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03.03.2001 tarihinde yay›mlanan 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu ile
elektri¤in yeterli, kaliteli, sürekli, düﬂük maliyetli ve çevreye uyumlu bir ﬂekilde tüketicilerin kullan›m›na sunulmas› için, rekabet ortam›nda özel hukuk
hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali aç›dan güçlü, istikrarl› ve ﬂeffaf bir elektrik enerjisi piyasas›n›n oluﬂturulmas› ve bu piyasada ba¤›ms›z bir
düzenleme ve denetimin sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Söz konusu Kanunun 14.
Maddesinde özelleﬂtirme iﬂlemlerinin 4046 say›l› Kanun hükümleri dairesinde Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› (Ö‹B) taraf›ndan yürütülmesi hükmü yer
almaktad›r.

4628 say›l› Kanun ile piyasada yer alacak oyuncular›n profilleri ile oluﬂturulacak piyasan›n yap›s› belirlenmiﬂ olmakla birlikte, Kanunda yer alan hükümlerin uygulamaya geçirilmesi için özelleﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas› önem taﬂ›maktad›r.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n koordinatörlü¤ünde, Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Enerji Piyasas› Düzenleme
*Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkan Yard›mc›s›
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Kurumu, Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› olmak üzere di¤er ilgili taraflar;
Elektrik Enerjisi Sektörü’nde yap›lmas› planlanan reform ve özelleﬂtirmelerle
ilgili olarak çal›ﬂmalar yapm›ﬂlar ve bu çal›ﬂmalar neticesinde haz›rlanan
“Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleﬂtirme Stratejisi Belgesi” Yüksek Planlama Kurulu’nun 17 Mart 2004 tarihinde ç›kar›lan 2004/3 no.lu Karar› ile onaylanm›ﬂt›r.

Strateji Belgesi’nde yer alan eylem plan›nda elektrik da¤›t›m sektöründe
yap›lacak özelleﬂtirmelerin 31 Aral›k 2006 tarihine kadar tamamlanmas› hedeflenmiﬂtir. Yap›lacak özelleﬂtirmelere da¤›t›m bölgelerinden baﬂlanaca¤› ve
1 Temmuz 2006 itibariyle TE‹Aﬁ taraf›ndan oluﬂturulacak Piyasa Yönetim
Sisteminin iﬂler halde olmas› kayd›yla portföy üretim ﬂirketleri/gruplar› için
özelleﬂtirme sürecinin baﬂlat›laca¤› belirtilmiﬂtir.
TEDAﬁ Özelleﬂtirme Çal›ﬂmalar›
17 Mart 2004 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Karar› ekinde yer alan
“Elektrik Enerjisi Reformu ve Özelleﬂtirme Stratejisi Belgesi”nde özelleﬂtirme uygulamalar›na da¤›t›m sektöründen baﬂlanaca¤› belirtilmiﬂ ve eylem plan›na uygun olarak Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve
2004/22 say›l› Karar› ile TEDAﬁ özelleﬂtirme program›na al›nm›ﬂt›r.
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Belirtilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleﬂtirme Strateji Belgesinde yer alan eylem plan› çerçevesinde Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ.’nin
özelleﬂtirme haz›rl›k çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir.
Bu kapsamda söz konusu Yüksek Planlama Kurulu karar› ekinde yer alan
21 adet görev bölgesinin (Kayseri hariç 20 Bölge) ﬂirketleﬂtirilmesi ile ilgili
olarak, 4046 say›l› Kanunun 4. maddesi çerçevesinde 14 adet ﬂirket kurulmuﬂ,
Koordinatörlük olarak faaliyet gösteren ‹stanbul Anadolu Yakas› anonim ﬂirkete dönüﬂtürülmüﬂ, TEDAﬁ’›n mevcut ba¤l› ortakl›klar›ndan Karaelmas
Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ. ile müesseselerinden Kastamonu Elektrik Da¤›t›m Müessesesi Baﬂkent Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ. bünyesinde birleﬂtirilmiﬂ,
Körfez Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ., Sakarya Da¤›t›m A.ﬁ. bünyesinde tek bir
ﬂirket olarak birleﬂtirilmiﬂ, K›rﬂehir, Nevﬂehir, Ni¤de, Aksaray Elektrik Da¤›t›m Müesseseleri Meram Elektrik Da¤›t›m A.ﬁ.’ye ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu çerçevede Türkiye Elektrik A.ﬁ.’ne ba¤l› 20 adet Elektrik Da¤›t›m ﬁirketi oluﬂturulmuﬂtur.
TEDAﬁ Özelleﬂtirme Modeli

Elektrik da¤›t›m ﬂirketlerinin özelleﬂtirilmesinde bir da¤›t›m bölgesinde
da¤›t›m varl›klar›n›n kullan›m hakk› ile da¤›t›m ve perakende sat›ﬂ lisans›na
sahip ﬂirketin hisselerinin blok olarak sat›ﬂ› öngörülmektedir.
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Söz konusu modelde; da¤›t›m bölgelerinde kurulu olan ﬂirketlere ﬂebeke
varl›klar›n›n kullan›m hakk›n›n verilmesi ve ﬂirketlerin elektrik da¤›t›m ve perakende sat›ﬂ lisans› almas› gerekmektedir.
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Di¤er taraftan modelin gerektirdi¤i kanun de¤iﬂikliklerinin bir bölümü 21
Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. Kamulaﬂt›rma, fiyat
eﬂitleme mekanizmas› ve geçiﬂ dönemi sözleﬂmeleri ile ilgili olarak mevzuat
de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmalar› devam etmekte olup bu konudaki yasa tasla¤› TBMM
Genel Kurulu gündemindedir.
Belirlenen özelleﬂtirme stratejisi çerçevesinde da¤›t›m ﬂirketleri için ihale
süreci, TBMM Genel Kurulu gündemindeki kanun tasar›s›n›n yürürlü¤e girmesi, da¤›t›m ﬂirketlerinin tarifeleri ile fiyat eﬂitleme mekanizmas›, hizmet kalitesi ve yat›r›mlar›n denetimi gibi konulardaki ikincil mevzuat›n EPDK taraf›ndan onaylanmas› ve TETAﬁ/portföy ﬂirketleri ile da¤›t›m ﬂirketleri aras›nda
elektrik sat›ﬂ anlaﬂmalar›n›n imzalanmas›n› müteakip baﬂlat›lacakt›r.

