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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 
2 Ekim 2018 tarihinde gerçekleş-
tirdiği yazılı bir açıklamayla, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 
(EPDK) yeni elektrik tarifesinin fa-
turalara yansımasını değerlendirdi. 
Ortalama konut faturasının Ekim 
2018 itibariyle 137 TL’yi aştığına 
dikkat çekilen açıklamada, konut 
abonelerinin 2018’de toplamda 
yüzde 45’i bulan zamlarla, aylık 
42,61 TL fazladan ödeme yapmak 
zorunda kaldıkları vurgulandı.

EPDK’nın 1 Ekim 2018’de ge-
çerli olan değişikliğinin Resmi 
Gazete’den önce ekonomi ağırlık 
haberleriyle bilinen yabancı bir 
ajans tarafından duyurulduğunu 
hatırlatıldığı açıklamada, şöyle de-
nildi:  

“EPDK tarafından tarife deği-
şiklikleri 10 yıldır üç aylık dilim-
ler halinde Ocak, Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarının başında geçerli 
olacak şekilde gerçekleştiriliyor.  
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine 

‘elektrik ve doğalgaza zam geleceği-
ne’ ilişkin haberlerin AKP sözcüleri 
tarafından yalanlanmasının ardından 
EDPK, 1 Temmuz`da beklenen tarife 
değişikliğini yapmamıştır. Seçim son-
rasında ise normal değişiklik takvimi 
bir yana bırakılarak, Ağustos, Eylül ve 
son olarak Ekim ayında düzenli olarak 
zam yapılmaya başlanmıştır. 

Son tarife değişikliğiyle peraken-
de enerji bedeline; sanayide yüzde 
25.4, ticarethanelerde yüzde 26.7 
konutlarda ise yüzde 14.1`lik zam ya-
pıldı. Enerji bedelleri artırılırken, da-
ğıtım bedellerinde ise yüzde 3.04`lük 
indirime gidildi. Böylece tarife deği-
şikliğinin; konut faturalarına yüzde 
9, sanayi ve ticarathanelere yüzde 18 
zam olarak yansıması sağlandı. İletim 
sisteminden direkt enerji alan ve da-
ğıtım bedeli tahsil edilmeyen abone-
lerin artış oranı ise yüzde 19,6 olarak 
şekillendi.”

Konutta Zam Yüzde 45’e Ulaştı 
EMO`nun hesaplamalarına göre; 4 

kişilik bir ailenin asgari yaşam standart-
ları için gerekli 230 kilovat saatlik (kWh) 

faturanın 137,36 TL’ye yükseldiğine deği-
nilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:   

“Bir ay içinde gelen zamla, konut 
aboneleri ortalama olarak 11,34 TL 
fazladan ödeme yapacak. Böylece 2018 
yılında yapılan zamlar, konut faturaları-
na toplamda yüzde 44,97`lik artış ola-
rak yansıyacak. Aralık 2017`de 94,75 TL 
ödeyen konut aboneleri aynı tüketim 
için Ekim 2018`de 42,61 TL daha fazla 
ödemeye yapmak zorunda kalacaklar.”

Tarife değişikliği için EPDK’nın son 
dakikayı beklendiğine vurgu yapılan 
açıklamada, şöyle denildi:  

“EPDK, seçimlerin ardından peş 
peşe aldığı zam kararlarıyla, hem yurt-
taşları hem de artık maliyet analizi 
bile yapamayan sanayi kuruluşlarını 
bunaltmıştır. Elektrik tarifelerinin her 
an değişebileceği algısı, yatırım planla-
masını etkileyeceğinden ekonomi için 
büyük bir tehditte dönüşmek üzeredir.   

Ekonomik istikrasızlığı tetikleyen 
enerji maliyetleri, döviz kuru başta 
olmak üzere genel ekonomik göster-
gelerden olumsuz etkilenmektedir. 
Bu kısır döngünün temel nedeni özel-
leştirmelerle birlikte enerji alanın kâr 
esaslı bir piyasaya dönüştürülmesidir. 
Ekonomik kriz ortamında, tarifelerin 
ekonomik ve teknik gerekliliklerden 
uzak bir anlayışla belirlenmeye devam 
edilmesinin ağır sonuçları olacaktır. 
Alanda faaliyet gösteren şirketlerin 
zaman zaman birbiriyle çatışan çıkar-
larının dengelenmesi anlayışı acilen 
terk edilerek enerji yönetiminin, kamu 
yararının esas alan siyasi ve ticari mü-
dahalelerden uzak kamusal bir yapıya 
devredilmesi her zamankinden daha 
acil hale gelmiştir.”  

Resmi Gazete Zamların Hızına Yetişemiyor...
ORTALAMA KONUT FATURASI 137 TL’YE YÜKSELDİ


