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Kasım 2017 tarihinde  4 milyon 
760 bin olan Serbest tüketici sayı-
sı temmuz 2018 de % 85 azalarak 
707 bine indi. Bu ay sıfırlanması 
bekleniyor (!)  Piyasadaki 150 ye 
yakın  aktif “oyuncu” (tedarik şirketi) 
portföyleri boşaltarak serbest tüke-
ticileri 21 görevli tedarik şirketine 
bıraktı.  
Herkesin serbest tüketici olacağı ve 
ucuz elektrik satın alabileceği fan-
tezisi, şimdilerde herkesin serbest 
tüketici olduğu ama kimsenin bu 
sıfatla elektrik satmadığı/ alamadığı 
gerçeğine dönüştü. Özelleştirmeyi 
verimlilik, kalite ve ucuzluk olarak 
parlatanlara kanan herkese geçmiş 
olsun. Telekom balonu patladı. Şimdi 
sıra elektrikte. Ama bu alandaki pat-
lama iletişimden çok daha ağır ve 
pahalı olacak. Bir yanda ihale bedel-
lerini ödemekte zorlanan ve devam-
lı ayrıcalık isteyen dağıtım şirketleri 
bir yanda ithal kaynağa dayalı ( hele 
bir nükleer santrallardan elektrik 
alımı başlasın. Hiçbir sübvansiyonun 
saklayamayacağı fiyatlardan)  üre-
tim. Hepsinin üstünde “simsiyasi” bir 
elektrik yönetimi. 
Zaten tedarikçiler uzun bir zaman-
dır, piyasa koşullarını, döviz artışını 
ve bazı desteklemeleri (Tamamını 
öngörülemeyen nedenler olarak 

adlandırıyorlar. Oysa biz yılar önce-
sinden öngörmüştük )  öne sürerek 
sözleşmelerini tek taraflı fesih et-
meye başlamışlardı. Aboneye  ulusal 
tarifeden daha yüksek (operasyon + 
hizmet yüzdesi ilavesiyle)  fiyat öne-
renlerde vardı. Bu durumda özelikle 
yüksek tüketimli sanayi ve ticaret-
hane grup aboneler dağıtım şirket-
lerine geri döndüler. 
Artık tedarikçi sıfatıyla indirimli 
elektrik alınamadığı gibi her ay (es-
kiden bari 4 ay bekliyorlardı) yapılan 
zamlarla fiyatların nerede duracağı 
bilinemiyor. Üretim için önemli bir 
girdi olan elektriğin maliyet he-
saplarındaki yeri belirsiz olurken, 
esnaf, çiftçi, mesken abonelerini 
karanlık günler bekliyor. Ama Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı ışığı gö-
rüyor. Bakan Fatih Dönmez yandaş A 
Haber’e yaptığı açıklamada “Zammı 
aslında kimse hoş karşılamaz…
Çünkü müşteriyi tedirgin edebi-
lir, müşteri de bunu kabul etmez “ 
( abone Bakanlıkta artık müşteri) 
derken, çözümü de ağzından kaçırdı. 
“Vatandaşlarımız verimliliği artırıcı 
işlere yatırım yaparlarsa, faturalar-
daki zammın etkisini görmezler” 
Bakanlığı sektördeki görünmez et-
kisi!  
Evet, şimdilik tedarikçiden elektrik 

alan serbest tüketici sıfırlanmadı. 
Ama mevcut serbest tüketicilerin 
%60’ı mesken, %37’si  ise ticaretha-
ne grubunda. Diğer gruplar (sanayi 
dahil ) yalnızca %3. Bu da gösteri-
yor ki şu andaki serbest tüketiciler, 
piyasasın “balayında “bir aylık beda-
va elektrik karşılığı kandırılanlar. Ne 
imzaladığı sözleşmeyi ne de indiri-
mi faturada takip edemeyenler ile 
takip edipte sesini duyuramayanlar 
küçük aboneler. 
Kayıp kaçakta, ucuz elektrikte hiz-
met kalitesinde, kesintisiz elektrikte, 
serbest tüketicide kısaca elektrik 
piyasasında “çanak çömlek” patladı. 
Artık kimse bu yalanları söyleyerek 
aboneleri kandıramıyor. Acı olan 
gerçek ise, hem iletişim hem de 
elektrikteki hazin durumun şeker 
fabrikaları gibi, yol ve köprüler gibi 
güncel ihanetleri durduramıyor ol-
ması. 

Elektrikte  Serbest “Tutsaklık”
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikle-
ri kapsamında Mimar Hasan Topal’ın katılımıyla 12 Eylül 2018 tarihinde saat 18:30’da 
İzmir Mimarlık Merkezi’inde “TMMOB Olmasaydı İzmir Neleri Kaybederdi” başlıklı söyleşi 
düzenlenecektir.


