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þartlarýný yerine getiremediði ve zelleþtirme süreci yýlan 
ödemeyi yapmadýðý gerekçesiyle devre hikâyesine dönen, yýllardýr 
dýþý kaldý. Bunun üzerine, en iyi ikinci ülke gündemini meþgul eden 
teklifi sunan Elektromed'e davet Baþkent Doðalgaz'ýn akýbeti 
yapýldý, fakat sonuç deðiþmedi. hâlâ netlik kazanmýþ deðil. Bugünkü 
Elektromed de gerekli þartlarý yerine durumu çözümleyebilmek için sürecin 
getiremedi. Ankara Büyükþehir geliþiminden haberdar olmak gerekiyor. 
Belediyesi iki yýl içerisinde Her ne kadar olaylar zinciri filmlere 
özelleþtirmeyi hayata geçiremeyince, konu olabilecek kadar karmaþýk olsa da 
özelleþtirme yetkisi kanun gereði isterseniz süreci kýsaca özetlemeye 
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'na çalýþalým. halen sürüyor. 16 Aðustos 2010'da 
geçti. Bu süreçte, gerek Ankara yapýlan ihaleye, 1 milyar 211 milyon 

BAÞKENT DOÐALGAZ'IN KURULMASI Büyükþehir Belediyesi'nin ve gerekse dolarla en yüksek teklifi MEKA-
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn MMEKA Makine Ýthalat Paz. ve Tic. Özelleþtirme giriþimlerinden önce 
özelleþtirmeye iliþkin iþlemlerinin iptali A.Þ. verdi. Ancak, bu sefer, Ankara'daki doðal gaz daðýtýmý EGO 
istemiyle, Odamýz tarafýndan idari MMEKA'nýn ortaklarý Mehmet Emin (Ankara Elektrik ve Havagazý 
yargýda davalar açýlmýþtý. Karamehmet ve Mehmet Kazancý'nýn Müessesesi) Genel Müdürlüðü 

arasýnda yaþanan kriz patlak verdi.tarafýndan gerçekleþtiriliyordu. 2007 
ÝHALELERDE ÝKÝNCÝ RAUNDHaziran'ýnda Doðalgaz Piyasasý 

Mehmetler Neden Kapýþtý?Temmuz 2009'da Özelleþtirme Yüksek Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle birlikte 
Ortaklaþa kurduklarý MMEKA'yla Kurulunun kararýyla Baþkent özelleþtirme süreci de resmi olarak 
toplamda 8 milyar dolarlýk elektrik Doðalgaz'ýn yüzde 80 hissesine denk baþladý. Bu kapsamda; Aðustos 2007'de 
daðýtým ihalesi kazanan Mehmet Emin gelen Belediye'ye ait hisselerin Ankara Büyükþehir Belediye 
Karamehmet ve Mehmet Kazancý özelleþtirilmesine karar verildi. Ýhaleye Meclisi'nin kararýyla Baþkent Doðalgaz 
arasýndaki sorunlar büyüdü ve son teklif verme süresi 19 Temmuz Daðýtým A.Þ. kuruldu. Eylül ayýnda ise 
Kazancý'nýn kendisinden habersiz 2010'dan, 16 Aðustos 2010'a EGO Genel Müdürlüðü'nün doðal gazýn 
kurulduðunu söylediði Çankaya ertelenirken, Yüksek Planlama þehir içi daðýtýmýyla ilgili tüm altyapý 
Doðalgaz'ýn Baþkentgaz'ý devralmak Kurulunun kararýyla BOTAÞ'ýn tesisleri (daðýtým þebekesi), varlýklar, 
için Özelleþtirme Ýdaresi'ne mülkiyetinde olan Baymina Suez taþýnýr ve taþýnmazlar, hak alacak ve 
baþvurmasýyla alevlendi. Kazancý'nýn Doðalgaz Yakýtlý Kombine Çevrim borçlar, leh ve aleyhe açýlmýþ olan 
iddiasýna göre ortaklardan Karamehmet, Santrali'ne doðal gaz ileten yüksek davalar ile icra takipleri ve iþ 
Çankaya Doðalgaz'ý kurarak Kazancý'yý mevzuatýna tabi personel Baþkent basýnç hattý Baþkent Doðalgaz'a 
devre dýþý býrakmaya çalýþmýþtý. Bunun Doðalgaz'a devredildi. devredildi. Bu yüksek basýnç hattýnýn 
üzerine Kazancý da Özelleþtirme daðýtým deðil, iletim hattý olmasý 

ÝHALELERDE BÝRÝNCÝ RAUND Ýdaresi'ne baþvurarak ihaleyi Doðalgaz Piyasasý Kanunu'nda (4646) 
MMEKA'nýn kazandýðýný hatýrlattý. tanýmlanan “Ulusal Ýletim Þebekesi”nin Özelleþtirme süreci öncelikle Belediye 
Özelleþtirme Ýdaresi ise Çankaya bir parçasý olmasý ve kanunen tarafýndan yürütülüyordu. 14 Mart 
Doðalgaz'ýn baþvurusunda uygunsuzluk “BOTAÞ'a ait” olarak nitelendirilmesi 2008'de ilk ihale açýldý. Ýhaleye, en 

devirle ilgili tartýþmalara yol açtý. bulunmadýðýna kanaat getirerek þirketin yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon 
Odamýz, Yüksek Planlama Kurulu muhatap alýnmasýný kararlaþtýrdý. Bu dolar ile Global Yatýrým-Energas 
kararýný da idari yargýya taþýdý ve dava gerilimin ardýndan ortaklýk bozuldu ve ortaklýðý verdi. Ancak, bu ortaklýk ihale 
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Özelleþtirme

Kazancý Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek ek ÜÇÜNCÜ DÖNEM
duyurusunda bulunduðunu açýkladý. sürenin ek süresinin (!) dolmasýna iki Þimdi, Baþkent Doðalgaz Daðýtým 
Suçlamalarýn arasýnda “dolandýrýcýlýk” gün kala, artýk birbirleriyle A.Þ'nin özelleþtirilmesi için üçüncü kez 
bile yer aldý. görüþmeyen ortaklarý bir araya getirdi. ihale süreci baþladý. Maliye Bakaný 

Ödenecek para Belediye'yi ve Mehmet Þimþek'in ve Enerji ve Tabii Bu süreçte Odamýz, bu ortaklýðýn doðal 
BOTAÞ'ý da yakýndan ilgilendiriyordu. Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn gaz ve elektrik daðýtým sektörlerinde 
Ýhale bedelinin ciddi bir kýsmý açýklamalarýný göz önünde doðrudan ve ortak olduklarý þirketler 
(Büyükþehir Belediye'sinden bulundurursak, Baþkent Doðalgaz için üzerinden tekel oluþturduðu 
alacaklarýna karþýlýk) BOTAÞ'a yapýlan planlama Temmuz civarýnda gerekçesiyle, Baþkent Doðalgaz'ýn 
ödenecek, BOTAÞ da bu parayý ihaleye çýkýlmasý, yýlsonuna kadar da MMEKA ortaklýðýna devrini uygun 
Rusya'ya olan borçlarýnda 

sürecin tamamlanmasý yönünde. Ancak; gören Rekabet Kurulu kararýnýn da 
kullanacaktý. Hazine ve BOTAÞ'a 

iptali istemiyle idari yargýda dava açtý. doðal gaz daðýtýmý gibi rekabete elveriþli 
aktarýlacak paradan kalan meblað ise 

olmayan bir alanda özelleþtirme 
Büyükþehir Belediyesi'ne kalacaktý. VE SON GÜN... yapýlmasý tartýþýlýrken ve kamu yararýnýn 
Ancak ortaklarýn buluþturulmasýna ve 

4 Mayýs 2011'e gelindiðinde gözler gözetilip gözetilmediði merak 
bir uzlaþma üzerinde çalýþýlmasýna 

Mehmet Emin Karamehmet'teydi. konusuyken, bugüne kadar yaþanan raðmen 9 Mayýs günü yine ödeme 
Ýhale bedelinin ödenmesi için verilen süreç de dikkate alýndýðýnda ortaya yapýlmadý. Ortaklarýn kavga etmesi 
ek sürenin son günü olan 4 Mayýs'ta gelecek açýsýndan pek de olumlu bir üzerine kredi verecek kurum bulmakta 
ödeme yapýlmamasý durumunda, tablo çýkmýyor. Doðal gaz ve elektrik zorlanýldýðý konuþuldu. Bu arada 
mevzuata göre 92,6 milyon dolarlýk daðýtýmý gibi kamusal hizmetlerin Karamehmet'in sahibi olduðu þirketlere 
teminat da yanacaktý. Gün içerisinde devredilmek istendiði kamu þirketlerini eski vergi borçlarý nedeniyle yüklü 
ödeme yapýlmadý, ancak Özelleþtirme devralacak þirketlerin ortaklarýnýn tutarda ihtiyati haciz uygulamalarý 
Ýdaresi'nin tartýþmalý kararýyla 5 gün birbirlerini “dolandýrýcýlýk”la suçladýðý, yapýldý. 
daha ek süre verilerek 9 Mayýs'a kadar ciddi suç duyurularýnda bulunduðu böyle 

MMEKA'nýn en yüksek teklif verdiði bedelin ödenmesi istendi. Ancak; ilgili bir ortamda, “kamusal faaliyet ve 
mevzuata göre ikinci kez ek süre diðer elektrik daðýtým ihalelerinden denetim”in zorunluluðu bir kez daha 
verilmesinin koþulu, "Ýdareden çekilmeyip ek süre talep etmesi ise ortaya çýkýyor. Odamýzýn yýllardýr dile 
kaynaklanan bir sebep" bulunmasýdýr. ortaklarýn çýkar birliðini çekiþmelerinin getirdiði bir hususu, bir kez daha 
Buna karþýn, Ýdarenin bu ek süre üzerinde tuttuðunu ve finansman bulma yinelemekte yarar var. Baþkentgaz 
verilmesi iþini kendisine dair bir ve devralma beklentilerinin sürdüðünü özelleþtirilmesi durdurulmalý, borçlarýna 
sebebe baðlayýp baðlamadýðý gösterdi. karþýlýk Baþkentgaz BOTAÞ'a 
bilinmiyor. Ankara Büyükþehir 

devredilmelidir.


