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Erhan KARAÇAY
EMO Yönetim Kurulu Üyesi

Elektrik dağXtXm bölgelerinin özelleştirilmesi ile bir-
likte kullanXcXlarXn en çok yakXndXğX sorunlardan
biri sayaçlarXnXn kendilerinden izinsiz değiştirile-
rek, faturalarXna ek bedeller yansXtXlmasX oldu. Sa-
yaçlarXnXn doğru ölçmeye devam edip etmediği-
nin belirlenmesi için 516 sayXlX Ölçüler ve Ayar
Kanunu’na göre 10 yXllXk damga süresi dolanla-
rXn muayene edilmesi gerekiyorken, bu işlem sa-
yaçlarXnXn değiştirilmesi şekline dönüştürüldü.

Elektrik dağXtXm bölgelerinin büyük ölçüde
özel sektöre devredilmesinden önce elektrik sa-
yaçlarXnXn sökme ve takma bedelleri Sanayi ve Ti-
caret BakanlXğX tarafXndan belirleniyordu ve bu iş-
lem için 2010 yXlXnda vatandaşlar sadece 11,2 TL
ödedi. Elektrik dağXtXmXnXn özelleştirilme ihale-
lerinin yapXlmasX ve kimi bölgelerin devrinin
gerçekleştirilmesinin ardXndan yani 2010 yXlXndan
itibaren sayaç sökme ve takma bedeli Enerji Pi-
yasasX Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafXndan
belirlenmeye başlamXştXr. EPDK’nXn 1 AralXk
2011 tarihli kararXyla sayaç muayenelerinde bu iş-
lem için toplam 44 TL alXnmaya başlamXştXr. Bu
rakama sayacXn muayenesi içerisindeki bakXm, te-
mizlik, damga gibi işlem ücretleri de eklendiğin-
de, her abone sağlam bir sayacXn muayenesi için
62 TL ödemek durumunda kaldX.

Uygulamada ise elektrik dağXtXm şirketleri abo-
nelere, muayene yaptXrmak yerine yeni bir sayaç
takmayX önererek bu işlem için 45 TL gibi bir be-
del alma yoluna gittiler. EPDK’nin belirlediği be-
delin yüksek olmasX nedeni ile abonenin sayacX
muayene ettirmektense, yeni bir sayaçla değiştir-
mesi daha karlX bir hale geldi.

Aboneler EPDK tarafXndan 1 AralXk 2010 tari-
hinde alXnan kurul kararXyla, sayacX devlete mua-
yene ettirmek yerine, sayacXn dağXtXm şirketi ta-
rafXndan değiştirilmesine zorlanmaktadXr. Çünkü
bu karar sonucunda sayacXn muayenesi bilinçli ola-
rak sayacXn yenilenmesinden pahalX hale getiril-
miştir.

Aboneler, “62 TL ver muayene ettir ya da da-

ğıtım şirketine 45 TL ver sayaç değiştir” şek-
lindeki bir dayatmayla karşX karşXya bXrakXlmak-
tadXr. Türkiye genelinde yaklaşXk 30 milyon elek-
trik abonesi vardXr. DağXtXm şirketlerinin, sayaç ye-
nilenmesi halinde her aboneden sökme takma be-
deli olarak alacağX para, 18,6 TL+KDV olmak üze-
re toplam 22 TL’dir. Bunun 30 milyon aboneye
uygulanmasX halinde, bu sayaç değişimi işlemin-
de abonelerden toplam 700 milyon TL sökme tak-
ma bedeli altXnda para tahsil edilecektir. Bu rakama
dağXtXm şirketleri tarafXndan temin edilen sayaç-
lar üzerinden sağlayacaklarX olasX kar dahil değildir.

Kimi bölgelerde ise İstanbul’da olduğu gibi sa-
yaçlar dağXtXm şirketleri tarafXndan re’sen değiş-
tiriliyor. Değişim sXrasXnda, abonelere tebligat ya-
pXlXyor. Sayaç bedeli ihale ile belirlenen Boğazi-
çi Elektrik DağXtXm AŞ’de (BEDAŞ) 21.80 TL be-
del faturaya yansXtXlXyor. Şimdilik abonelere de-
ğiştirme ücreti yansXtXlmXyor. 

Sağlam Sayaçlar Çöpe
EPDK’nXn belirlediği sayaç sökme ve takma

bedelinin yüksekliği nedeni ile sağlam durum-
daki sayaçlar, ölçüm yapXlmasX ekonomik ol-
madXğX için çöpe atXlmaktadXr. Ülke kaynakla-
rXnXn israf edilmesinin yanX sXra sayaç üreticileri
ve elektrik dağXtXm şirketleri için dünyanXn
hiçbir yerinde olmayan bir ek kaynak aktarXmX
yaratXlmXş oldu.

Öte yandan EPDK’nXn Resmi Gazete’de 11
Eylül 2011 tarihinde yayXmladXğX “Elektrik Pi-
yasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli-
ği”nde konuya ilişkin yeni düzenlemeler ya-
pXlmXştXr. Yönetmelik değişikliği ile 31 AralXk
2013 tarihinden sonra yeni abone olan tüketi-
cilerin sayaçlarXnXn temini ve montajXnXn dağX-
tXm şirketleri tarafXndan bedelsiz karşXlanacağXna
dair düzenleme yapXlmXştXr. Bu düzenleme ile
30 milyon elektrik abonesi uygulama dXşX bXra-
kXlmXş ve sayaç değişimine zorlanarak mağdur
edilebilmelerine olanak sağlanmaya devam
edilmiştir.

Elektrik özelleştirmelerinin acı faturaları yurttaşların cebine 
yansımaya devam ediyor. Özelleştirme öncesi abonelerden sayaç 
sökme-takma bedeli olarak 11.2 TL alınırken özelleştirme 
sonrasında bu rakam 44 TL’ye çıktı. Halkın cebinden ?rmalara 
toplamda 700 milyon TL’lik bir kar sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketlerine kıyak geçiliyor...

Sayaç değişimi
soygunu

Bana bir masal anlat baba!..

Emekli Kasım öğretmen öylesine dalgXn dalgXn yürüyordu ki, ya-
nXnda duran lüks otomobilin içinden kendisine seslenen öğren-
cisini duyup, başXnX çevirmesi bir hayli zaman aldX:

“- Hocam buyrun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.”
KasXm öğretmen gözlüklerinin üzerinden şöyle bir baktX, öğrencisi-

ni tanXyamamXştX:
“- Benim, hocam HacXali, tanXmadXnXz mX?
- Şimdi çXkardXm. Oğlum, sen ne olmuşsun böyle, bu ne zenginlik,

bu ne şatafat böyle?
- Hocam okulu zor bela bitirir bitirmez ticaret hayatXna atXldXm ve iş-

te gördüğünüz gibi Allah kXsa zamanda köşeyi dönmeyi bana nasip et-
ti.

- Oğlum, ticaret dediğin hesap işidir. Benim bildiğim senin mate-
matiğinin çok zayXf olduğu...

- Vallaa hocam, dediğiniz gibi, matematik falan bilmem. 11’e alXp,
4’e satXyorum. Aradaki yüzde 50 ile de geçinip gidiyorum işte...”

FXkra böyle; bu fani dünyada varsXllXk hesap işi olmaktan öte kitap işi-
dir benim bildiğim. KitabXna uydurup, ademoğlunu soyup soğana çe-
viren, kolayca köşeyi dönebilmekte. HalkXn kendi elleriyle seçtikleri
de bu değirmene su taşXmayX görev bilmekteler. Bu da bir tür kazan
kazan politikasX işte. Peki, kaybedenler hiç soru sormuyorlar mX? On-
larX ikna politikalarX için de güdümlü medya başta olmak üzere, bin bir
türlü malzeme üretilmiş vaziyette. Bu malzemeler kullanXlarak, ne ma-
sallar anlatXlXr ve ne masal alemlerine götürülür bu coğrafyanXn garip in-
sanlarX... Bu masallardan biri de vakti zamanXnda çok kullanXlan “özel-
leştirmenin nimetleri” masalX idi. Kamu mal ve hizmetleri özel sek-
töre devredilecek ve bu ülkenin halklarXna da ucuz, kaliteli, güvenli,
şeffaf bir şekilde mal ve hizmet sunulacaktX. Aradan yXllar geçti, nere-
deyse tüm kamu mal ve hizmetleri özelleşti, Godot’yu bekler gibi bek-
liyoruz, ucuzluk ve kaliteyi, güvenli mal ve hizmet sunumunu. Sunu-
lan, her geçen gün daha da artan fiyatlar ve kesintiye uğrayan, kalite-
siz hizmetler. Bugünlerde, yine doğalgaz ve elektriğe zam gündemde. 

“Daha beş ay önce doğalgaza yüzde 18,75 zam yapmıştınız, bu
ne şimdi?” diyecek olsanXz, yanXt hazXr; “BOTAŞ zarar ediyor, büt-
çe zorlanıyor.”

“Bu BOTAŞ dediğiniz doğalgaz mı üretiyor?”
“Yok, hayır!” 
“Peki ne yapıyor? Alıyor, satıyor.”
“Niye zarar ediyor?”
“11’e alıp 4’e satıyor da ondan.”
“Peki, bir kamu kuruluşu 11’e alıp, 4’e satarak zarar ederken,

özel sektör 11’e alıp 4’e satarak nasıl yüzde 50 kar edip köşeyi dö-
necek?”

“Olur mu öyle şey beyefendi?”
“Peki olamazsa ne olacak? O zaman bugüne göre çok daha yük-

sek fiyatlarla gaz satacak demektir.”
“Yok, özel sektör pazarlık edecek, allem edecek, kullem edecek,

daha ucuza gaz temin edecek.”
“Peki öyle olacağını varsayalım. İyi de kardeşim o ucuza alabi-

liyorsa devlet olarak biz neden pahalı alıyoruz? Ne için bize fahiş
fiyatla gaz satarak kazık atan Ruslara; ‘Gelin bir de nükleer enerji
üzerinden kazXklayXn bizi, seviyoruz biz böyle yaşamayX’ babından
eylemlerde bulunuyoruz? Diğerlerine göre daha ucuz olduğu söy-
lense bile neden Azeri kardeşlerimiz (!) bize hala pahalı olan gaz
satıp, iki de bir fiyat arttırıyorlar? Neden İran ile mahkemelik olu-
yor, tahkime gitmek durumunda kalıyoruz? Bu nasıl Devlet-i Ali
ki Enerji Bakanımız, İran’a yaptırımlar içine doğalgazı sokma-
yan ABD’ye minnet duygularını ifade ediyor? Neden bu bakanla-
rımız içeride takla attırırken dışarıda takla atıyor?”

Hadi bana, “Bu ay doğalgaza ve elektriğe zam olmayacak” de-
yin, “bu kış doğalgaz ve elektrik arzında sıkıntı olmayacak” deyin.
Eyy Devlet-i Ali, eyy baba devlet! Hadi...

Bana bir masal anlat baba…
İçinde ucuz gaz, kesilmeyen elektrik olsun...
Nükleersiz hayat, içilebilir su…

Bana bir masal anlat baba
Uzaklardan bağXra bağXra
Anlat ki sesini hatXrlayayXm
Anlat ki kendimi bulayXm...


