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Orhan ÖRÜCÜ
Elektrik Mühendisi

S ORUN S ÖYLE YELİM

� Elektrik dağıtım şirketi eski
sayacımın yerine dijital sayaç taktı.
Elektronik sayacın diğerlerinden ne
farkı var? 

İki sayacXn birbirinden temel farkX, elek-
tronik olanXn kullanXm saatini de kaydede-
bilme özelliğine sahip olmasXdXr. Eğer elek-
tronik sayacXnXz varsa, kullanXm saatlerine
göre farklX fiyatlar sunan tarifeye de geçme
olanağXna sahip olabilirsiniz. Mekanik sa-
yaçlarla ise sadece saat farkX olmaksXzXn tek
fiyat uygulanan tarifeyi kullanma olanağX-
nXz var. Elektrik kullanXm saatleri “gündüz”,
“puant” ve “gece” olarak üçe ayrXlXr. Bu ay-
rXmX, 06:00-17:00 arasXndaki saatler için
“gündüz”, 17:00-22:00 saatleri için “pu-
ant” ve 22:00-06:00 arasXndaki saatler için
“gece” tarifeleri uygulanXyor. Güncel fi-
yatlarla örnek vermek gerekirse, 2012’de uy-
gulanan çok zamanlX konut tarifelerine
göre, 1 kilovat saat (kWh) elektrik için “gün-
düz” saatlerinde 0,24416 TL, “puant”
döneminde 0,38031 TL, “gece” dönemin-
de 0,14598 TL olarak uygulanXyor. Hem
elektronik hem de mekanik sayaç kulla-
nanlarXn tercih edebileceği tek zamanlX ta-
rifede ise tüm zaman dilimleri için birim fi-
yat 0,25886 TL olarak uygulanXyor. 

� Elektronik elektrik sayacı
taktırdım ama değişen bir şey olmadı,
faturam zaman dilimlerine dikkat
etmeme rağmen aynı geliyor, neden?

Elektronik elektrik sayacX taktXrmak,
elektriği farklX fiyatlarda kullanacağXnXz
anlamXna gelmez. Elektriği farklX fiyatlar-
dan kullanmak istiyorsanXz, aboneliğinizi de
değiştirmeniz gerekmektedir. Tek zaman-
lX tarife üzerinden abone iseniz aboneliğinizi
çok zamanlX tarifeye çevirmeniz gereke-
cektir. Yani elektronik sayacXnXz var ama
aboneliğiniz tek zamanlXysa değişen bir şey
olmaz, tek zamanlX fiyattan kullanXrsXnXz.
Çok zamanlX tarifeye geçecekseniz mutla-
ka elektrik tüketim alXşkanlXklarXnXzX de-
ğiştirmeniz gerekiyor. Yoksa kWh olarak tü-
ketiminiz düşerse bile, ödeyeceğiz TL be-
deli artar.

� Çok zamanlı tarifeye geçtim
gelen fatura bedeli arttı, neden?

Bu şikayetin nedeni kullanXm saati ile
doğrudan bağlantXlXdXr. Eğer elektrik kul-
lanXm zamanXnXz, elektriğin çok tüketildi-
ği ve bunun için yüksek bedelli zaman ara-
lXğXna denk geliyorsa tek zamanlX abone-
likte ödediğinizden 2 kat daha fazla öder-
siniz. Dikkat ederseniz, elektriğin çok tü-
ketildiği zaman olan “puant” döneminde
yüksek fiyat uygulanXyor. Bu sorunu ancak
tüketiminizi diğer saatlere kaydXrarak çö-
zebilirsiniz.

� Çok zamanlı tarifeye geçmek

için elektronik sayaç taktırmayı
düşünüyorum. Ama hangi tarifenin
bana uygun olduğuna karar
veremedim, öneriniz var mı?

Öncelikle tek zamanlX tarife sizin için
daha uygun ise sayaç değişikliği yapmanXza
gerek yok. HesaplamalarXnXz çok zaman-
lX tarifenin daha mantXklX olduğunu ortaya
koyarsa o zaman elektronik sayaç taktXr-
manXz gerekir. 

HesabXnXzX ise ağXrlXklX kullanXm saatle-
rinizi belirleyerek yaklaşXk bir hesap ya-
pabilirsiniz. Somut bir örnekle elektronik
sayaçlarXn sizin için uygun olup olmadXğXnX
hesaplayalXm.

Saat 19:00’da eve geldiğinizi ve saat
23:00’de uyuduğunuzu farz edelim. Saat-
te 1 kWh enerji tükettiğinizi düşünelim.
Normalde saatte 1 kWh enerji tüketimi ko-
nutlar için yüksek bir rakamdXr ama kolay
hesaplanmasX açXsXndan 1 kWh şeklinde he-
sap edelim.

Çok zamanlX tarifede 19:00-22:00 ara-
sX tükettiğiniz enerjinin bedeli
3x0,38031=1,14 TL olacaktXr. 22:00-23:00
arasX tükettiğiniz enerjinin bedeli ise
0,14598 TL olacak. Elektronik sayacXnXzXn
bu zaman aralXğXnda faturanXza yazdXğX be-
del 1,14+0,15= 1,29 TL olacaktXr.

Tek zamanlX tarifeden ise tüketiminiz za-
man aralXğXndan bağXmsXz olacağXndan,
4x0,25886 = 1,04 TL olacaktXr. Görüldü-
ğü gibi bu örnekte çok zamanlX tarifeye geç-
mek fazla ödemeye neden oldu. Benzer he-
saplarX siz çamaşXr-bulaşXk makinelerinin,
klimalarXn, elektrikli XsXtXcXlarXn çalXştXrXl-
dXğX saatleri göz önüne alarak, kendiniz açX-
sXndan değerlendirebilirsiniz. 

� Sayacımız dağıtım şirketi
tarafından eskidiği gerekçesi ile ücretli
olarak değiştirildi. Şimdi ise
gazetelerden okuduğumuz kadarı ile

bedelsiz değiştirileceği söyleniyor.
Bizim sayacımızı değiştirmek için o
yüzden mi acele ettiler?

Sayaç değişikliklerine ilişkin haberlerin
kökeni Enerji PiyasasX Düzenleme Kuru-
lu’nun (EPDK) yaptXğX yönetmelik deği-
şikliğine dayanXyor. Değişikliğe göre “Elek-
trik dağıtım sistemine yeni bağlanacak
olan müşterinin sayacının temini ve
montajı 31 Aralık 2013’ten sonra dağı-
tım şirketi tarafından yapılacak. Yeni sa-
yaçların temini ve montajı sırasında da-
ğıtım şirketi aboneden herhangi bir be-
del istemeyecek, sayacın mülkiyeti de da-
ğıtım şirketine ait olacak.” KXsaca deği-
şiklik mevcut aboneleri etkilemiyor. Ace-
lenin nedeni bu değişikliği biliyor olmala-
rX değil. Zira yönetmelik değişiklikleri özel-
leştirilen dağXtXm şirketleri tarafXndan yapX-
lXyor, bir başka ifade ile yaptXrXlXyor. Arada
bir biz tüketiciler de sebepleniyoruz ama esas
sebeplenenler hep özelleştirilen dağXtXm
şirketleri oluyor.

� Anlaşılan bu sayaçlar zaman
içinde bir şekilde elektronik olanlar ile
değişecek. Başka şansımız yok. Bu
sayaçları kullanırken nelere dikkat
etmek gerekir?

Öncelikle abone olduğumuz tarifeyi in-
celeyeceğiz ve örneklerden hareket ederek
karar vereceğiz. Hangi tip tarifeden abone
olursak olalXm önemli olan, özellikle çok za-
manlX tarife aboneliklerinde tüketim alXş-
kanlXklarXmXzXn değişmesidir. Elektrik fa-

turalarX, kXşXn XsXtXcXlardan, yazXn klimalar-
dan ve devamlX çalXşan çamaşXr makinesi,
buzdolabX gibi elektrikli eşyalar dolayXsXy-
la aile bütçesini en çok zorlayan kalemler-
den biridir. Elektrikten tasarruf etmenin çe-
şitli yollarXnX sXk sXk tekrar ediyoruz. “Elek-
tronik sayaçlar ve çok zamanlı tarife, fa-
turalarda düşüş sağlayabilir mi?” diye
sorsanXz, yanXtXmXz ancak “tüketiminizi
planlayabilir ve rahatınızı bozmaya ha-
zırsanız” evet olabilir. Elektronik sayaçlar
ilk gündeme geldiğinde aylXk 150 kWh’den
az tüketim için düşük tarife uygulanarak, ta-
sarrufun teşvik edilmesi gündeme gelmiş-
ti. Artan elektrikli cihaz sayXsX göz önüne alX-
narak eşiğin 200 kWh’e çXkarXlarak uygu-
lanmasXnXn ciddi etkisi olacaktXr.

Elektronik sayaçlarX kullanXrken özetle
şunlara dikkat etmek gerekir:

� Elektronik sayaç olmasX ucuz tarife
için yeterli değildir. Bunun yanXnda elek-
trik dağXtXm şirketine çok zamanlX tarifeye
geçmek istediğinizi bildirmeniz gereki-
yor.

� Elektronik sayacXn ve çok zamanlX
tarifenin ekonomik olmasX için çamaşXr
makinesi, bulaşXk makinesi gibi fazla
enerji tüketen eşyalarXnXzX “gece” dili-
minde kullanmanXz gerekir. 

� Normalde sayaçlar saatlerin geri ve-
ya ileri alXndXğX zamanlarda kendilerini
otomatik olarak ayarlarlar. Fakat bu ge-
çişlerde problem olup olmadXğXnX kontrol
etmenizde yarar var. 

� Elektronik sayaç ve çok zamanlX ta-
rifede rahatXnXzdan da biraz ödün verme-
niz gerekebilir. Örneğin aşXrX sXcaklarda
saat 22.00’den önce klimanXzX çalXştXrmak
istiyorsanXz, bir kez daha düşünmekte fay-
da var. 

� Doğalgaz kullanXlarak XsXtXlan evler-
de, çok zamanlX tarife abonelerinin, saat
22:00’den sonra doğalgazdan elektrikle
XsXtmaya geçmeleri, daha ucuza XsXnmanX-
zX sağlayabilir. Sabah 07:00’ye kadar
elektrikli soba ile XsXtma sağlarsanXz, do-
ğalgaza göre daha az ödemeniz olur.

Son söz olarak, mekanik sayaçlarXn
elektronik sayaçlarla değişmesinin mesken
aboneleri açXsXndan bir yararX yoktur. Tek
zamanlXdan çok zamanlXya geçer, tüketim
alXşkanlXklarXnX değiştirmezseniz daha çok
elektrik parasX ödersiniz. Değişimin kazancX
mevzuatX bahane eden elektrik dağXtXm şir-
ketlerinedir. Bu kazancXn hem teknik hem
de parasal olduğunu söyleyelim.

Mekanik sayaçların arızalanmamasına karşın değiştirilmesi tüketiciye yarar sağlamıyor. Elektrik kullanım 
saatlerinizi yeniden düzenleme olanağınız bulunmuyorsa, normal tarifede kalmanız yararınıza olur.

Sayaçtaki ‘akıllılık’

2012 
Konut Elektrik Tarifesi

Çek Terimli Tarife

Birim fiyat
(kWh/TL)

0,25886

(24 Saat)

Tek Terimli
Tarife

Gece
(22:00-06:00)

Puant
(17:00-22:00)

Gündüz
(06:00-17:00)

0,24416 0,38031 0,14598


