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Kayıp-kaçak hedefi düştü, enerji bedeli azaldı, ama faturamız arttı…
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Tablo 1-Tarife Bileşenleri (Kuruş)
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E

nerji PiyasasW Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararWyla 1 Ocak
2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yeni elektrik tarifesinin
tüketicilerin aleyhine, ancak dağWtWm şirketlerinin lehine pek çok “ince ayar”
içerdiği belirlendi. Kararla yeni yWlWn ilk
çeyreği için uygulanacak olan tarifelerde zam yapWlmamWş görüntüsü verildi.
Oysa tarifelerin ayrWntWsWna gidildiğinde
durumun hiç de öyle olmadWğW anlaşWlWyor.
Mevcut tarife yapWsW içinde vergi ve
fonlar hariç olmak üzere, genel olarak
enerji ve hizmet bedelleri olarak tanWmlayabileceğimiz altW ayrW bileşen bulunuyor. Bir mesken abonesi için bunlarWn 2011 yWlWnWn son çeyreği ile 2012 yWlWnWn ilk çeyreğindeki (üçer aylWk) tarife bileşenlerindeki değişim Tablo 1’de
yer alWyor. 2012 yWlWnWn ilk çeyreği için
açWklanan mesken tarifesinin toplamWnda hiçbir değişiklik olmamWştWr. Ancak
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*Perakende Satış Hizmeti (Sayaç okuma) bedeli, sayaç okuma başına 0,416 TL/abone olarak ayrıca ilave edilmektedir.

tablodan da görüleceği üzere kilovat saat başWna alWnan kayWp ve kaçak enerji
bedelinde yüzde 16,36, net enerji bedelinde yüzde 1.43 oranWnda azalma olmuştur. Buna karşWlWk dağWtWm, perakende ve iletim hizmet bedellerine ciddi artWşlar yapWlmWştWr. Üstelik bu hizmet bedellerine yapWlan zam, tam da kayWp ve kaçak enerji bedeli ile net enerji
bedelindeki düşüşe denk gelecek şekilde ayarlanmWştWr.
Tarifelerin maliyet bazlW fiyatlandWrma esasWna göre belirlendiği bilindiğine
göre dağWtWm sistemi kullanWm bedeline
yapWlan zam ne anlama gelmektedir?
DağWtWm sistemi kullanWm bedelini etkileyen en önemli harcama kalemleri,
işletme giderleri ile yatWrWmlara yönelik
harcamalardWr. EPDK, 2011-2015 yWllarWna ait yatWrWm programlarW ile harcama tutarlarWnW 2010 yWl sonunda onaylamWş ve uygulamaya koymuştur. DolayWsWyla yatWrWm harcamalarWndan kaynaklW
bir artWşWn gündeme gelmesi söz konusu
değildir. EPDK, aynW döneme ait işletme giderlerini de onaylamWş ve tarifeleri belirlemiştir. Bugün için dağWtWm sistemi kullanWm bedellerini yüzde 20.7
oranWnda artWracak bir gelişme söz konusu değildir. Buna rağmen dağWtWm başta olmak üzere hizmet bedelleri arttWrWlarak, kayWp ve kaçak ile net enerji bedelindeki düşüş tarifeye tüketici lehine
yansWtWlmamWştWr. Böylece zWmni bir zam
yapWlmWş, indirim ise buharlaştWrWlmWştWr.
KayWp ve kaçak hedef oranlarWnW şirketlerin talebi doğrultusunda gerçekleşen
rakamlarWn bile üzerine çWkararak yeni 5
yWllWk hedef belirleyen EPDK, bu son tarife onayWyla da açWkladWğW hedef doğrultusunda dahi faturalarda düzenleme
yapmayW reddederek şirketlere yeni aktarWm kapWsW açmayW tercih etmiştir.
Sayaç okumaya ilişkin DanWştay’Wn
verdiği kararla kilovat saat başWna tüketicilerden yapWlan tahsilatWn haksWz olduğu tespit edilmişken, bu haksWzlWğW gidermesi gereken EPDK’nin onayladWğW
yeni tarife ile tüketicilere yapWlan haksWzlWğW gidermek bir yana katmerlendirdiği belirlenmiştir. 2010 ve 2011 yWllarWnW geride bWrakmWş olmamWza karşWn
özellikle 2010 yWlWna ait dağWtWm ve tüketim istatistiklerinin halen yayWmlan-

mamWş olmasW nedeniyle elde
olan 2009
yWlW verilerine
göre;
Türkiye tüketiminin
yüzde 25’ini
oluşturan 26
milyon 596

bin 872 mesken
abonesinin 39 milyar 147 milyon kilovat saat elektrik tükettikleri dikkate alWnarak, uygulamanWn sürdüğü 1 yWl içinde 40.7 milyon liranWn bu abonelerden
sayaç okuma adW altWnda dağWtWm şirketlerine aktarWldWğW ortaya çWkmaktadWr.
EPDK’nin 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olan yeni tarife ile alçak gerilimden
dağWtWm hattWna bağlW olanlardan sayaç
okuma başWna 0.416 TL tahsil edileceği
belirtilmiştir. Buna göre aynW mesken
abonelerinden aynW işlem için bu yWl 100
milyon TL’yi aşkWn tahsilat yapWlacaktWr.
Yani sayaç okumadaki haksWzlWk giderilecek diye beklenirken, adeta “öyle olmaz, böyle olur” denilerek, yaklaşWk
yüzde 150’yi bulan zamla sayaç okumanWn tahsil edilmesinin yolu açWlmWştWr.
Evet, sayaç okuma bedelinin sayaç başWna okunmasW doğru bir uygulama gibi
gözükmektedir. Ancak sayaç okuma bedelinin toplamdaki ağWrlWğWnW mesken
abonelerine paylaştWrmak, bir anlamda
mesken abonelerinin üzerine yWkmak ne
kadar doğrudur?
Cüzi bir bedel olduğu için yüzde
150’lik zam görmezden gelinse bile dağWtWm şirketlerine yeni kar kapWlarW açan
düzenlemelerle tüketicilerin ciddi zarara uğratWlmasWnWn özelleştirme stratejisinin bir parçasW olduğu açWktWr.

Enflasyonun 4 katı zam
Nitekim tüketici aleyhine yapWlan ince ayarlamalarWn tümünün ortaya çWkarWlmasW için yalnWzca 1 Ocak 2012’den
itibaren geçerli olacak tarifeye değil,
özelleştirme stratejisinin uygulanmaya
ve zamlarWn yapWlmaya başlandWğW AralWk 2007’den bu yana tarifelerin incelenmesini gerektirmektedir. Bu tarifeler

incelendiğinde; söz konusu 4 yWllWk dönemde dağWtWm hizmet bedelinde yapWlan artWş oranWnWn
yüzde 141.7’yi, perakende hizmet bedelinde yüzde 155.26’yW
bulduğu görülmektedir. Kamunun elindeki iletim hizmet bedelinde 2011’de uygulanan tarifeye göre Ocak 2012’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15,42 artWş yapWlWrken, bu
kalemdeki 4 yWllWk artWş oranW
da yüzde 123.5’i bulmuştur.
Söz konusu 4 yWllWk dönemde
tüketici fiyatlarW endeksinde yüzde 37.8
düzeyinde artWş yaşanmWştWr. Yani gerçekleşen enflasyonun 3.8-4.1 katW düzeyinde dağWtWm şirketlerinin zamlW tahsilat yapmalarWna olanak tanWnmWştWr.

Firmaların dilimi büyüdü
AralWk 2007’den bu yana tarife içerisindeki kalemlerin paylarWndaki gelişime bakWldWğWnda ise stratejik bir şekilde
hizmet bedellerinin tarife pastasWndan
aldWğW payWn artWrWldWğW görülmektedir:
1 kilovat saat elektrik için vergi ve
fon hariç ödenen ücret içinde enerjinin
gerçek maliyetinin aldWğW payWn yüzde
72’den yüzde 68’e düştüğü,
 KayWp ve kaçak için ödenen bedelin yüzde 10.8 yerine yüzde 10.3 ile payWnW aşağW yukarW koruduğu,
 İletim hizmetinin payWnWn yüzde
3’den yüzde 3.5’e çWktWğW,
 DağWtWm hizmetinin ise tarifedeki
payWnWn yüzde 13.2’den yüzde 16.7’ye
kadar yükseldiği, böylece 1 kilovat saat başWna kullanWlan elektrik için ödenen ücret içinde şirketlere aktarWlan payWn 3.5 puan artWrWldWğW,
 Sayaç okuma hariç tutulduğunda
dahi perakende hizmet bedelinin ödenen bedel içindeki payWnWn yüzde
1.2’den yüzde 1.6’ya çWktWğW tespit edilmiştir.
Özelleştirmenin elektrik hizmetindeki yüzü dağWtWm ayağWnda “pahalı enerji”, “şişirilmiş faturalar”, “haksız kazanç” olarak karşWmWza çWkarken, 2006
yWlWnda 13 ilde yaşanan 6 saatlik kesinti ile son yaşanan elektrik kesintileri ve
son olarak İstanbul dahil olmak üzere 6
ilimizde yaşanan 3-4 saatlik elektrik kesintisi ile de iletim ve üretim yüzü de
“karanlık” olarak belirmektedir.

