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EMO’DAN KAYIP VE KAÇAK OYUNLARINA 
KARŞI BASIN AÇIKLAMALARI 

ELEKTRİĞE KAYIP KAÇAK ZAMMI
AKP iktidarının, susuzluk ve dünyada dolar artışına dayandırdığı elektrik zammının altından 
yine kayıp kaçak oyunu çıktı. Konutların elektrik fiyatlarına yüzde 9 olarak yansıyacak zammın 
yüzde 51.6’sı kayıp ve kaçak bedelindeki artıştan kaynaklandı. Elektrik alış maliyetini gösteren 
çıplak elektrik fiyatı mevcut tarifeye göre yalnızca yüzde 5 artarken, kayıp ve kaçak bedeli ise 
yüzde 39.76 arttırıldı. Böylece kayıp ve kaçak bedelinin birim kilovat saat elektrik tarifesindeki 
payı, konutlar için yüzde 11.67’den yeniden yüzde 14.97’ye kadar yükseltilmiş oldu. Tarifedeki 
kayıp ve kaçak payı alçak gerilim sanayi abonelerinde yüzde 17.73’e kadar çıktı. Hükümetin 
bayram hediyesi elektrik zammıyla 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik gideri ise 90 lirayı aştı. 

Elektrikte Özelleştirme Balonu Tarifeyi Patlattı
Elektrik alanında özelleştirmelerle kayıp ve kaçakları azaltacağını; daha ucuz, verimli ve 
kesintisiz elektrik sunulacağını; yatırımların yapılmasını sağlayacağını iddia eden AKP ikti-
darının hedefleri çöktü. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle dağıtım şirketlerinin brüt 
kar marjı artışından kayıp ve kaçak bedellerini sürekli revize etme taleplerine, çiftçilerin gelir 
desteklerini gasp etmeye varıncaya kadar her türlü isteklerini karşılayan iktidar, “kamunun 
sırtından dağıtım şirketlerini besleme” modelini yürürlüğe koymuş oldu. Bu modelle kayıp 
ve kaçak bedelleri sürekli revize edilip, şirketlerin zam talepleri karşılanırken, son yapılan 
yüzde 9’luk zammın altından da kayıp ve kaçak artışı çıktı. Zammın yarıdan fazlasını kayıp 
ve kaçak bedeline yapılan artışlar oluşturdu. 

Dağıtım özelleştirmeleri sonucunda bir bölgede yapılan elektrik kesintileriyle arz güvenliğini 
dahi tehlikede bırakabilen iktidar, üretim özelleştirmeleri nedeniyle de fiyatlara müdahale 
olanağını giderek kaybetmektedir. Özellikle hidrolik santrallarıyla ve yerli kaynaklara dayalı 
üretimleriyle piyasada oluşan yüksek satış fiyatlarını tutmaya çalışan kamu elektrik kuruluş-
larının özelleştirilmesiyle bu olanak kaybolmuştur. Kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntı ise 
daha da büyümüştür. Yani iddia edildiği gibi bu zam kuraklık ve dünya piyasalarında yaşanan 
dövizdeki dalgalanma nedeniyle değil, hükümetin yanlış politikalarından kaynaklanmaktadır. 
Elbette döviz kurlarının ve kuraklığın elektrik fiyatları üzerinde etkisi vardır. Ancak açıklanan 
tarifenin de bizzat ortaya koyduğu gibi söz konusu etki AKP Hükümeti’nin piyasacı uygu-
lamaları nedeniyle katmerlenmiş, bu olumsuz doğa koşullarıyla ve dış dünyadaki etkenlerle 
mücadele olanağı yitirilmiştir. 

Tarifedeki Kara Delik: Kayıp ve Kaçak
Yılbaşında da kayıp ve kaçak hedefleri gereği tarifede olması beklenen düşüş, iktidarın ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) tarife içerisinde yaptığı kalem oyunlarıyla 
hiç edilmiştir. Bu durum da dikkate alındığında bugün tarifedeki zammın yarıdan fazlasını 
oluşturan kayıp ve kaçak zammının aslında daha da yüksek olduğu görülecektir. Ocak 2014 
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tarifesinde konutlardan birim kilovat saat başına tahsil edilen kayıp 
ve kaçak bedeli, hedefler gereği yüzde 23 azaltılarak 4.4 kuruştan 
3.4 kuruşa indirilirken, bu indirim faturalara yansıtılmadan 
diğer kalemlerde enflasyon hedefini de aşan artışlar yapılarak 
yok edilmişti.

Bayram Hediyesi Zamlı Tarife
EPDK tarafından açıklanan yeni tarife ile birim kilovat saat 
başına konutlar için elektrik fiyatı, enerji alış maliyeti, dağı-
tım, iletim, perakende satış hizmeti bedelleri ile kayıp ve kaçak 
bedeli dahil olmak üzere yüzde 9 artışla 28.49 kuruştan 31.05 kuruşa 
çıkarıldı. 4 kişilik bir ailenin asgari aylık tüketiminin 230 kilovat saat 
olduğu dikkate alındığında, mevcut durumda 83.2 TL olan fatura, 90.65 TL’ye yükseltildi. 
Aylık 7.5 TL’lik artışla, şirketler hane başına yıllık en az 90 TL fazladan tahsilat yapacaklar. 
Bu da yaklaşık 29 milyon mesken abonesi olduğu dikkate alındığında dağıtım şirketlerine 
yıllık 2 milyar 610 milyon TL’lik aktarım olanağı sağlamaktadır. Yurttaşlardan yapılacak bu 
aktarımın 1 milyar 58 milyon TL’si ise kayıp ve kaçak bedelindeki, şirketlerin hedeflerini 
tutturamamaları nedeniyle yapılan yükseltmeden kaynaklanıyor. Üstelik bu hesaplamalar 
yalnızca konut tüketicileri bazında yapıldığı için dağıtım şirketlerine yapılan aktarımın daha 
da büyük olduğu açıktır. 

Hükümet yapılan zamlarla bir yandan dağıtım şirketlerinin kamu üzerinden finansmanını 
sağlarken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil olmak üzere seçim bütçeleri nedeniyle oluş-
turdukları açığı kapatmak için de kaynak yaratmış olmaktadır. Ekim 2014 zammı sayesinde 
elektrik faturaları üzerinden tahsil edilen vergi, fon ve paylar da artırılmış olmaktadır. Sadece 
bu artış nedeniyle 1 yılda konut kullanıcıları üzerinden 546 milyon TL daha fazla tahsilat 
yapılacaktır.

Kayıp ve Kaçak Hedefini Tutturamayana El Konulsun
Elektrik tarifelerine yapılan zamlar, iğneden ipliğe kadar toplumun yaşamını doğrudan 
etkileyecek, pek çok temel ürün için fiyat artışlarına yol açacaktır. Bu durum, gelir dağılımı 
giderek bozulan ülkemizde, insanların temel maddelere ulaşımını zorlaştırırken; elektrik 
yoksulluğunu da artıracaktır. Elektrik fiyatlarındaki bu fahiş artış karşısında kayıp ve kaçak 
kullanımının da artma riski bulunmaktadır. Bırakın dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçağı 
azaltmasını; kar uğruna yoksul insanların kaçak elektrik kullanımına itildiği, bu kaçağın da 
borcunu ödeyen yurttaşlar tarafından şirketlere ödendiği garip bir saadet zinciri yaratılma 
riski bulunmaktadır. Acilen kayıp ve kaçak konusunda ekonomik, teknik ve toplumsal gerçek-
ler dikkate alınarak önlemler alınmalıdır. Kayıp ve kaçak hedeflerini tutturamayan dağıtım 
şirketlerine de kamu adına el konulmalıdır. Elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinin 
yol açtığı tahribata bir an evvel son verilmeli, kamunun inisiyatif alacağı yeni bir modele 
geçiş yapılmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

1 EKİM 2014
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AKP’DEN YURTTAŞLARA KAYIP KAÇAK ÇALIMI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, kayıp ve kaçak bedellerinin haksız olduğu ve yurttaşlara 
geri ödenmesine yönelik kararına karşı AKP Hükümeti, kayıp ve kaçak bedellerinin dürüst 
kullanıcılardan tahsil edilmesi için harekete geçti. Maliyet unsuru olarak kayıp ve kaçak 
bedellerinin faturalara yansıtılmasını yasa ile düzenlemeye çalışan iktidar, uygulamaya karşı 
yurttaşların dava açmaları, tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını da yasaklamayı planlı-
yor. Bugüne kadar yurttaşların geri aldıkları kayıp ve kaçak bedelleri de geriye dönük olarak 
mahkeme giderleri dahil olmak üzere yeniden tarifelere yansıtılacak.
Dağıtım şirketlerinin haksız kazançlarını, hukukun genel ilkeleri de çiğnenmek suretiyle 
garanti altına almaya çalışan bu düzenleme taslağı, dava açma hakkını engelleyici ve açılmış 
olan davaların düşmesini içermesiyle, hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu gibi, temel insan 
haklarının ihlali niteliği taşımaktadır.
Hazırlanan yasa taslağıyla, “Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım 
tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır” düzenlemesi getiriliyor. Bugüne kadar herhangi 
bir yasal mevzuatta yer almayan kayıp ve kaçak enerji bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına 
yönelik ayrıntılı düzenleme yapılan taslağa göre, kayıp ve kaçak hedeflerinin tespitini ve bu 
bedelin tüketicilere yansıtılması çalışmalarını EPDK gerçekleştirecek.

Yurttaşlara Hak Arama Yasağı
Yapılmak istenilen yasal düzenleme ile vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurmaları 
ve bu yolla maddi hatalar dışında kendilerinden haksız tahsil edilen bedelleri talep etmele-
rinin önü tıkanıyor. Kayıp ve kaçak bedelinin “vergi, resim ve harç” olmadığını ileri süren ve 
“maliyet unsuru” olarak tanımlayan yasa çalışmasında, yurttaşların hukuki mücadele hakkı 
şöyle engelleniyor:

“Kurul kararları yürürlükte olduğu müddetçe, kararlar uyarınca kamu ve özel hukuk 
tüzel kişilerince yapılan uygulamalar, maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalinden 
bağımsız olarak dava konusu edilemez ve Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edile-
mez. Söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına istinaden 
dağıtım şirketleri ya da görevli tedarik şirketleri tarafından yapılan iadeler ve mahkeme 
kararında yer alan giderler tarifeler yoluyla karşılanır.”

Yasa taslağına eklenen bir geçici madde ile devam eden davalar da geçersiz kılınıyor. Buna 
göre, tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemeleri ile icra müdürlüklerinde 
devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurular da düşecek.
Hükümet, bu düzenleme ile hem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararını yok saymakta, 
hem kararın gerekçesini dahi dikkate almamakta, hem de yurttaşların gelirlerine şirketlere 
aktarmak üzere el koymaktadır. EMO olarak söz konusu yasa çalışmasına ilişkin temel sap-
tamalarımızı maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

3 Yılda 13 Milyar Liralık Kayıp ve Kaçak Tahsilatı
- Kayıp ve kaçak oranlarını indirecekleri söylemiyle elektrik dağıtım kurumlarını satan 
AKP Hükümeti, bugüne kadar EPDK ile birlikte yaptığı düzenlemelerle şirketlerin kayıp 
ve kaçak hedeflerini revize ederek, hedeflerin bile üzerinde yurttaşlardan haksız tahsilat 
yapmalarına olanak sağlamışlardır. En son açıklanan 2012 yılı verileri ve 3 aylık tarife-
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lerdeki her bir kullanıcı grubu için ayrı belirlenen kayıp ve kaçak bedelleri esas alınarak, 
ortalama kilovat saat başına tahsil edilen kayıp ve kaçak bedeli hesaplanmış ve 2012 yılında 
134.7 milyar kilovat saatlik tüketim üzerinden 3.5 milyar lira kayıp ve kaçak bedelinin 
yurttaşlardan şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir. 2013 yılında yüzde 1.5 tüketim artışı 
dikkate alınarak, yine abone gruplarına göre kayıp ve kaçak bedelleri esas alınıp yapılan 
hesaplamada ise 136.7 milyar kilovat saatlik tüketim üzerinden kayıp ve kaçak tahsilatının 
5 milyar TL’ye ulaştığı görülmüştür. 2014 yılında yine tarife gruplarına göre kayıp ve 
kaçak bedelleri ortalaması dikkate alındığında yüzde 2’lik tüketim artışı tahminiyle kayıp 
ve kaçak bedelinin bu yıl da 5 milyar TL olacağı belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme 
3 yılda 13 milyar TL’ye ulaşan haksız kayıp ve kaçak bedeli tahsilatını garantilediği gibi, 
hem de kayıp ve kaçak hedeflerini her seferinde şirketlerle birlikte EPDK’nın yeniden 
belirlemesine dayanak kazandırmaktadır. Yani 3 yılda kayıp ve kaçak yoluyla şirketlere 
yurttaşlar üzerinden aktarılan 13 milyar TL, 18 dağıtım şirketinin özelleştirmeleri ile 
“övünülen” 12-13 milyar dolarlık satış rakamının yaklaşık yarısına işaret etmektedir. 
Özelleştirmenin “güzelliği” yurttaşlara değil, şirketleredir.

Yasal Olsa da Adaletsiz
- Öncelikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, “Elektrik enerjisinin nakli esnasında mey-
dana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik 
bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet 
düşünceleri ile bağdaşmamaktadır” saptamasını yapmıştır. Görüldüğü gibi karar; kayıp ve 
kaçak bedellerinin yasal dayanağı olmamasına değil; hukuka ve adalete uygun olmamasına 
dayanmaktadır. Yani yapılmak istenen adaletten uzak bir yasal düzenleme arayışıdır.
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mevcut uygulamanın kamu yararına aykırılığını net bir 
şekilde tespit etmiştir. Parasını her halükarda tahsil eden dağıtım şirketlerinin çağın 
teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olunduğu, kendi teknik alt ve üstyapısını 
yenileme ihtiyacının duyulmayacağı, 
elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan 
kişilere karşı önlem alma ve takip etmek 
için gerekli girişimlerde bulunulmasının 
engelleneceği belirtilmiştir. Yani dağıtım 
şirketlerine her durumda kar ettirme 
üzerine kurulu bu sistemde kamu yararı 
bulunmamaktadır.

Kaçak Kullanım Maliyet Unsuru Kabul 
Edilemez

- Kayıp ve kaçak bedellerinin özelleştirme 
öncesinde de tarifelere yansıtıldığı belir-
tilerek, bu bedelin maliyet unsuru olarak 
kabul edilmesi düşünülemez. Kamu 
elindeyken kayıp ve kaçağın tarifelerle 
tüketicilerden tahsil edilmesi kararı “vergi 
salma” benzeri bir karar olarak siyasi 
iradenin tercihi olabilir. Ancak serbest-
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leştirilmiş bir piyasada hırsızlığın bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı söz konusu 
olamaz. Serbest piyasada hırsızlığa karşı tek sistem olarak “sigorta” uygulaması ya da 
şirket sahibinin sorumluluğu esastır. Kaldı ki bu uygulamanın devamı Yargıtay kararında 
belirtildiği gibi özelleştirmelerin temel gerekçelerinden olan kayıp ve kaçakların en aza 
indirilmesi iddiasıyla çelişmektedir.

Kayıp ve Kaçak Denetimsiz
- Özelleştirmelerle birlikte kayıp-kaçak oranlarının gerçekte ne kadar olduğu da bilinemez 
hale gelmiştir. Şirketlerin talepleri üzerine önce genel olarak daha sonra bazı bölgeler 
bazında hedef kayıp-kaçak oranları sürekli olarak yükseltilmiştir. Gerçekleşen kayıp-kaçak 
oranları ise dağıtım şirketleri tarafından bilinmekte, kamuoyuna net bir bilgi verilmediği 
gibi, bu alanda sağlıklı bir denetim ortamı da bulunmamaktadır. 2013 yılı için gerçekleştiği 
ifade edilen yüzde 17.92 oranındaki ortalama kayıp-kaçak miktarının, gerçekte ne kadar 
olduğunun kamusal bir denetim ve tespitle ortaya konulması zorunludur.
- İletim ve dağıtım altyapısında meydana gelen teknik kayıpların en aza düşürülmesi 
için teknolojik yatırımların, bakım-onarım çalışmalarının yerinde, zamanında, tekniğine 
uygun ve ehil personel eliyle yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşların kaçak kullanımlarının 
engellenmesi amacıyla denetim mekanizması geliştirilmesi, kaçak kullanımın ortadan 
kalkması için dağıtım şirketlerinin gerekli tedbirleri alması sağlanmalıdır. Burada dev-
lete düşen kayıp ve kaçak kullanımın sosyoekonomik boyutunu dikkate alarak “sosyal 
devlet” kapsamında elektriğin temel bir insani hak olduğu gerçeğinden hareket ederek 
çözümler üretmektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

1 OCAK 2015

Kayıp ve Kaçak Oyunlarının Ardı Arkası Kesilmiyor…
AKP’DEN ADRESE TESLİM YASA ARAYIŞI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan, 
bir grup AKP milletvekili tarafından 23 Ocak tarihinde verilen 
2/2616 numaralı yeni bir Torba Yasa Teklifi ile “kayıp ve kaçak 
oranı yüksek bölgeler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 
(EPDK) diğer bölgelerden farklı düzenlemeler yapması” gibi 

ucu açık, keyfi bir düzenleme getirilmek istenmektedir. Böylesi 
muğlak ve geniş yetki verilmesi yasama yetkisinin de devri anlamına 

gelmektedir. Yani AKP’ye yakın ya da elektrik kesintileri gibi yollarla 
AKP ile siyasal-ekonomik pazarlıkları da kapsayan “havuç-sopa” ilişkisi 

yürüten belli bazı dağıtım şirketlerine özel düzenleme yapılmak istenmektedir.

Kayıp ve Kaçakta Yetkisizlik İtirafı
Ayrıca yine bu yasa teklifiyle, kayıp ve kaçak gerçekleşmeleri dikkate alınarak yeniden kayıp 
ve kaçak hedef oranlarının belirlenmesinin söz konusu olacağı, buna da yasal dayanak yara-
tılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda “Bugüne kadar yapılan kayıp ve kaçak hedef 
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oranlarının değişiklikleri hangi yasal mevzuata dayandırılmıştır?” sorusu ortaya çıkmaktadır. 
Bu yasa teklifi, bugüne kadar EPDK’nın kayıp ve kaçak hedef oranlarını revize ederken, yasal 
dayanağı olmayan keyfi bir süreç işletildiğinin göstergesidir.

Özelleştirme İhaleleri Sakatlandı
Hedef kayıp ve kaçak oranlarının değiştirilmesi, özelleştirme ihalelerinin koşullarını sonradan 
değiştirmek anlamına gelmektedir. Yani ihalelerdeki şeffaflığı yok eden, ihaleyi sakatlayan 
bir uygulama yapılmaktadır.

Faturalarda İçerden Bilgi Sızdırmaya Dayalı Manipülasyon
Ocak ayında bazı elektrik dağıtım bölgelerinde çok sayıda yurttaşın şikayetine neden olan 
elektrik tüketimlerinin mevcut uygulamadaki 1 aylık süre aşılarak 2015 yılına sarkıtılarak 
faturalandırılması ve kullanıcıların yüksek tutarlarla mağdur edilmesinin altında da bu yasal 
düzenleme arayışının yattığı anlaşılmaktadır. Borsada “insider trading” denilen içerden bilgi 
sızdırma suçu enerji alanında işlenmektedir. Nitekim EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın “Bu 
tür manipülasyonlar bekliyorduk” açıklaması da bunu göstermektedir. Yani şirketler böyle 
bir düzenleme yapılacağı bilgisini alarak, faturaları 2015 yılına sarkıtarak baz alınacak 2014 
yılı kayıp ve kaçak oranlarını yüksek göstermek üzere muhasebe oyununa başvurmuşlardır. 
Yine EPDK Başkanı’nın “Bu tür manipülatif girişimleri bekliyorduk. Hazırlıydık. 12 değil, 11 
aya böleriz” formülü de muhasebe oyununu ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Çünkü 2014 
sonu ve 2015 başında yurttaşlara 2 aylık fatura kesilmesine dayanan muhasebe oyunu yalnızca 
tek taraflı değil çift yönlü şirketlerin kasasına çalışabilecek işleyişe sahip görünmektedir.

Revize Olmadı, Faturayı Sarkıtma Oyunu
2014 yılı kayıp ve kaçak hedeflerini tutturamayan şirketler, Aralık ayına ait kayıp ve kaçak 
miktarını 2015 yılına sarkıtarak, kasalarından çıkacak olan kayıp ve kaçak cezasından kurtula-
caklar mıdır? Kaldı ki tüm bu manipülatif girişimlere karşı önlemler alınsa dahi bu muhasebe 
oyunlarına göz mü yumulacaktır? Yurttaşların mağduriyeti nasıl giderilecektir?
Ne yazık ki enerji alanı yapılan özelleştirmeler ve piyasalaştırma süreciyle şirketlerin muhasebe 
oyunlarından, manipülasyonlara, spekülasyonlara, şalter indirmelere, elektrik kesmelere kadar 
uzanan orman kanunlarının geçerli olduğu bir alan haline getirilmiştir ve bunun faturası da 
halka kesilmektedir. Kar elde etme üzerinden kurulan mantıkla, kayıp ve kaçakla mücadeleden 
de uzaklaşılmış, şirketlerin karlılığı asıl hedef olmuştur. Sözde özelleştirme sürecinde iddia 
edilen hedeflenen kayıp ve kaçak oranını tutturamayan şirketlerin aradaki farkı ceza olarak 
kendi kasasından ödemek zorunda kalmasına dayalı ceza yöntemi “sürekli hedeflerin revize 
edilmesiyle” ortadan kaldırılmış, şirketlerin cezası yurttaşlara yöneltilmiştir.

Ceza Kullanıcıya Yıkılamaz
Hükümet tarafından Meclis’e 28 Ocak tarihinde gönderilen yeni bir yasa tasarısıyla da Yar-
gıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yurttaşlardan alınmasını hukuksuz bulduğu kayıp ve kaçak 
bedellerinin “maliyet unsuru” olarak faturalara yansıtılması yasallaştırılmak istenmektedir. 
Ayrıca EPDK’nın hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin faturalara 
yansıtılması konusunda yetkilendirilmesi söz konusudur. Tasarıya göre, yargı kararıyla kayıp 
ve kaçak bedellerini geri alan tüketicilere yapılan ödemeler de mahkeme masrafları dahil 
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olmak üzere yeniden tüm yurttaşlara yansıtılacak. Yurttaşların yargı yoluyla haklarını arama-
sının önü ise tüketici mahkemelerinin yetkisinin “EPDK düzenleyici işlemlerine uygunluk” 
kriteriyle sınırlandırılarak kapatılmak isteniyor. Ancak idari kararların da yargı denetimine 
tabi olduğu unutulmamalıdır. Öncelikle kamu elindeyken kayıp ve kaçağın kullanıcılardan 
tahsil edilmesi kararı “vergi salma” gibi siyasi bir karar olarak kabul edilebilir. Ancak ser-
best piyasada hırsızlığın bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı ya da “malını koruyamayan 
basiretsiz tüccarların cezası” kullanıcıya kesilemez.

Sanal Maliyetler Yaratılıyor
Tasarıyla kullanıcılara yeni yükler de getirilmektedir; sanki perakende satış hizmet maliye-
tinin dışındaymış gibi “faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti” eklenmektedir. Mevcut 
Tarifeler Yönetmeliği’nde perakende satış hizmeti “Perakende satış lisansına sahip şirketler 
tarafından, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama 
ve tahsilat gibi diğer hizmetleri” olarak tanımlanmaktadır. Yaratılan sanal maliyetlerle, farklı 
isimler altında, mükerrer tahsilatlarla elektrik kullanıcılarından dağıtım şirketlerine yeni 
kaynak aktarımı sağlanmak istenmektedir.
Görüldüğü gibi yargı kararları, EPDK kararları, kanun teklifleri, tasarıları havada uçuşmakta; 
enerji alanında yurttaşlardan, dağıtım şirketlerine, yargıdan, hükümete varıncaya kadar her 
kesim için bir kaos ortamı yaşanmaktadır. Bir an evvel dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak 
oyunlarına son verilmelidir. İktidarın yurttaşların mağduriyeti pahasına dağıtım şirketlerine 
el ayak olmasını protesto ediyor ve bu adaletsiz girişimlere karşı her türlü mücadeleyi sür-
düreceğimizi ilan ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

29 OCAK 2015

“Gizli Zam Yok” Dediler, Kayıp ve Kaçak Bedelini Dağıtım Bedeline Giydirdiler…

KALEM KALEM FATURA, BU OYUNU UNUTMA!
Elektrik dağıtım şirketlerinin 1 ayı aşan faturalandırmaları nedeniyle yüksek meblağlarla zor 
durumda bıraktığı yurttaşların, Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe sokulan tarife ile de gizli 
zamma maruz bırakıldığı belirlenmiştir. Dağıtım şirketlerine 2014 yılındaki kadar hedef kayıp 
ve kaçak bedel aktarımının aynen devam etmesi için; 2015 yılında azaltılması gereken kayıp 
ve kaçak bedel tutarı faturanın başka kalemine aktarılmıştır. Faturalardan çıkarılması gere-
ken kayıp ve kaçak bedellerinin “dağıtım bedeli” içine giydirme yöntemine başvurulmuştur. 
Faturalardaki kayıp ve kaçak bedelini dağıtım bedeline giydirme oyunu sonucunda dağıtım 
şirketlerinin, mesken kullanıcılarından tahsil ettikleri dağıtım bedeli, Ocak 2015’te Aralık 
2014’e göre yüzde 29.6 oranında zamlandırılmıştır. Kullanılan kilovat saat başına 2.86 kuruş 
olarak mesken kullanıcılarından tahsil edilen dağıtım bedeli 3.71 kuruşa çıkarılmıştır. Böylece 
230 kilovat saatlik asgari bir ailenin elektrik tüketimi nedeniyle dağıtım şirketlerine ödenen 
dağıtım bedeli 6.6 TL’den 8.5 TL’ye çıkmıştır. Bu bedellerin yıllık düzenlendiği düşünülse 
dahi 2014 enflasyonunun yüzde 10’un altında olduğu dikkate alındığında, dağıtım şirketlerine 
aktarılan dağıtım bedeli kaleminde enflasyonu da kat kat aşan zam yapıldığı görülmektedir.
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Konut Faturalarında 700 Milyonluk Karambol
Dağıtım bedeli zammı nedeniyle elektrik faturaları aracılığıyla 2014 yılı itibarıyla 29 milyon 
337 bin 454’e ulaşan mesken abonesinden aylık asgari tüketim gerçekleştirdikleri varsayılsa 
bile 57.2 milyon lira şirketlere haksız yere yurttaşların parası aktarılacaktır. Sadece mesken 
abonelerinden yapılan en asgari aktarım tutarı yıllık 687 milyon liraya ulaşacaktır. 

AKP Hükümeti, dağıtım şirketlerine kaynak aktarımını öyle bir boyuta taşımıştır ki, yalnızca 
dağıtım bedeli adı altında yurttaşlardan yapılan aktarımı yüzde 30 zamlandırmakla kalmamış-
tır. Kamu kurumu olan ve arz güvenliği, elektrik şebekesinin sağlıklı işlemesi bakımından 
yatırım, bakım-onarım gibi yükümlülükleri olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin payını bile 
dağıtım şirketlerine kaydırmıştır.

TEİAŞ’ın Hakkı da Dağıtım Şirketlerine
Ocak 2015 itibarıyla mesken abonelerinin faturalarında iletim bedeli olarak yer alan kilovat 
saat başına 0.89 kuruşluk pay, 0.87 kuruşa düşürülmüştür. Asgari bir aile tüketimi dikkate 
alındığında, TEİAŞ’ın mesken abonelerinden tahsil edilen faturalarda dağıtım şirketlerine 
aktarılmak üzere feragat etmek zorunda bırakıldığı iletim bedeli tutarı, yıllık 12 milyon TL’yi 
aşmaktadır.

Elektrik Ucuzlamış, Haberimiz Yok!
EPDK’nın onayladığı 2015 Ocak tarifesi bir önceki tarife ile karşılaştırıldığında çarpıcı bir 
diğer sonuç ise aslında dağıtım şirketlerinin satın aldıkları elektrik için ödemek zorunda 
kaldıkları tutarın azaldığı gerçeğidir. Faturalara yansıtılan çıplak elektrik bedeli kilovat saat 
başına 21.81 kuruştan 21.67 kuruşa düşmüştür. Küçük de olsa bu indirim de dağıtım bedeli 
içine giydirilerek abonelere yansıtılmadan buharlaştırılmıştır.

Kağıt üzerinde ayrılmış olsalar da aynı şirketlerin sahip olduğu perakende hizmeti kapsa-
mında, sayaç okuma başına tahsil edilen sayaç okuma bedelleri de yüzde 9.6 zamlandırılmıştır.

Toplamda tüketicilerin faturalarında değişiklik yapılmamasına rağmen, dağıtım şirket-
lerine kaynak aktarımı için muhasebe oyunları yapılmıştır. Kayıp ve kaçak hedef oranları 

doğrultusunda faturalarda azaltılan kayıp ve kaçak bedeli, 
yine faturadaki dağıtım bedeline kaydırılarak, kayıp ve kaçak 
oranlarını indirseler de indirmeseler de şirketlerin aynı paraları 
faturalardan tahsil etmesine olanak sağlanmaktadır.

Özelleştirmelerin ardından elektrik kullanıcılarına sunulan 
dünya, hile ve hülleden ibaret kalem oyunlarıdır. Bu oyunlara 
karşı, elektrik kullanıcılarını koruyacak bir yapı bulunmadığı 
gibi, hakkını yargıda arayan kullanıcılar bile iktidarın yasa deği-
şiklikleriyle yine mağdur edilmektedirler. Dağıtım kurumları 
bir an evvel özerk şekilde kamu yararına çalışacak yapılanmalar 
olarak işletilmek üzere kamuya devredilmelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

1 ŞUBAT 2015

33 KATRİLYON TL
KAYIP-KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ
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EPDK’nın yetkisiz olarak 2012 yılında 5 bölge için 3 yıllık kayıp ve 
kaçak hedeflerini yükseltmesinin maliyeti bugün ortaya çıkıyor: 1.6 

milyar TL hane kullanıcılarının cebinden şirketlere aktarılıyor…
KAYIP VE KAÇAK HEDEFİNİ YÜKSELT, YURTTAŞIN CEBİNDEN 

MİLYARLARI ÇEK!
AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak kullanımı önleyecekleri; kaliteli, kesin-
tisiz ve ucuz elektrik sunacakları iddiasıyla kamudan özel kesime devrettiği 
elektrik dağıtım hizmetinde hedefler şaştı. 
Elektrik dağıtım özelleştirmelerine yönelik olarak ilk 5 yıllık geçiş 
döneminde kayıp ve kaçak hedefleri bölgeler bazında ayrı ayrı 
belirlenirken, TEDAŞ geneli için de ortalama 2006’da yüzde 
17.20, 2007’de yüzde 15.28, 2008’de yüzde 13.69, 2009’da 
yüzde 12.38 ve 2010 yılında yüzde 11.27 olması öngörül-
müştü. Ancak bu hedefler tutturulamadığı gibi 2011 
yılından itibaren ikinci 5 yıllık dönem için hedef kayıp ve 
kaçak oranları çok daha yüksek düzeylerde tespit edildi. 
Hedeflerin yükseltilmesinden 2009 yılında dağıtım 
kuruluşlarını devralan “Başkent Elektrik ve Meram 
Elektrik” yararlandırılırken, Sakarya Elektrik hedef 
yükseltme uygulamasına dahil edilmedi. 2010 yılında 
sözleşme imzalayan şirketlerden Uludağ, Çamlıbel ve 
Çoruh da hedef yükseltmesinden yararlanamazken, 
hedef kayıp ve kaçak oranlarındaki yükseltmeyle faz-
ladan tahsilat kapısını aralayan şirketler “Osmangazi, 
Yeşilırmak, Fırat” oldu. Yani elektrik dağıtım bölgeleri 
devredildikten sonra ikinci 5 yıllık dönem için yüksek 
belirlenen kayıp ve kaçak hedefleriyle daha fazla tahsilat 
yapma olanağına kavuşturuldular.

5 Bölgeye Özel Hedef Artışı
EPDK, 16 Aralık 2010 tarihinde bölgeler bazında açıkladığı 
ikinci 5 yıllık kayıp ve kaçak hedeflerinde, 5 bölge için 15 Kasım 
2012 tarihinde yine değiştirmeye başvurdu. TBMM’de görüşülmeye 
başlanan tasarıyla aslında bu hedeflerle oynama yetkisi olmadığı ortaya 
çıkan EPDK; 2013, 2014 ve 2015 yılları için, Dicle, Vangölü, Aras, Toroslar 
ve Boğaziçi’nin hedef kayıp ve kaçak oranlarını artırdı. Kayıp ve kaçak hedeflerinde 
2013 yılı için en büyük artış yüzde 68.97 ile Dicle Bölgesi’nde olurken, sırasıyla yüzde 
63.63’le Vangölü Bölgesi ikinci, yüzde 45.86 ile Aras Bölgesi üçüncü, yüzde 38.50 ile Toroslar 
Bölgesi dördüncü ve yüzde 29.95 ile Boğaziçi Bölgesi beşinci oldu. Bu hedef kayıp ve kaçak 
oranları yükseltme düzeyi 2014 ve 2015 yılı için de Aras haricindeki bölgelerde aynı oranda 
tutulurken, Aras Bölgesi için 2014 yılı hedef kayıp ve kaçak oranı artışı yüzde 30.98, 2015 
yılında ise yüzde 17.57 düzeyinde gerçekleştirildi.
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Kayıp Kaçak Hedefine Yüzde 35 Ayarı
Bu 5 bölge için hedef kayıp ve kaçak oranlarını artırma kararı, 2013 yılı için Türkiye kayıp ve 
kaçak ortalamasında yüzde 35’lik artış yapılması anlamına geliyor. 2013 yılı TEDAŞ istatis-
tiklerine göre 31 milyon 495 bin kilovat saatlik kayıp ve kaçak tüketim gerçekleşmiş ve toplam 
tüketimin yüzde 19.40’ını oluşturmuştur. Gerçekleşen tüketim miktarları dikkate alınıp, 
tek tek dağıtım bölgeleri için belirlenmiş hedef kayıp ve kaçak oranları uygulandığında 2013 

yılında gerçekleşmesi gereken kayıp ve kaçak miktarının 21 milyon 988 bin kilovat 
saat ile toplam tüketimin yüzde 13.54’ü düzeyinde kalması gerekiyordu. Ancak 

EPDK’nın kararıyla toplam tüketimin yüzde 18.29’una ulaşan 29 milyon 
691 bin kilovat saat kayıp ve kaçak miktar hedefi üzerinden elektrik 

kullanıcılarından kayıp ve kaçak bedeli tahsil edilmesine olanak 
sağlandı.

1 Yılda Hanelerden 1.7 Milyar Çekildi
2013 yılında tarifeye yansıtılan kayıp ve kaçak bedelinin 

de her 3’er aylık dönemlerde büyük farklılıklar içerecek 
şekilde artırıldığı belirlendi. Ortalamada her 1 kilovat 
saatlik kayıp ve kaçak tüketim karşılığında konut kul-
lanıcılarından 2013 yılında 3.89 kuruş tahsil edildiği 
hesaplandı. Böylece gerçekleşen 2013 tüketimi ve 2013 
yılı mesken tarifelerindeki ortalama kayıp ve kaçak 
bedeli tutarı dikkate alındığında yalnızca mesken 
abonelerinden kayıp ve kaçak bedeli olarak bir yılda 1 
milyar 740 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. 
Eğer kayıp ve kaçak hedefleri değiştirilmeseydi 2013 
yılında mesken abonelerinden 1 milyar 289 milyon TL 

alınacaktı. Yani 5 bölgenin hedef kayıp ve kaçak oranını 
2013 yılı için yüzde 35 artırarak sadece mesken abone-

lerinden bile 451.5 milyon TL fazladan tahsilat yapıldı. 
Kayıp ve kaçak bedeli üzerinden kesilen Enerji Fonu, TRT 

payı, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV de eklendiğinde faz-
ladan yapılan tahsilat 575.4 milyon TL olmaktadır. 

Mesken kullanıcılarından 2014 yılında ise tükettikleri kilovat 
saat başına 3.70 kuruş ortalama kayıp ve kaçak bedeli tahsil edildiği 

belirlendi. 2014 tüketim verileri açıklanmadığı için 2013 yılı tüketimini 
baz alırsak, 1 yılda şirketlere hanelerden aktarılan kayıp ve kaçak bedeli 

tahsilatının 1 milyar 655 milyon TL olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer hedefler 
yükseltilmese ve 2014 yılı için Türkiye ortalamasında yüzde 32.09’a ulaşan artışa gidil-

memiş olsaydı konut kullanıcılarından kayıp ve kaçak bedeli olarak 1 milyar 251 milyon TL 
tahsil edilecekti. Yani 5 bölge için yapılan hedef artırımının hane kullanıcılarına bir yıllık 
bedeli vergi ve fonlar dahil 515 milyon lira oldu. 
Yine 2013 yılı tüketiminin 2015 yılında gerçekleşeceğini öngörürsek, Ocak 2015’ten itibaren 
yürürlüğe konulan tarifeye göre mesken kullanıcılarından 4.05 kuruş olarak tahsil edilen kayıp 
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ve kaçak bedeli üzerinden, hane kullanıcılarından 1 milyar 812 milyon TL kayıp ve kaçak 
bedeli tahsil edilecektir. Hedefler yükseltildiği için 2015 yılı için haksız yere hanelerden 563.7 
milyon TL tahsil edilecektir.

3 Yılda 5.2 Milyar TL’lik Kayıp ve Kaçak
EMO’nun yaptığı hesaplamalara göre Türkiye tüketiminin yaklaşık 5’te 1’ini gerçekleştiren 
hane kullanıcılarından, 3 yılda toplam 5.2 milyar TL’lik kayıp ve kaçak bedeli tahsil edilmiş 
olacak. EPDK’nın yetkisiz bir şekilde aldığı kararla hedef kayıp ve kaçak oranlarını yükseltmesi 
nedeniyle haksız yere konut kullanıcılarından tahsil edilen kayıp ve kaçak tutarı ise 2015 yılı 
sonunda 1 milyar 654 milyon TL’ye ulaşacaktır. Sanayi ve ticarethane gibi abone grupların-
dan da haksız yere tahsil edilen kayıp ve kaçak bedelleri hesaba katıldığında vurgunun çapı 
büyümektedir. Yargıtay kararını yok sayarak kayıp ve kaçak bedelini yasallaştırmaya çalışan 
iktidar, şirketleri iflastan kurtarma gerekçesini açıklayabilmek için 2006-2014 yılları arasında 
elektrik kullanıcılarının tamamından 33 milyar TL kayıp ve kaçak bedeli tahsil edildiğini itiraf 
etmiştir. Yani her yıl ortalama 3.7 milyar lira kayıp ve kaçak bedeli şirketlere aktarılmaktadır. 

Diğer taraftan, yurttaşların sırtındaki bu yükü daha da artıracak bir karar almak üzere EPDK’ya 
dağıtım şirketlerinin hedef kayıp ve kaçak oranlarını keyfi bir şekilde yükseltme yetkisi tanın-
mak istenmektedir. Derhal bu tasarıların geri çekilmesini talep ediyor; TBMM’ye dağıtım 
şirketlerine halkı soydurmanın aracı olmaması çağrısı yapıyoruz!

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

22 ŞUBAT 2015


