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Elektrik PiyasasX Kanunu’nun amaç
maddesinde elektriğin yeterli, ka-
liteli, düşük maliyetli ve çevreye

uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanX-
mXna sunulmasX yanXnda saydam bir elek-
trik enerjisi piyasasX oluşturulmasX öngö-
rülüyordu. Gelinen noktada ise bu amaç-
larXn gerçekleşmesi bir yana elektrik hiz-
metinin sunumunda pek çok olumsuzluk
yaşanmaktadXr.

Bilindiği üzere ülkemiz elektrik sis-
teminde dağXtXma sunulan elektrik ener-
jisi ile ilgili olarak iller ve bölgeler ba-
zXnda, sektörel ayrXmlarX da
içerecek şekilde tüm veriler
Türkiye Elektrik DağXtXm AŞ
(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ta-
rafXndan hazXrlanmakta ve ka-
muoyu ile paylaşXlmaktaydX.
DağXtXm özelleştirmeleriyle bir-
likte dağXtXm bölgelerinin TE-
DAŞ’tan ayrXlmalarX sonucu bu
tür istatistiki verilerin başka ku-
rumlarda toplanmasX, yapXlan
yazXşmalara karşXn bu bilgilerin
kamuoyu ile paylaşXlmamasX,
piyasada saydamlXğXn nasXl sağ-
landXğX açXsXndan önemli bir gös-
tergedir.

Eşitlik pahalılıkta 
sağlandı
Bu nedenledir ki, 2012 yXlXnXn

ilk çeyreğini tamamladXğXmXz bu-
günlerde halen 2010 istatistikle-
ri bile çXkmadXğX için, TEDAŞ’Xn
ülke geneline ilişkin son olarak
kamuoyu ile paylaştXğX “2009
Yılı Türkiye Elektrik Dağıtım ve
Tüketim İstatistikleri” halen
kullanXlmak zorunda kalXnmak-
tadXr.

Nüfusun yüzde 16.9’unun yok-
sulluk sXnXrXnXn altXnda olduğu ül-
kemizde, tarifelerin tüketicilere
düşük maliyetle yansXtXldXğXnX ifa-
de etmek mümkün değildir. Tüketici ta-
rifeleri 2008 yXlXndan bu yana; tek zamanlX
mesken abonelerinde yüzde 91.3 (Kal-
kXnmada öncelikli illerdeki mesken abo-
nelerinde yüzde 104.6) oranXnda, tarXm-
sal sulama ve alçak gerilim sanayi abo-
nelerinde ise yaklaşXk yüzde 84.7 oranXnda
artmXştXr.

Türkiye KXzXlay Derneği, Türk Hava
Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, Türkiye YardXm Se-
venler Derneği,  Darülaceze kurumlarX ile
Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği
gibi hayXr kurumlarX ile müzeler, resmi

okullar, resmi yurtlar, resmi üniversite, res-
mi yüksek okullar, resmi kurslar, resmi
sağlXk kuruluşlarX, içme-kullanma sularX-
na ait aboneliklerde de bu oran yaklaşXk
yüzde 108 seviyesine ulaşmXştXr.

Kaynak aktarımı
Enerji PiyasasX Düzenleme Kuru-

mu’nun her yXl düzenli olarak belirlediği
bağlantX bedeli, kesme-açma bedeli ve gü-
vence bedelleri de 2011 yXlXnda akXlalmaz
oranlarda artXrXlmXş ve abonelikler üze-
rinden dağXtXm şirketlerine kaynak akta-
rXlmXştXr:

� 2010 yXlXnda 30.6 TL olan bağlan-

tX bedeli 2011 yXlX için yaklaşXk
yüzde 68 oranXnda artXrXlarak 51.4 TL’ye
yükseltilmiştir. AynX bedel 2012 yXlX için
yaklaşXk yüzde 6,2 oranXnda artXrXlmXş ve
54.6 TL olarak belirlenmiştir.

�  2010 yXlXnda 9.7 TL olan kesme
bağlama bedeli 2011 yXlX için yaklaşXk yüz-
de 57.7 oranXnda artXrXlarak 15.3 TL’ye
yükseltilmiştir. AynX bedel 2012 yXlX için
yaklaşXk yüzde 5.9 oranXnda artXrXlmXş ve
16.2 TL olarak belirlenmiştir.

�  2010 yXlXnda kilovat başXna 10.7
TL olan güvence bedeli 2011 yXlX için yüz-
de 27 oranXnda artXrXlarak 13.6 TL’ye yük-

seltilmiştir. AynX bedel 2012 yXlX için yak-
laşXk yüzde 5.9 oranXnda artXrXlmXş ve 14.4
TL olarak belirlenmiştir.

Artış sürekli oluyor
EPDK; söz konusu bedelleri, her yX-

lXn eylül ayX Elektrik PiyasasX Endeksi
(EPE) veya EPE yoksa Tüketici Fiyatla-

rX Endeksi (TÜFE) değişim oran-
larXnX göz önüne alarak belirle-
nirken zorundadXr. Nitekim 2012
yXlX bedelleri belirlenirken bu hu-
sus dikkate alXnmXştXr. Ancak
2011 yXlX bedelleri belirlenir-
ken hangi kriterlerin göz önüne
alXndXğX belli değildir. 2011 yXlX
için yapXlan fiyat artXşlarX fahiş
ve akXl almaz bir boyutta oldu-
ğu gibi doğal olarak etkisini de-
vam eden yXllarda da göstere-
cektir. YukarXda bahse konu
edilen yüksek oranlX artXşlar
yüzde 10 gibi anlaşXlabilir bir
oranda yapXlmXş olsaydX bu-
günkü tüketim verileri ve tari-
feler üzerinden her yXl için tü-
keticilerden dağXtXm şirketleri-
ne yaklaşXk 50 milyon TL daha
az bir kaynak aktarXlmXş ola-
caktX.

Elektronik
sayaç dayatması
2010 yXlX sonuna kadar,

abone sayaçlarXnXn muayene,
ayar, kalibrasyon, periyodik
bakXm ve sayacXn sökülüp ta-
kXlmasX gibi işlemler; Sanayi
ve Ticaret BakanlXğX tarafXn-
dan yayXmlanan “Su, Elek-
trik ve Doğalgaz Sayaçları-

nın Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hak-
kında Tebliğ” ekinde yer alan ücretlere
göre yapXlXyordu.

2010 yXlX Eylül ayXnda “Elektrik Pi-
yasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeli-
ği”nin 16. maddesinde yapXlan değişiklikle
sayaç kontrolünün ne şekilde yapXlacağX
ve oluşacak masraflarXn nasXl karşXlanacağX
tanXmlandX. Bu değişiklikle birlikte EPDK
2011 yXlX için sayaç sökme ve takma üc-
retlerini belirledi. Tüketici şikayetleri de
işte EPDK tarafXndan belirlenen yeni be-
dellerin uygulanmasX sonucu ortaya çXk-
maya başladX. Çünkü 2010 yXlXna kadar Sa-

nayi ve Ticaret (yeni adXyla Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji) BakanlXğX tarafXndan
“sayacın yerinden sökülüp takma mas-
rafı ve sayaç için kullanılan damga teli
ve kurşunu karşılığı” olarak belirlenen
bedeller, 2011 yXlXnda EPDK tarafXndan
“sayaç sökme ve takma” bedeli adX al-
tXnda akXl almaz bir oranda artXrXldX.

Abonelere ait 10 yXllXk damga süresi-
ni doldurmuş sayaçlarXn periyodik kont-
rollerinde 2010 yXlX için Sanayi ve Tica-
ret BakanlXğX’nca belirlenen bedeller üze-
rinden “sayacın yerinden sökülüp tak-
ma masrafı ile sayaç için kullanılan
damga teli ve kurşunu karşılığı” olarak
12.5 TL bedel alXnXrken, 2011 yXlX için
EPDK tarafXndan belirlenen sayaç “sök-
me ve takma” işlemleri için bir anda 18.6
TL (sökme ve takma için toplam 37.2 TL)
bedel alXnmasX söz konusu oldu. Sanayi ve
Ticaret BakanlXğX 2011 yXlX için söz konusu
hizmet için 13.5 TL bedel oluştururken,
EPDK sökme ve takma işlemi için alXna-
cak bedelin toplamda 37,2 TL olmasXnX ka-
rarlaştXrdX.

DağXtXm şirketleri, 2011 yXlX için
EPDK kararX ile belirlenen sayaç sökme
ve takma bedellerini adeta bir yaptXrXm ara-
cX gibi kullanmXş ve bir anlamda abone,
sayacXnXn değişimine rXza göstermek zo-
runda bXrakXlmXştXr. Çünkü sayaç sökme
ve takma bedeli ile yeni sayaç takXlmasX
arasXndaki bedel farkX kaldXrXlmXş oldu.
2008, 2009 ve 2010 yXllarXnda hangi da-
ğXtXm bölgelerinde on yXllXk damga süre-
sini doldurmuş mekanik elektrik sayaçtan
kaç adetinin elektronik elektrik sayaç ile
değiştirildiği de kamuoyunca merak edil-
mektedir.

EPDK bağımsız olmalı
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dayanXlarak çXkarXlan ikincil mevzuatta ih-
tiyaca göre yapXlan değişiklikler ve EPDK
kurul kararlarX bu tür uygulamalara yasal
dayanak olmaktadXr. Bu noktada EPDK ile
ilgili düzenleme ve denetleme işlevi sor-
gulanXr hale gelmektedir. Öyle teknik
düzenlemeler yapXlmaktadXr ki meslek ör-
gütlerinin ya da tüketici örgütlerinin hak-
sXzlXklara karşX mücadele etmesi önünde
bizatihi bu teknik ayrXntXlarXn kendisi
dahi engel oluştururken, EPDK’nin da-
ğXtXm şirketleri karşXsXnda bağXmsXz ko-
numunu korumasX, hatta kamudan taraf
konumda bulunmasX zorunludur.

‘Saydam’ elektrik piyasasının getirdikleri:

Zamlarda eşitlik
Elektrik Piyasası Yasası, uygulanmaya başlamasıyla birlikte amacı
doğrultusunda gelişmelere yol açmadı. Elektrik faturalarına yapılan zam
yüzde 84.7 ile yüzde 108 seviyesine ulaşmış durumda. Elektrik kesme-
bağlama ücretlerine yapılan zamlarla fahiş oranlara ulaştı. Yasanın
ardından gelen uygulamalar zam boyutuyla hissediliyor.
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