilgili tesisin satýþý için ihaleye
çýkýlacaðý belirtilmiþtir. Bununla birlikte, halen seçilmiþ bulunan özelleþtirme modelinin
hisselerin blok satýþýný içermesi nedeniyle, daðýtým lisanslarýnýn iptalinin söz konusu
olamayacaðý deðerlendirilmektedir. Zira, þirket hisselerinin el deðiþtirdiði bir özelleþtirme
uygulamasýnda lisansýn iptali, faaliyetin lisanssýz yürütülmesinden baþka bir sonuç
doðurmayacaktýr. Bu nedenle, söz konusu hükmün, seçilen özelleþtirme modeli de
dikkate alýnmak suretiyle, lisans iptali yerine þirket hisselerinin baþka bir tüzel kiþiye
devrini saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Lisans iptali konusu daðýtým þirketinin, daðýtýmýn yaný sýra perakende satýþ lisansýna
da sahip olduðu göz önünde bulundurularak deðerlendirildiðinde ise, 4628 sayýlý
Kanunda bu hususta açýk bir düzenleme bulunmadýðý görülmektedir. Ayrýca, geçiþ
dönemi sonrasýnda daðýtým þirketlerinin mevcut durumda bir arada yürütmekte olduðu
daðýtým ve perakende satýþ faaliyetlerinin ayrý þirketler bünyesinde yürütülmesi
gerekeceðinden, söz konusu þirketlerden birinin lisansýnýn iptalini gerektiren koþullarýn
ortaya çýkmasý halinde, diðer þirket açýsýndan bir iþlem tesis edilip edilmeyeceðinin
de, bu konulara iliþkin yapýlmasý gereken düzenlemeler kapsamýnda ele alýnmalýdýr.
Diðer taraftan, özelleþtirilen þirketlerin hisselerini devralacak tüzel kiþilere ilave
bazý mali yükümlülükler getirebilecek olan konulara aþaðýda özetle yer verilmiþtir.
Kamu ve özel sektör ayrýmýna da yol açabilecek bu hususlarýn yerine getirilmesinin,
özelleþtirme sonrasý bölgede faaliyet gösterecek þirketlerden talep edilebileceði tahmin
edilmektedir.
Bunlarýn:
Ø TEÝAÞla yapýlmasý gereken ve cezai þartlar, zararlarýn tazmini ve teminat ödeme

yükümlülüðü gibi konu baþlýklarýný içeren baðlantý ve sistem kullaným anlaþm
alarýnýn imzalanarak yürürlüðe konulmasý (kamu daðýtým þirketlerinin TEÝAÞla
baðlantý ve sistem kullaným anlaþmalarý bulunmamaktadýr),
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Ø TETAÞ ve portföy üretim gruplarý adýna EÜAÞla yapýlmýþ geçiþ dönemi

sözleþmelerinin teminat verilmesine ve temerrüde düþülmesi halinde gecikme
zammý uygulanmasýna iliþkin hükümlerin üstlenilmesi (sözleþme eki protokol
uyarýnca daðýtým þirketleri özelleþtirilmedikleri sürece teminat verme ve gecikme
zammý uygulamasýndan muaf tutulmaktadýr),
Ø ÝHD sözleþmelerinin, TEDAÞa teminat ödenmesine dair hükümlerinin üstlenilmesi
(TEDAÞýn talebi üzerine 15 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir),
Ø Varlýk tüm risk sigortasý yaptýrma yükümlülüðü (TEDAÞýn talebi üzerine 15
gün içerisinde yaptýrýlmasý gerekmektedir),
Ø Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliði uygulamasý kapsamýnda talep edilecek
teminatlar (bugüne kadar uygulanmamýþ olmakla birlikte, Yönetmelikte TEÝAÞýn
teminat talep edebileceði yer almaktadýr),
Ø Elektrik Piyasasýnda Daðýtým Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik
Sürekliliði, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkýnda Yönetmelik kapsamýndaki
yükümlülükler,
olarak özetlenebilmesi mümkündür.
Yukarýda sayýlan yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda oluþan maliyetlerin
yansýtýlabilmesi için nasýl bir uygulamanýn yapýlacaðý henüz net olarak bilinememektedir.
Dolayýsýyla, özelleþtirmeler öncesinde bu yükümlülüklere iliþkin detaylar da netliðe
kavuþturulmalý ve uygulamalar eþitlik ilkesi çerçevesinde kamu ve özel sektör
arasýnda ayrýmcýlýða yol açmayacak þekilde gerçekleþtirilmelidir.
Ayrýca, dengeleme ve uzlaþtýrma uygulamalarý kapsamýnda sistem dengesizlik
fiyatý üzerinden yapýlan alýmlar ile piyasadan ikili anlaþmalar kapsamýnda yapýlabilecek
enerji alýmlarýnýn tarifelere yansýtýlabilmesi için ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin
yapýlmasý ve ayný kapsama gün öncesi piyasadan yapýlacak alýmlarýn da dâhil edilmesi
gerekmektedir.
Son olarak; 4628 sayýlý Kanun çerçevesinde çýkarýlan ilgili mevzuat dýþýnda,
Bakanlýk ve TEDAÞ tarafýndan çýkarýlmýþ ve halen yürürlükte olan bir dizi düzenleme
bulunmaktadýr. Bu düzenlemeler, daðýtým tesislerinin projelendirilmesi, tesis kabulü,
iç tesisat, aydýnlatma, kompanzasyon ve topraklama, kuvvetli akým tesisleri gibi çok
geniþ bir uygulama alanýna yayýlmýþ bulunmaktadýr. Özelleþtirme sonrasý Bakanlýk
ve TEDAÞýn bu tür düzenlemelerinin, özelleþtirilen þirketler açýsýndan baðlayýcý olup
olmadýðýnýn ya da ne ölçüde baðlayýcý olduðunun ve nasýl güncelleneceðinin
netleþtirilmesi, olasý ihtilaflarýn bertaraf edilebilmesi için bir gereklilik olarak ortaya
çýkmaktadýr.
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Elektrik enerjisi sektöründeki özelleþtirmelerin serbest piyasa oluþumu açýsýndan
ne denli kritik bir öneme sahip olduðu, 4628 sayýlý Kanun kapsamýndaki uygulamalarýn
baþlamasýndan bugüne kadar geçen süreçte çok açýk bir biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Kamunun aðýrlýklý varlýðýnýn devam ettiði bir yapýda serbestlikten bahsedilmesinin
hiçbir anlam taþýmadýðý görülmüþtür. Bu itibarla, serbest tüketici limitlerinin 3 Mart
2003 tarihindeki 9 GWh deðerinden, 2008 yýlý için 1.2 GWha düþürülmüþ olmasýnýn
ve piyasa açýklýk oranýnýn da yaklaþýk % 23 seviyesinden % 40lar civarýna yükselmiþ
olmasýnýn serbest piyasa oluþumu açýsýndan gereken etkiyi yaratmadýðý hiçbir tartýþmaya
yer býrakmayacak ölçüde açýktýr.
Gelinen nokta itibarýyla, ikili anlaþmalar piyasasý hemen hemen tamamen iþlevini
kaybetmiþ, serbest tüketici uygulamasýnýn baþlangýcýnda tedarikçi deðiþtirme hakkýný
kullanan tüketicilerin çok büyük bir bölümü daðýtým þirketlerine geri dönmüþtür.
Tüketicileri tedarikçi deðiþtirmeye yönlendiren, ayný zamanda yatýrýmcýlarý da yeni
yatýrým kararlarý almaya teþvik eden en önemli etken referans alýnan fiyatlardýr. Türkiye
elektrik piyasasýnda kamu aðýrlýðýnýn devam etmesinin en önemli sonucu, piyasaya
gerçekçi olmayan fiyat sinyallerinin verilmesi olmuþtur. Bu durumun bir taraftan
tüketicileri daðýtým þirketlerine dönmeye mecbur býrakýrken, yeni üretim yatýrýmlarýnýn
gerçekleþmesini de sekteye uðratmýþ olduðu düþünülmektedir.
Diðer taraftan, Dengeleme ve Uzlaþtýrma Yönetmeliðinin nakdi uygulamasýnýn
baþlamasý ve artan talebin karþýlanmasý için özel sektör üretimlerine daha fazla ihtiyaç
duyulmasýyla birlikte, maliyetleri gerçeðe daha yakýn olarak yansýtan ve piyasa fiyatý
olarak algýlanabilecek sistem dengesizlik fiyatlarý ortaya çýkmýþtýr. Her ne kadar uzun
dönemli fiyat sinyalleri üretmese de, dengeleme ve uzlaþtýrma mekanizmasýnýn varlýðý
yatýrýmcýlar üzerinde olumlu etki yaratmýþ ve büyük kapasiteli üretim tesisi yapmak
üzere lisans baþvurusunda bulunan tüzel kiþilerin sayýsýnda kayda deðer bir artýþa
neden olmuþtur.
Bununla birlikte, söz konusu yatýrýmlarýn öngörülen tarihlerde devreye girmelerini
garanti altýna alacak en önemli husus, rekabet kurallarýna göre iþleyen bir serbest
piyasanýn varlýðýdýr. Zira yatýrýmcýlardan piyasa risklerini üstlenmeleri beklenirken,
ayný zamanda kamu aðýrlýklý ve dýþ müdahalelere açýk bir sistemin belirsizliklerini
de üstlenmeleri beklenemez.
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Dolayýsýyla, serbest piyasa modeli bir bütün olarak ele alýndýðýnda, modelin
merkezinde rekabet unsurunun yer aldýðý, rekabetin oluþmasý için ise piyasa kurallarýna
uygun hareket etme kabiliyetine sahip oyunculara ihtiyaç duyulduðu görülmektedir.
Bu gerekliliðin yerine getirilebilmesi ise elektrik enerjisi reformunun bütünleyicisi
olan özelleþtirmelerin, 4628 sayýlý Kanunla olan uyum da gözetilerek ivedilikle
gerçekleþtirilmesine baðlý bulunmaktadýr.
Bu kapsamda da, gerek özelleþtirme sürecinde, gerekse özelleþtirmelerden sonra
oluþabilecek sorunlarýn asgariye indirilebilmesi açýsýndan aþaðýda yer verilen bazý
önerilerde bulunulmasýnda yarar görülmektedir:
Ø Sürecin bütünü üzerinde bir deðerlendirme yapýlabilmesini teminen daðýtým

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

özelleþtirmeleri için hangi bölgelerin, hangi tarihler itibarýyla özelleþtirileceklerine
dair bir eylem planý yapýlarak, kamuoyuna açýklanmalý ve kararlýlýkla
uygulanmalýdýr.
Üretim özelleþtirmeleri için daðýtým özelleþtirmelerinin yapýlmasý ya da
tamamlanmasý beklenmemeli, Strateji Belgesinin yayýnlandýðý tarihten bu yana
baþta arz güvenliði konusu olmak üzere piyasa þartlarý deðiþmiþ olduðundan,
üretim özelleþtirmeleri de gündeme alýnmalýdýr.
Üretim tesislerinin portföyler olarak özelleþtirilmesi yaklaþýmýna ilave olarak
santral bazýnda özelleþtirme ya da karma model yaklaþýmlarý da alternatif olarak
deðerlendirilmelidir.
Üretim özelleþtirmeleri kapsamýnda gerek santrallarýn iþletme koþullarýnýn
iyileþtirilmesi, gerekse rehabilitasyon yatýrýmlarýnýn kýsa sürede tamamlanarak
emreamadeliklerinin artýrýlmasý ihtiyacý göz önünde bulundurularak, bu santrallara
özelleþtirmede öncelik tanýnmalýdýr.
Daðýtým özelleþtirmeleri için önerildiði gibi sürecin bütünü üzerinde bir
deðerlendirme yapýlmasýna olanak saðlamak üzere, üretim özelleþtirme modeli
ile özelleþtirme takvimini içeren bir eylem planý oluþturularak, kamuoyuna
duyurulmalý ve kararlýlýkla uygulanmalýdýr.
Özelleþtirme öncesi ve sonrasý uygulamalarda paralelliðin tesis edilebilmesi
için sektörel bazda kontrol tanýmý yapýlmalý bu tanýma ilgili mevzuatta yer
verilmelidir.
Tekelleþmeyi önleyici tedbirler ile yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin sektörel
bazda pay sahibi olmamalarýnýn saðlanmasý bakýmýndan uygulamanýn ne þekilde
yapýlacaðýna açýklýk getirilmelidir.
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Ø Üretim özelleþtirmeleri öncesinde;

o Geleceðe iliþkin bir öngörüde bulunulabilmesi için hedeflenen piyasa yapýsýna
iliþkin hususlar netliðe kavuþturulmalý,
o Fizibilite yapýlabilmesine ve üretim tesislerinin deðerlerinin hesaplanmasýna
olanak verecek þekilde, 4628 sayýlý Kanun hükümlerine uygun olarak üretim
tesislerinin gerçek maliyetleri ortaya çýkarýlmalý, bu kapsamda rehabilitasyon
ve yeni yatýrým ihtiyaçlarý ile bunlara iliþkin ilave yükümlülükler belirlenmeli,
bunlara ilave olarak;
o Üretim tesisi bazýnda eksik olan izin ve onaylarýn alýnabilmesini teminen
özelleþtirme tarihinden baþlamak üzere yeterli süre verilmesi,
o Ýnþaat öncesi döneme ait olmak üzere alýnmasý mümkün olmayan izin ve
onaylarýn bulunmasý halinde bunlar için muafiyet tesis edilmesi,
o Arazi temininde kamu kuruluþlarýna saðlanan haklarýn özelleþtirme sonrasýnda
da devamýnýn saðlanmasý,
için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Ø Hidroelektrik santrallar için özelleþtirme öncesinde DSÝ ile su kullaným hakký

anlaþmalarý yapýlmalý, söz konusu santrallarýn DSÝden EÜAÞa devir bedeli ve
ödeme koþullarý ile depolamalý santraller için havzada bir iþletme koordinasyonu
yapýlmasý bekleniyorsa, buna iliþkin detaylar da ihale sürecinde yatýrýmcýlara
saðlanmalýdýr.
Ø Rekabet Kurulu kararý doðrultusunda daðýtým faaliyetleri ile diðer faaliyetlerin
geçiþ dönemi sonuna kadar hukuki ayrýþýmýnýn saðlanmasý için gerekli yasal
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Ø 4628 sayýlý Kanuna, gelir düzenlemesi ve tarife onayýnda tüm maliyetlerin
yansýtýlmasýnýn ve lisans sahibinin mali açýdan sürdürülebilirliðinin saðlanmasýnýn
esas olacaðýna iliþkin bir hüküm eklenmeli ve buna paralel olarak ikincil
mevzuatta da enerji alým bedellerinin tarifelere doðrudan yansýtýlabilme
koþullarýný içeren gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
Ø Özelleþtirmeler sonrasý kamu ile özel sektör kuruluþlarý arasýnda ayrýma yol
açabilecek düzenleme ve uygulamalardan kaçýnýlmalý, mevzuat, sözleþme ve
anlaþmalarda bu duruma yol açabilecek hükümlere yer verilmemeli ve/veya
uygulamada eþitlik ilkesi gözetilmelidir.
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Ø 4628 sayýlý Kanunun 2nci maddesindeki, özelleþtirilen daðýtým þirketlerinin

eksik yatýrým yapýlmasý halinde lisanslarýnýn iptal edileceði hükmü, Kanunun
11inci maddesi kapsamýnda iþlem tesis edilmesine yönelik olarak kaldýrýlmalýdýr.
Bu kapsamda 11inci maddenin daðýtým lisans iptalini düzenleyen hükümleri,
özelleþtirmeye konu daðýtým ve perakende satýþ gibi iki ayrý lisansýn bulunduðu,
geçiþ dönemi sonrasý bu faaliyetlerin iki farklý þirket bünyesinde yürütülmesi
gerektiði ve daðýtým özelleþtirme modeli de dikkate alýnarak deðiþtirilmelidir.
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