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SOYGUN ÇARKI–2

  

         

  

Tahkim Kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Devre Dışı Bırakmaktadır!

  

Elektrik Enerjisi Sektöründe Özelleştirme/Piyasalaştırma Uygulamaları ve Sonuçları

  

Artık Danıştay devre dışıydı, her şeyi Uluslararası Tahkim ayarlamaktaydı!

  

• 13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla Anayasanın devletleştirme ile ilgili 47.
maddesinin kenar başlığına “özelleştirme” eklenmiş, “Yargı yolu” ile ilgili 125 ve
Danıştay ile ilgili 155’inci maddeleri değiştirilmiş, ardından da 18.12.1999 tarih ve 4492
sayılı Kanunla Danıştay Kanunu değiştirilerek “Tahkim” usulünün yolu açılmış,
Danıştay’ın kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerini incelemek görev ve yetkisi,
düşünce bildirmeye dönüştürülerek idarî yargının ön denetimi kaldırılmış ve nihayet
21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı kanunla imtiyaz sözleşmelerinde tahkim ve uluslararası
tahkim düzenlenmiştir.

  

• 125. md: (4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde
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bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi
öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için
gidilebilir.

  

• 155. md: (Değişik: 13/8/1999- 4446/3 md.; 16/4/2017-6771/16 md.) Danıştay, davaları
görmek, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde
düşüncesini bildirmek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri
yapmakla görevlidir.[1]

  

İşin aslı: Elektrik ve Doğalgaz faturalarını, aslında Londra'ya yatırıyoruz!

  

Yüzde yüzden daha fazla zamlanan elektrik faturalarını nereye ödüyoruz? Özelleştirme ile
enerji dağıtımını üstlenen şirketlere değil mi? Peki onlar ne yapıyor bu haksız kazancı?
Piyasadan Dolar çekip Londra'daki bankalara gönderiyorlar? İşin özü; biz faturaları,
enerji şirketleri üzerinden Londra bankalarına yatırmış oluyoruz!

  

“Dünyanın hiçbir bankası, sıfıra yakın sermayeli, yeni kurulmuş şirketlere kredi, yani borç
vermez. Yalnız, o şirketlerin kurulu olduğu devlet, garanti verirse durum değişir. Siz
Londra sermayesi olarak ABD ve AB ile birlikte, Türkiye'ye özelleştirmeyi dayatacaksınız,
sonra Türkiye'den pay almak için kurulmuş yandaş şirketlere borç vereceksiniz. Onlar da
aldıkları parayı, getirip devlete ödeyecek... Devleti yöneten siyasi iktidar, bu parayı
seçimleri kazanmak için kullanacak. Sonra da sonuçlarını bilerek ve tasarlayarak, Türk
Lirası'nın değerini düşürecek, böylece şirketlerin Londra bankalarına olan borçları da
Türk Lirası olarak artacak. Siyasi iktidar, şirketlerin bu borcu ödeyebilmesi için aşırı zam
yaparak faturayı halka ödetecek... Borç ödenmezse dava Londra tahkim mahkemelerinde
görülecek! Çünkü sözleşmelerde böyle bir madde var?”[2]

  

Dağıtım şirketleri tekrar kamulaştırılır mı? Dezözelleştirme olmasın sakın!

  

Belli ki, bu elektrik işinden yeni bir kahramanlık hikâyesi çıkarılmaya çalışılacak. Zaten
zor durumda olan, zaten hesapsız ve öz kaynaksız alımlarla dolar borcu batağında
debelenen, bu yüzden de fahiş elektrik zamları ile kurtarılmaya çalışılan hükümet destekli
müteahhit taifesine belli ki el uzatılacaktı. Elektrik fiyatlarındaki fahiş ve mantık dışı
artışın bu müteahhitleri kurtarmak maksatlı olduğu açıkça ortaya çıktı. Ve vatandaş
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bunun faturasını iktidara çıkarmaya başladı.

  

Peki şimdi ne yapılabilir!? Bu müteahhitlere 10 yıl boyunca yaptıkları “sözde” yatırımların
bedeli de hesaba eklenir ve en nihayetinde bu şirketler milyarlarca dolarlık borçlarıyla
birlikte kamuya geri döner. Satıldığı fiyata, yani 13 milyar dolara geri alınsa iyi. Vatandaş
ucuz elektrik ödüyorum zannederken aslında kazığın büyüğünü yer. Tabii ki, öyle olmaz.
Sonra da “Bakın işte biz halkımızı öyle seviyoruz ki, elektrik fiyatını düşürmek için bu
şirketleri geri aldık” denir. Faturalar düşer, herkes sevinir. Faturaları düşüren kahraman
ilan edilir. Bütün suç o dönem özelleştirmeyi yapan Bakan kim ise ona yüklenir. Bu arada
en az 20-25 milyar dolarlık yük Hazine’ye yüklenirdi.

  

Böylece müteahhitler kurtulur. Vatandaş ise ucuz elektrik faturası ödüyorum
zannederken, aslında kazığın büyüğünü yerdi![3]

  

Enerjide Vurgunla İlgili Haberler ve Yorumlar

  

1- Elektrik Üretim AŞ Vurgunu: 9,06 Milyar Lira

  

Ancak 2020’de EÜAŞ elektriğe indirim yapıyor, fakat söz konusu indirimin faturalara
yansıması bir yana, faturalara zam geliyor. Böylece kamu şirketlerinin üzerinden birkaç
özel şirketin cebine milyarlar sokulmuş oluyor. EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine sattığı
elektriğin fiyatı ve dağıtım şirketlerinin halka sattığı elektriğin fiyatı aşağıdaki tabloda;
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Böylece toplam vurgun 9,06 milyar lirayı buluyor. Böyle bir parayı finanse etmek için 83
milyon yurttaşın her birinden 109 lira almak gerektiği düşünülürse pastanın büyüklüğü
daha net anlaşılıyor.

  

2- YEKDEM Vurgunu: 19,64 milyar TL

  

YEKDEM aracılığıyla, Yenilenebilir Enerji Kaynağı kullanan santrallara 10 sene boyunca
ve kullanılan kaynağa bağlı olarak ABD Doları bazında özel fiyat tarifesi üzerinden
elektrik alım garantisi sağlanıyordu. Yetmiyor, lisanslı yatırımlarda, yerli aksam
kullanılması halinde 5 sene boyunca ilaveten yerli katkı payı ödeniyordu.

  

Türkiye’de 2011 yılında 171 GWh olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektik üretimi,
YEKDEM’in başat etkisi ve bu sektördeki teknolojilerin gelişmesi ile 2015 yılında 17 bin
610, 2016’da 42 bin 808, 2017’de 48 bin 923, 2018’de 62 bin 505 ve 2019’da 78 bin 677
GWh’a ulaşıyor. 2020 yılı ocak-eylül arasındaki üretim ise 62 bin 195 GWh. Şimdi bu
üretimden kaldırılan vurguna bakalım, zira bu üretimi gerçekleştiren şirketlere verilen
alım garantisi piyasa fiyatından bile değil, piyasa fiyatlarının üzerinden. Detaylar
aşağıdaki gibi;

  

         

  

           

  

1 Ocak 2018’den 30 Eylül 2020’ye dek piyasa fiyatının üzerinde yapılan ödeme MMO
Enerji Çalışma Grubu tahminlerine göre 48 milyar 889 milyon TL... Halkın salgınla
uğraştığı 2020 yılında bu tutar 19 milyar 641 milyon TL... Bu paranın finansmanı için 83
milyon yurttaştan para toplansa kişi başına 237 TL düşerdi.
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Peki bu pastayı yiyenler kim? EÜAŞ vurgununda elektrik dağıtım ağında karşımıza çıkan
sermaye grupları YEKDEM vurgununda da karşımızda. İşte EÜAŞ vurgunundaki
şirketlerin MMO tahmini hesaplamalarına göre YEKDEM’den aldıkları paralar:

  

         

  

           

  

3- Kapasite Mekanizması Vurgunu: 3 milyar 896 milyon

  

Bu mekanizma ile ilk halinde yerli kömür, doğalgaz ve yerli kömür yakması halinde ithal
kömür santrallarına teşvikler veriliyor. Başvuruları kabul edilen özel sektör santrallarına,
maliyetleri, piyasada oluşan fiyatın, kaynak çeşidine göre hesaplanan teorik birim
maliyetin altında kalması ve doğal olarak o santralın bu nedenle satış yapamaması veya
zarar etmesi halinde, üretim yapmadıkları veya zararına satış yaptıkları süre için bir bütçe
sınırları içinde TEİAŞ tarafından ilave ödeme yapılması imkânı getiriliyor. Daha basit
ifadeyle, santralların zarar edeceği zaman geçtikçe kullanım kriterleri gevşetiliyor ve
hemen her santral mekanizma kapsamına alınıyor. 2019’da yapılan değişiklikle HES’ler de
mekanizmaya dahil ediliyor. Ardından mekanizmaya kabul şartları şirketler lehine
esnetiliyor. Görüldüğü üzere enerji piyasasında zarar etmek imkânsız. Peki kapasite
mekanizmasından en çok parayı kim aldı? MMO Raporu’nda konuya ilişkin ilk 10 şirket
aşağıdaki gibi listelendi. Şirketler YEKDEM ve EÜAŞ vurgunundan tanıdık…
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             Hükümete 'enerji vurgununa müdahale' çağrısı havada kalmıştı!  EPDK'nın 2020 yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre 21 dağıtım şirketininfaturalandırdığı toplam elektrik tüketimi yaklaşık 234 milyar kilovat saat. EPDK tarafından2020 yılında yayınlanan faturaya esas olan tarifelere göre konutlar için 1 kilovat saatelektrik tüketimi ilk 9 ay vergiler dahil 71,02 kuruş, son üç ay ise 75,11 kuruşafaturalandırıldı. Bu durumda 2020 yılında tüketiciye fatura olarak yansıyan tutar yaklaşıken az 170 milyar TL oldu. Bu miktarın yüzde 19'u (yaklaşık 33 milyar TL), KDV dahil çeşitlivergiler olarak devletin kasasına girdi. Geri kalan yaklaşık 137 milyar TL; 86 milyar TL'sitüketim, 51 milyar TL'si dağıtım bedeli olarak özel şirketlerin oldu. (Bu hesap konuttarifesi üzerinden yapıldı. Aslında toplam tüketimde konutların payı %25, Sanayi veticarethaneler %69'luk paya sahip bulunuyordu. Bu alanlarda birim elektrik fiyatı dahayüksek. Dolayısıyla kazanç da daha artıyordu.)  Kısacası, 2022 Ocak ayındaki kurla toplam 172 milyar TL'ye özelleştirilen şirketler,sadece 2020 yılında brüt 137 milyar TL kazanmışlardı!  Bir ceplerinden diğer ceplerine aktarıldı!  Perakende satış şirketleri sitelerindeki bilgilendirme metinlerinde "dağıtım bedeli" için,"Bu bedel şirketimizce bölgenizdeki sorumlu elektrik dağıtım şirketine söz konusuhizmetler karşılığında iletilmektedir." diyorlar. Ancak perakende satış şirketlerinin "bizalmıyoruz, onlara iletiyoruz" dedikleri şirketler, yine kendi şirketleri. Örneğin Ankara veçevresinde satış işini BAŞKENT EPSAŞ, dağıtım işini ise BAŞKENT BEDAŞ yürütüyor.İkisi de EnerjiSA'ya ait. 21 bölgedeki bütün perakende satış şirketlerinin aynı isimde birde dağıtım şirketi bulunuyor. Bir ceplerinden alıp diğerine koyuyorlar.  51 milyarın sadece 8 milyarı yatırıma harcandı!  EPDK'nın söz konusu raporunda özel şirketlerin 2020 yılında yaptıkları yatırımlara da yerverildi. 2020'de yaklaşık 51 milyar TL dağıtım bedeli toplanmasına karşın, bölgelerindetekel konumundaki 21 özel dağıtım şirketinin toplam yatırımı 8 milyar 805 milyon TLseviyesinde kaldı. EÜAŞ toplam üretimin yaklaşık yüzde 20'sine sahip durumdaydı.Ancak bu oran 2009'da yaklaşık yüzde 50 civarındaydı.  EÜAŞ, 2020 yılında büyük çoğunluğu özel dağıtım ve perakende satış şirketlerine olmaküzere yaklaşık 87 milyar kilovat elektrik sattı. Kurum aynı yıl 33 milyar kilovat özelsantrallerden elektrik alımı yaptı. Bunun 22 milyar kilovatlık kısmı özel termiksantrallerden alındı. Yani EÜAŞ yaklaşık 87 milyar kilovatlık satışının yaklaşık 33 milyarkilovatlık kısmını özel şirketlerden alıp yine özel şirketlere sattı.  Özel şirketler devlet eliyle iki kez kazanıyor. Hem ürettikleri elektriği alım garantisi iledevlete ait olan EÜAŞ'a satıyorlar hem de EÜAŞ'tan ucuza aldıkları elektriği yüzde 170'evaran kârlarla tüketiciye satıyorlar. Devlet hem özelleştirmeler yoluyla dağıtım vepazarlama gelirlerini bu şirketlere devretmiş hem de yine özelleştirme nedeniyle eskidenkendi ürettiği elektriği şimdi onlardan alır pozisyona düşmüş oldu.[4]  Kamu Kurumları Elektriği Özel Şirketlerden Almaktaydı… Oysa Kamu TesislerindeÜretilen Elektrik Özel Şirketlere İndirimli Satılmaktaydı!  Son 10 yılda kamunun kasasından sadece 10 elektrik şirketine 14,4 milyar TL ödendi. Buparanın 5,3 milyar TL’si ise beşli çeteye ait şirketlere gitti. Diğer elektrik şirketlerinin de iktidarlaolan bağlantıları dikkat çekiciydi. Üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar, havalimanları,cezaevleri, hastaneler, kışlalar ve birçok kamu kurumu her yıl elektrik enerjisi alımı ihaleleridüzenleyerek kullanacağı elektriği ihaleyle satın alıyordu. Bu ihalelerle de kamunun kasasındanelektrik şirketlerine milyarlarca lira ödeniyordu.  Elektrik şirketlerinin dördü, beşli çetenin oluyordu!  Kamudan en fazla elektrik enerjisi ihalesi alan 10 şirketten dördü de beşli çete içerisindeyer alan Cengiz, Kolin ve Limak’a ait bulunuyordu.[5]  TEDAŞ’ta Büyük Vurgun İddiası: 2.9 milyar TL Geri Alınamadı!  2009'dan, yani on iki yıldan bu yana çözülemeyen sorun; Cengiz-Kolin ortaklığına verilenÇamlıbel, Limak’ın aldığı Uludağ, Çalık Enerji’nin aldığı Yeşilırmak ile AKSA’ya verilenFırat dağıtım şirketlerinin özelleştirme sırasında kasalarında kalan paraya ilişkin.Özelleştirme sırasında genel müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan26 milyon 175 bin TL de özel şirketlere kaldı. İktidarın 21 bölgeye ayırarak özelleştirdiğielektrik dağıtım şirketlerinden geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan 2,9milyar TL’yi tahsil edilemedi, TEDAŞ, kasalarda kalan paralarla gayrimenkulleri dealamadı.  Sayıştay raporunda, kamu ihalelerinin gözde holdingleriyle ilgili yer alan tespitler,TEDAŞ’ın özelleştirilen 21 dağıtım şirketinden dördünün kasasında bulunan ve repoişlemi de yapılan yaklaşık 30 milyon liranın aradan geçen 12 yıla rağmen gerialınamadığını ortaya koydu. Bazı şirketler anaparayı öderken faizini ödemedi. Ödeyen deparayı geri almak için dava açtı. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; şirketlerden geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan 2,9 milyar TL’yi tahsil edemeyenTEDAŞ, kasalarda kalan paralarla gayrimenkulleri de geri alamamıştı.Ve bütün bu milyarlar gariban vatandaşın sırtına vurulmaktaydı!  Taşınmazlar şirketlerde kaldı!  TEDAŞ adına tescili yapılması gereken Türkiye Elektrik Kurumu’nda 57 bin 25, elektrikdağıtım şirketleri adına kayıtlı ise 6 bin 745 adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi.2009’da başlayan ve 2013’te sona eren elektrik dağıtım şirketlerine hisse devriöncesinde, taşınmazların tapu devirlerinin TEDAŞ adına yapılacağı belirtildi. Ancakiddiaya göre, tapu müdürlüklerindeki iş yoğunluğu, personel eksikliği gibi nedenlerleTEDAŞ adına tapu devirleri gerçekleştirilemedi. Sayıştay denetim raporunda, özelleştirmesonrasında elektrik dağıtım şirketlerinin tüzel kişiliklerini korusa da hisseleri devralanşirketler tarafından yönetildiği, taşınmaz tescillerinin TEDAŞ adına yapılmasının zorunluolduğu belirtildi. TEK ve şirketlerde kalan taşınmazların TEDAŞ adına tescili için 11milyon 176 bin TL gerektiği belirtilerek, TBMM’den bu ödeme yapılmadan tescilisağlayacak bir düzenlemenin geçirilmesi önerildi.[6]  Elektrikte Reklam Vurgunu: Yüz Milyonlar Yandaşlara Aktarıldı!  Sayıştay, elektrik dağıtım tesislerinin, dağıtım şirketleri tarafından sözleşmede olmadığı haldereklam ve kira geliri elde etmek amacıyla kullanıldığını tespit etti. TEDAŞ’a 103 milyon TL’dentek kuruş verilmedi.  Dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile yaptıkları sözleşmeye uymayarakişletme hakkını aldıkları tesisleri ve baz istasyonlarının bir bölümünü reklam için kiraya verdi.Şirketler, böylece 2014 - 2018 yılları arasında tam 103 milyon gelir elde etti. TEDAŞ’a ise talepetmesine karşın bu gelirlerden pay verilmedi.   TEDAŞ, bu gelirin yüzde 50’sinin kendisine, yüzde 25’inin dağıtım şirketine, yüzde 25’inin isetüketiciye aktarılmasını talep etti. Konuyu değerlendiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), reklam ve kira gelirlerinin yüzde 75’ini dağıtım şirketlerine, yüzde 25’ini tüketiciyebıraktı, mülk sahibi TEDAŞ’a herhangi bir gelir bırakılmadı.[7]  Elektrik Faturalarında Büyük Vurgun Olayı!  "Yüz binlerce eve bu fatura kesilmişse şirketin haksız olarak sağladığı parayı düşünün."  Mehmet Tezkan, köşe yazısında İbrahim Ender Altan isimli bir kişiye Boğaziçi Elektriktarafından 484 lira 10 kuruşluk bir fatura kesildiğini gündeme getirmişti.  “Ender Altan faturayı inceliyor hemen durumu anlıyor. Fatura şişirilmiş. Zam Aralık ayınada yansıtılmış. Didem Hanım önce bir şey yapamayacağını söylüyor. Ender Altan’ın ısrarıkarşısında peki bir sorayım diyor. Beklemeye alıyor bir süre sonra geri dönüyor. Yanlışlıkolmuş, hatalı hesaplanmış, fark 10 gün içinde hesabınıza yatırılacak yanıtını veriyor.Ender Altan apartmana gelen faturaların hepsi böyle onlar ne olacak diye soruyor. DidemHanım onların da başvurması itiraz etmesi gerekir diyor.”  Siz elektriğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren zamlandı sanıyorsunuz ama hayır, aralık ayındanitibaren kullandığınız elektriğe zam geldi.[8]  Elektrikte bir aylık tüketimin faturalanması gerekirken bazı dağıtım şirketlerinin 20 günlüktüketimi faturaladığı ortaya çıkmıştı!  Ortalama bir tüketimde vatandaş faturasını zamanında ödemediği için faizi ve açmakapama bedeli ile yaklaşık 21 TL ödemek durumunda kalabiliyor. Bilinçli TüketicilerPlatformu Sözcüsü Mehmet İmrek, bir aylık tüketim faturalanarak aboneye 10 gün sonraödemesi için tebliğ edilmesi gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bir aydan önce tüketimmiktarı fatura edilemez. Ayrıca mevzuat son ödeme tarihi geçtiği halde ödenmeyenfaturaların aboneye son ödeme tarihinden sonra 5 gün içinde kesme ihbarınınyapılmasını ve 10 gün içinde ödenmesi hususunda bildirimde bulunulmasınıbelirtmektedir. Buna rağmen elektrik kesme ihbarı son ödeme tarihi geçtikten 2 günsonra yapılmaktadır ki bu da yine başka bir hukuksuzluktur"diye konuştu.[9]  TEİAŞ’ı Özelleştirme Oyunları!  Türkiye'de elektrik iletimi ve dağıtımından sorumlu olan ve alanında tekel konumundakidevlet kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin halka arz yoluyla özelleştirilmesi kararıalınmıştı. Aktif büyüklüğü 27 milyar TL'yi aşan TEİAŞ'ın kârlılığı son bir yılda üçekatlayarak 1.6 milyar TL'den 4.84 milyar TL'ye çıktı. 8 binden fazla personelin çalıştığıTEİAŞ aynı zamanda Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralamasında TÜPRAŞ'ı zirvedenindiren Enerji Piyasaları İşletmeleri'nin de yüzde 30 ortağıydı.  2001 yılında TEİAŞ'ın yeniden yapılandırılması sonrasında oluşan 3 kamu iktisaditeşekkülünden biri olan TEİAŞ'in başlıca faaliyet alanı elektrik santrallerinde üretilenenerjiyi yüksek gerilim hatlarıyla şehirlerdeki trafo merkezlerine iletmek yani Türkiye'deüretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımındansorumlu başlıca kurum TEİAŞ olmaktaydı.  Elektriğin ana omurgasıydı!  Elektriğin ana omurgası konumundaki TEİAŞ'ın faaliyetleri arasında yeni iletimtesislerinin etüt ve planlaması, mevcut ve yeni kurulacak tesisleri işletmek, iletimşebekesi kayıplarını karşılamak üzere gerek duyulursa elektrik enerjisi satın almak veenerji iletim hatları kapsamındaki fiber optik kablo projeleri de bulunuyordu. Açıklananson faaliyet raporuna göre TEİAŞ, 68 bin 204 km uzunluğunda enerji iletim hattına, 26 bin765 km fiber optik altyapıya, 736 trafo merkezine ve yaklaşık 305 bin GWh elektrik enerjisiüretimine sahipti.  TEİAŞ, Kârını Bir Senede Üçe Katlamıştı!?  Elektrik Zammı ve TEİAŞ’ın Özelleştirilmesinin Perde Arkası!  Bu konudaki dikkat çekici iddia, TEİAŞ’ın özelleştirilmesi öncesi önemli yatırımların kamueliyle yapılarak, satın alacak şirketlere daha sorunsuz bir altyapı devredebilmek amacıtaşındığı konuşuluyordu. Bu açıdan 2 önemli proje: Çanakkale ile İzmit Körfez GeçişProjeleri ve Çanakkale Boğazı (Lapseki 3-Sütlüce 3) ile İzmit Körfez (Hersek-Dilovası)Geçişi’nin Denizaltı Kablo Bağlantı İşlerini içeriyordu.  Bu kapsamda gerçekleştirilen ve 18 Haziran 2021’de sonuçlanan ihalenin sözleşmesiTEİAŞ ile Türk Prysmian-Prysmian Powerlink arasında 25 Haziran 2021 tarihindeimzalandı. Projenin finansmanı Dünya Bankası kredisinden karşılanacak ve projenintoplam bedeli 140 milyon 743 bin Euro. İşin süresi Çanakkale Boğazı için 750 gün (25 ay),İzmit Körfez geçişi için 780 gün (26 ay) olarak tanımlanmıştı.  Dikkat çekici olan da, 25 Haziran’da ihale sözleşmesinin imzalanmasından hemen birkaçgün sonra 3 Temmuz’da TEİAŞ’ın özelleştirilme kararının alınmış olmasıydı. Sözcü'denYusuf Demir'in haberine göre Kurumun 81 il için yaptığı bakım, onarım, yenileme yapımihaleleri, mal, hizmet alımları hariç sadece Ankara'daki merkez tarafından 2021 yılındaihale edilen 43 yenileme ve yeni yatırımın toplamı 3 milyar 354 milyon TL'yi aştı.  EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ, “Biz bu filmi TEDAŞ'ın 21 dağıtım bölgesinin tek teközelleştirilmesinden önce görmüştük”  diyeaçıklamıştı.   Resmi verilere göre TEİAŞ'ın 27.8 milyar liralık varlığı var ki biz bunun çok daha üstündeolduğunu biliyoruz. Bunun yanında 2020 yılı dönem kârı 4 milyar 648 milyon lira olarakaçıklandı. Bu veriler ışığında basit bir hesapla kurum 30 milyar liraya satılsa bile sadeceelde ettiği kârla 6 yılda kendini amorti edecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki, çok değerliaraziler de dahil tüm varlıkları da hediye edilmiş olacaktı.  Peki TEİAŞ’ın özelleştirilmesi ne gibi riskler ortaya çıkaracaktı?  Önce kuruluşun özelleştirilmesiyle birlikte kurum üzerindeki Sayıştay denetimi ortadankalkacak. Şirketin batması durumunda ise ciddi riskler ortaya çıkacaktı.  EPİAŞ TEİAŞ’ın Şirketi Olmaktaydı!?  Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ ortaklık yapısı.  EPİAŞ, A Grubu hisseye sahip TEİAŞ'ın %30, B Grubu %30 ve C Grubu %4,16 hisseyesahip BİST ile C grubu hisseye sahip 97 özel sektör katılımcısının sahip olduğu %35,84ortaklık yapısından oluşmaktadır.  EPİAŞ ne iş yapardı?  18 Mart 2015 tarihinde kurulan Enerji Piyasaları İşletme AŞ... Enerji borsası olarak EPİAŞ,piyasa katılımcılarına enerji alış-satış taleplerinde bulunabilecekleri ortamlarısunmaktadır. Görevi, piyasa alış-satış işlemlerinin şeffaf, düzenlemelere uygun birşekilde yürütülmesi ve referans fiyat oluşturulmasıdır.  En büyük şirket EPİAŞ’tı   ‘Fortune 500 Türkiye’ listesinin zirvesine EPİAŞ yerleşmiş bulunmaktaydı.  Fortune Dergisi Yayın Yönetmeni Şule Laleli, “Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), uzunyıllardır Fortune 500 Türkiye’nin bir numarası olan TÜPRAŞ’ı geçerek, zirvenin yenisahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105,8milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisioldu.”[10] diyerek gizlenen gerçekleri açığavurmuşlardı...      [1]  M. Nilgün Ercan, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu üyesi - 16. UlusalSosyal Bilimler Kongresi 26- 28 Kasım 2019  [2]  18.02.2022 - Yeniçağ - Arslan Bulut  [3]  16.02.2022 – Fatih Altaylı  [4]  Aydınlık - 04.01.2022  [5]  cumhuriyet.com.tr - 15 Kasım 2021   [6]  Birgün - 25.02.2021 - Nurcan Gökdemir  [7]  Hazal Ocak - 20 Mart 2020 - Cumhuriyet   [8]  Mehmet Tezkan - 10.01.2022 - Independent Türkçe  [9]  Haberler.com - 29.12.2014  [10]  Filiz Pehlivan - 17 Ocak 2022 - Yetkinport Araştırma
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