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EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu’nun 30 Haziran 2019 tari-
hinde yaptığı yazılı açıklamada, 1 
yıllık dönemde konut faturalarına 
yüzde 42 zam yapıldığını açıkladı. 
Konut faturasının 142.2 TL’ye yük-
seldiğine dikkat çekilen açıklamada, 
asgari ücretlinin maaşının yüzde 
7’sini elektrik faturasına ayırmak 
zorunda kaldığına vurgu yapıldı. 

EPDK’nın 1 Temmuz 2019 itibaren 
geçerli olarak duyurduğu yeni elektrik 
tarifesine ilişkin açıklamada, konutlar 
için Perakende Enerji Bedeli’ne yüzde 
19.6, dağıtım bedeline ise yüzde 7.2 
zam yapıldığı belirtilerek, faturanın 
toplamda yüzde 15 oranında arttığı 
kaydedildi. 4 kişilik bir ailenin asgari 
geçim standartları için tüketeceği 230 
kWh’lik aylık faturanın 18.5 TL artarak 
142.2 TL`ye yükseldiğine vurgu ya-
pılan açıklamada, “Net asgari ücretin 
2020 TL olduğu düşünülürse, asgari 
ücretli yurttaşlar aylık maaşının yüz-

de 7’sini elektrik faturalarına ayırmak 
zorunda kalacak” denildi. 30 Haziran 
2018’de geçerli olan tarifeye kıyasla 
bir yıllık dönemde yapılan zammın 
yüzde 42’ye ulaştığına dikkat çekilen 
açıklamada şöyle denildi: 

“Yerel seçim kampanyasına elekt-
rikte ve doğalgazda indirim müjde-
siyle başlayan siyasi iktidar, yenilenen 
İstanbul seçimlerinin tamamlanma-
sıyla, ekonomik krizin acı reçetesi için 
ilk adımı elektrik zammıyla atmıştır. 
Aradan geçen bir yılık dönemde seçim 
öncesi 1 Ocak 2019 tarihinden geçer-
li olan tarifede yüzde 10’luk indirim 
yapılmasına rağmen oluşan bu tablo, 
genel ekonomik gidişat için ürkütücü-
dür.” Zammın "piyasa dengesi, maliyet 
artışı" gerekçeleriyle izah edilemeye-
ceğine vurgu yapılan açıklamada, şu 
bilgilere yer verildi: 

“Ocak ayında indirim yapan EPDK, 
yerel seçimlerden 1 gün sonra yürür-
lüğe giren 1 Nisan 2019 tarifesinde de 
zam yapmamıştır. Üç ay önce zamma 

ihtiyaç duyulmadığı, 6 ay önce ise in-
dirim yapıldığı koşulların olduğu ‘pi-
yasa yapısının’ 3 ay içinde bu büyük-
lükte zamma ihtiyaç duyması izaha 
muhtaçtır. Elektrik tarifelerine, seçim 
sürecinin bitmesinin hemen ardından 
iki haneli zam yapılmasının gerekçesi 
ekonomik değil ancak siyasi olabilir.”

Elektriğin tüm sektörler için te-
mel girdi niteliğinde olduğuna vurgu 
yapılan açıklamada, “Enerjiye erişim 
bugün temel bir insan hakkı olarak 
kabul ediliyor, fiyatlarının herkesin 
ulaşabileceği düzeyde olması gerek-
tiği ilkesi göz ardı edilerek yapılan 
yüksek artışlar, yeni bir yoksullaşma 
dalgası başlatacak büyüklüğe ulaş-
mıştır” uyarısında bulunularak, “Kâr 
esasıyla şekillenen piyasa yapısı ve 
enerji politikaları acilen terk edilerek 
enerji yönetimi; kısıtlı kaynaklarımızı 
en iyi şekilde değerlendirecek, kamu 
yararını esas alan siyasi ve ticari mü-
dahalelerden uzak bir yapıya bırakıl-
malıdır” çağrısına yer verildi. 

Asgari Ücretin Yüzde 7’si Elektrik Faturasına Gidiyor…
YILLIK ELEKTRİK ZAMMI YÜZDE 42’YE ULAŞTI

KONUTLAR İÇİN ASGARİ TÜKETİM ÜZERİNDEN AYLIK ELEKTRİK FATURASI-TL

230 kWh’lik Asgari Tüketim
Aylık Tüketim 

(kWh)

30 Haziran 2018 30 Haziran 2019 1 Temmuz 2019 Zam 

Oranı

%

Yıllık Zam 

Oranı

%
Birim Fiyat Fatura-TL Birim Fiyat Fatura-TL Birim Fiyat Fatura-TL

Perakende Enerji Bedeli
(Çıplak Enerji Bedeli+ 

Perakende Hizmet Bedeli)
230

0,224666 51,7 0,263304 60,6 0,314926 72,4 19,6 40,2

Dağıtım Bedeli
(İletim+ Dağıtım + Kayıp ve 

Kaçak Bedeli)
0,126585 29,1 0,171147 39,4 0,183722 42,3 7,3 45,1

Fon ve vergiler hariç fiyat 0,351251 80,8 0,434451 99,9 0,498648 114,7

Enerji Fonu (%) 1 0,5 1 0,6 1 0,7

TRT Payı (%) 2 1,0 2 1,2 2 1,4

Bel. Tük.Ver. (%) 5 2,6 5 3,0 5 3,6

KDV Öncesi Toplam 84,9 104,8 120,5

KDV (%) 18 15,3 18 18,9 18 21,7

Genel Toplam 100,2 123,6 142,2 15,0 41,9


