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2009 yılı TEDAŞ istatistikleri kısa bir süre önce 

yayınlandı ancak ülkemizde her türlü gerçek bilgiye  

ulaşmaktaki zorluk burada da yaşandığından, 

yayınlanan tüm rapordan sadece küçük bir bölümüne 

ulaşılabilmektedir.  TEDAŞ'ın web sayfasında ancak bu 

kadarının ulaşılabilir durumda olması manidardır, 

gelinen süreçte bu yaklaşımlar; “size bu kadarı yeter” 

diye tanımlanabilecek olan çok bilindik bir anlayış olup, 

artık yadırganmamaktadır.

Bu yazıda İzmir ili ve/ GEDİZ EDAŞ istatistiklerinden 

hareketle bir yazı kurgulamak, karşılaştırmalı istatistik 

değerleri verilmesi düşünülmekte; bu bilgilerden 

hareketle bölgemizdeki elektrik enerjisinin üretim, iletim, 

tüketim anlamında seyrini görerek, değerlendirilmesi 

amaçlanmaktaydı, ancak açıklanan ve ulaşılabilen bu 

verilerden yararlanılarak Türkiye genelinde durumu 

gösteren bir çalışma sunulması durumunda kalınmıştır.

Veriler ışığında görünen en çarpıcı değer 2000'li 

yılların başlarından itibaren düşüşe geçen ve bu düşüşü 

istikrarlı bir şekilde 2008'e kadar süren TEDAŞ kayıp 

kaçak oranlarının 2009 yılında birden 17.7% yükselmesi, 

bu yükselişin 2008'deki değeri olan 14.4'den 23%'lik bir 

sıçrayış göstermesidir. 

Dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesi sürecinin hız 

kazandığı, 5 dağıtım şirketinin işletmelerinin devredildiği 

bir süreçte kayıp kaçak oranlarındaki sıçrayışı açıklamak 

güç olsa gerek... İstatistiki verilerde TEDAŞ kaçak-kayıp 

oranı 17.7% iken, özel dağıtım şirketlerinde kayıp-kaçak 

oranı 6.5% kalmaktadır. Bu iki değer bile bana 

özelleştirilecek şirketlerin özel sektöre devrinden önce 

TEDAŞ tarafından nasıl en uygun ve özelleştirmeye 

elverişli hale getirildiğini açıklayan en güzel örnek gibi 

görünmektedir. Ya gerçek değerler ortaya konmuştur ya 

da daha önceki TEDAŞ yöneticileri bizleri kandırmıştır. 

Bunun yanı sıra özelleşen dağıtım şirketlerinde şirketi 

devir alan yeni şirketlerin düşük kaçak kayıp oranları olan 

şirketleri devralmaları ve bunun yanısıra kayıp kaçak 

oranını daha da düşürmesi halinde aradaki farkı kar 

hanesine yazacağı da unutulmamalıdır (Grafik-1).

Türkiye toplam tüketiminde 108,471,633 Mwh pay 

sahibi olan TEDAŞ dağıtım şirketlerinin yanısıra özel 

dağıtım şirketleri de 26,982,730 Mwh payla toplam 

tüketimde ciddi pay sahibi olmaya başlamışlardır. Diğer 

tedarikciler olarak isimlendirebileceğimiz üçüncü şahıs 

şirketlerindan temin edilen ve tüketilen enerjinin ulaştığı 

miktar olan 21,439,707 MWh'lik büyüklük gözönüne 

alındığında elektrik tüketiminin üç parçalı olup 69% 

TEDAŞ, 17% özel dağıtım şirketleri ve kalan 14% diğer 

serbest tüketiciler olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

(Tablo-1)

Kayıp-kaçak oranlarının illere göre verilerine 

bakıldığında ne yazık ki geçtiğimiz yıllara göre bir 
Grafik-1 : Yıllar itibariyle TEDAŞ kayıp-kaçak oranları

Elimizdeki TEDAŞ Verileri 

Işığında Türkiye...,
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değişiklik olmadığı gözlenmekte, yine 79% ile Mardin'le 

başlayan ve hemen hemen tüm Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu illerini kapsayan yüksek oranlı bir kayıp-kaçak 

listesi ile karşılaşılıyor. İzmir'in kayıp-kaçak oranı 7.8% 

ile Dünya ve Avrupa ortalamaları ile uyumluluk 

göstermektedir. (Tablo-2)

TEDAŞ raporu incelendiğinde iller bazında kişi 

başına düşen elektrik tüketimi ile ilgili çarpıcı bir tablo ile 

karşılaşılıyoruz: 

Tablonun satır aralarında gördüğümüz manzara 534 

kWh Ağrı, 547 kWh Bingöl, 588 kWh Bingöl ve bunu 

izleyen illere karşılık 6.638 kWh Kocaeli, 6.299 kWh 

Çanakkale, 5.986 kWh Tekirdağ vb tüketimlerle 

Türkiye'deki sanayi gelişmişliği, sanayi yoğunluğu ve 

ters oranda toplam tüketime ve/veya ölçümlenebilen 

tüketime karşılık nüfüs yığılmalarının çarpıklığı olup, bizi 

üzerinde düşünmeye yönelten bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. (Tablo-3) 

Tablo-1 : TEDAŞ Dağıtım Şirketleri Elektrik İstatistikleri 

Tablo-2 : TEDAŞ Kayıp-Kaçaklarının Elektrik Dağıtım Şirketleri ve 
İl Müdürlükleri Bazında Sıralanışı Tablo-3 :  İllerde Kişi Başına Düşen Net Elektrik Tüketimleri
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2009 yılı TEDAŞ raporunda yayınlanan OECD 

ülkeler indeki elektr ik satış f iyat ları  tablosu 

incelendiğinde ve tabii ki verilerin güvenirliliği  kabulü ile 

görünen şu ki 2009 yılı itibarı ile sanayide en pahalı 

elektriği İtalya satmaktadır (0.276 ABD doları), Türkiye 

0.195 ABD doları ile ikinci sıradadır, meskende ise 0.365 

ABD doları ile Danimarka en 

pahalı elektr iği  satmakta, 

Türkiye bu tabloda 0.165 ABD 

doları ile 14. sırada gelmektedir. 

(Tablo-4)

Rapordan elde edilen bir 

diğer veri tablosu da OECD 

ülkeleri net elektrik tüketimlerinin 

sektörel dağılımı ve şebeke 

k a y ı p l a r ı d ı r .  T a b l o - 4  

incelendiğinde ABD'nin 12.979 

kWh/kişi değerine karşılık 

Türkiye'nin 2.198 kWh/kişi 

değerindeki olumsuz durum 

azgelişmişlik vurgusunun ne 

anlama geldiği çarpıcı olarak 

göstermektedir. Gerçi elektrik 

enerjisi tüketimindeki mutlak 

çokluğun tek başına bir kriter 

o l m a d ı ğ ı n ı ,  g e l i ş m i ş l i k  

anlamında kabul gören bir diğer Tablo-5 : OECD Ülkelerinde Net Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı

parametrenin “enerji yoğunluğu” 

olduğunu biliniyorsa da enerji 

yoğun luğunda  da  Tü rk i ye  

değerinin OECD ortalamasının iki 

k a t ı  d o l a y l a r ı n d a  o l d u ğ u  

bilinmektedir (Dünya ortalaması 

0.32, OECD ortalaması 0.19-0.20 

ve Türkiye ortalaması 0.35-0.38) 

Türkiye 30 ülkenin tüketimlerinin 

listelendiği bu tabloda kişi başına 

düşen elektrik enerjisi tüketiminde 

sadece Meksika'nın (1.919 

kWh/kişi) üzerinde bir tüketime 

sahiptir (Tablo-5).

Rapordan a l ınab i len  ve  

yorumlanması gereken son veri ise 

T E K - T E D A Ş  F i i l i  Y a t ı r ı m  

Harcamalarının Gruplara Göre 

Yıllar İtibarıyla durumudur. Bu 

veriler incelendiğinde hemen şu 

görünmektedir ki özelleştirme kararı verildikten sonra 

elektrik dağıtım şebekelerine devletin yaptığı yatırımlar, 

özelleştirme sürecini canlı tutmak ve özelleştirmelerin 

sermaye gruplarından yana, hazır bir pastayı sorunsuz 

devretme mantığı uyarınca, son yıllarda artarak ve 

hızlanarak sürmüş, 2006'da 689.5 milyon TL, 2007'de 

Tablo-4 : OECD Ülkelerinde Elektrik Satış Fiyatları
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824.8 milyon TL, 2008'de 1,260.3 milyon TL olmuştur. 

Özelleşecek 21 bölgede aşamalı olarak gerçekleşen bu 

yatırımlar sayesinde elektrik dağıtım şebekeleri mümkün 

olan en sorunsuz haliyle ve doğal olarak en karlı haliyle 

ihale edilerek özel sektöre devredilme sürecindedir 

(Tablo-6).

Ancak eldeki TEDAŞ verileriyle yetinerek 

yorumlamaya çalışılan bu değerlendirmenin sonucunda 

şu çok rahat söylenebilir ki; Türkiye'de elektrik dağıtım 

hizmetleri hem teknik alt yapının yetersizliği, hem 

denetim mekanizmalarının görevlerini tam yapmaması 

sonucu kayıp-kaçak oranlarıyla, kişi başına elektrik 

tüketim değerindeki düşüklükle, bölgesel olarak büyük 

uçurumlarla işletilen dağıtım şebekeleri ile ve en önemlisi 

özelleştirme süreçleri ile kamuya ait bir değerin haraç 

mezat elden çıkarılması, artık özel sektör mantığı ve 

yaklaşımı ile tüketiciyle buluşacak olmasının, doğru 

davranış biçimi olarak kamu planlaması, yönetimi ve 

denetiminde olması gereken bir hizmetin, elektrik gibi ülke 

politikalarında en kritik ve stratejik bir unsurun göz ardı 

edilmesi ve sonrasında elden çıkarılmasının çok büyük 

sakıncaları nedeniyle  karşı durulması gereken bir olgu 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

EMO,  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 

elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesine bu 

nedenle karşı durmuştur. Her türlü yasal zeminde hukuk 

mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği beklenmelidir  ve bu 

mücadelede destek olunması zorunluluğu açıktır.

Not:  TEDAŞ 2009 Faaliyet raporunun izin verilen 

kısmı aşağıdaki linkden bulabilmektedir.

http://www.tedas.gov.tr/264,Yillik_Faaliyet_Raporu.html

Kaynakça : TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim 

İstatistikleri (2009)

Tablo-6
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