
- Serbest tüketici kapsamın-
daki sanayi kuruluşumuzun elek-
trik faturası, 2011 yılında zam ya-
pılmadığı söylenmesine karşılık,
birden bire arttı. Bunun nedeni
nedir?

- Elektrik dağYtYm şirketlerinin
özelleştirilmesi, 2007 yYlYnda genel
seçimler nedeni ile ertelenmişti. Er-
teleme gerekçesi ise bizzat Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan tara-
fYndan “özelleştirilince zam yapı-
lacağı ve sanayicilerin çok ağla-
yacağı” şeklinde açYklanmYştY.
AKP’nin “elektriğe zam yapma-
dık” şeklindeki propaganda faaliyeti
yürüttüğü seçimleri kazanmasYnYn ar-
dYndan özelleştirme süreci başlatYl-
dY. Elektriğe ciddi oranlarda zamlar
yapYlmasYna paralel olarak özelleş-
tirme süreci işletildi. Bu dönemde sa-
nayinin temel girdilerinden biri olan
elektrik fiyatY, bu kesim için “serbest
tüketici” uygulamasY ile daha düşük
tutulmaya çalYşYldY. Elektrik özel-
leştirmeleri kimi kesimlerin itiraz-
larYna rağmen, iş dünyasYndan büyük
destek gördü. Ancak iş dünyasYnYn
piyasalaştYrma uygulamalarYndan
bekledikleri ucuzluk, özelleştirme
ihalelerinin tamamlanmasY ile tersi-
ne döndü.

Serbest tüketici konumunda bu-
lunanlarYn elektrik ihtiyacYnY kendi-
ne daha hesaplY gelen yerlerden
sağlayabildiklerini bu noktada ha-
tYrlatmamYz gerekiyor. Serbest tü-
ketici olma koşulu da elektrik tüke-
timinin 30 bin kilovat saatten (kWh)
az olmamasY. Böylece sanayi kuru-
luşlarY ve ticarethaneler, Enerji Pi-
yasasY Düzenleme Kurumu (EPDK)
mevzuatY çerçevesinde faaliyet gös-
teren perakende satYş şirketlerin-
den ortalama yüzde 26’lYk indirim-
ler ile elektrik enerjisi alma imkanYna
sahip oldular.

2010 yYlYnda elektrik dağYtYm
bölgelerinin özel sektöre devredil-
mesi için yapYlan ihaleler tamam-
landY ve bazY elektrik dağYtYm böl-
geleri devredildi. Devirlerin ger-
çekleşmesi ile birlikte, bu şirketle-
rin daha fazla kar edebilmek için çe-

şitli taleplerde
bulunduğu ve
bu taleplerin
EPDK nezdin-
de genel kabul
gördüğü anla-
ş Y l Y y o r .
E P D K ’ d e n
elektrik dağY-
tYm şirketleri-
ne ilk destek,
bölgelerin ka-
y Y p - k a ç a k
oran ve he-
deflerini bir-
kaç bölge ha-
riç yukarY çe-
kilmesi ile
oldu. Bu yol-
la vatandaş-
tan elektrik
faturasY üzerin-
den daha fazla
tahsilat yapYl-
masYnYn önü açYldY. Daha önceki yYl-
larda kayYp-kaçak oranlarYnY düşür-
mek için TEDAŞ’Yn yatYrYm yaptY-
ğY ifade ediliyordu. Ya daha önce-
ki yYllarda söylenenler yanlYş ya da
25 AralYk 2010 tarihli Resmi Gaze-
te’de konuya ilişkin yayYmlanan
EPDK kararY hatalYdYr.

Elektrik dağYtYm şirketlerinin
lehine, serbest tüketicilerinin aley-
hine yapYlan bir diğer değişiklik ise
31 AralYk 2010 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayYmlanan “Elektrik Piya-
sası Tarifeler Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” ile ortaya çYktY. Bu Yönet-
melik ile yapYlan değişiklikler 1
Ocak 2011 itibari ile yürürlüğe gir-
di. Bu tarihten sonra serbest tüketi-
cilerin faydalandYğY ortalama yüzde
26’lYk indirim olanağY da büyük öl-
çüde buharlaşmYş oldu.

-Serbest tüketici olarak elek-
trik enerjisi faturalarımıza yeni
kalemlerin eklendiğini gördük.
Kayıp bedeli ve sayaç okuma be-
deli kalemleri nereden çıktı?

- Az önce bahsettiğim yönet-
melik değişikliği kapsamYnda eski-
den elektrik birim fiyatY içinde oran-

sal olarak yer alan kayYp-kaçak be-
deli ayrYştYrYlarak, yeni bir kalem ya-
ratYldY. DağYtYm şirketine aktarYlacak
olan bu bedel ile serbest tüketiciler
ve tedarikçiler, kayYp-kaçak bedel-
lerine ortak edilmiş oldu.

2011’de karşYmYza çYkan bir di-
ğer uygulama ise sayaç okuma be-
deli olarak serbest tüketicilerin fa-
turalarYna yeni bir kalem eklenme-
si ile gerçekleşti. Eskiden peraken-
de satYş hizmet bedelinin bir alt bi-
leşeni olduğu anlaşYlan sayaç oku-
ma bedeli, ayrYştYrYlarak faturalara ek-
lenmiş. Tüketiciden para alabilmek
için yapYlan okuma hizmeti için
yine tüketiciden bir bedel alYnmasY
kabul edilebilir mi?

- İthalat yapmaya çalışan bir
sanayi kuruluşunun yöneticisi
olarak, artan elektrik maliyetleri
konusunda ne yapacağımızı şa-
şırdık. Biz ne yapabiliriz? 

- Serbest tüketici olarak satYn al-
dYklarY elektriğin maliyetinin bir
gecede artmasY sonucunda işletme-
lerin orta ve uzun vadede planlarY-
nYn aksamasY kaçYnYlmazdYr. Doğal
olarak tüm mağdurlar gibi siz de ya-
sal haklarYnYzY aramak üzere, mah-
kemeye gidebilirsiniz. Uzun ya da

orta vadede maliyet hesabY yaparak,
yatYrYm yapan ya da işletmelerini de-
vam ettirecek olanaklar arayanlar
için en azYndan bir geçiş dönemi ön-
görülmeliydi.

Tüm bu gelişmeler yaşanYrken
EPDK BaşkanY Hasan Köktaş, 10
Ocak 2011 tarihinde düzenlediği ba-
sYn toplantYsYnda şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Serbest tüketicilerin geçen
sene ulusal tarifeye göre yüzde 20-
25 arasında değişen oranlarda
daha ucuz elektrik aldıklarını
hatta yüzde 36 indirim alanı biz-
zat kendim duydum. Ortalama ise
yüzde 20-25 düzeylerinde ulusal
tarifeye göre daha ucuza enerji te-
min eden işletmelerimiz var.”

Hasan Köktaş, aynY toplantYda
piyasanYn yüzde 63’ünün “sanal ola-
rak” açYk olmasYndan ve 2010 yY-
lYndaki avantajdan övgü ile bahse-
debilmektedir.

İş dünyasYnYn enerji özelleştir-
melerine itiraz etmediği hatta destek
olduğu biliniyor. YakYn geçmişte bu
ihalelere katYlan
sanayiciler de
şimdi özelleştir-
me mağdurlarY
arasYnda yer alY-
yor. Neticede

elektriğe az ya
da çok para

ödese de sanayi
kuruluşlarY veya
ticarethaneler, bu
bedeli ürünleri-
ne veya hizmet-
lerine yansYtabi-
lir. BunlarYn dY-
şYndaki milyon-
larca tüketicinin
ise hiçbir olana-

ğY bulunmamaktadYr. Her dedikle-
ri yapYlan, önlerine bir sYkYntY çYk-
tYğYnda Meclis’te bir gecede bir
torba yasanYn içine eklenen düzen-
lemeler ile sorunlarY çözülen ke-
simlerin bile bugün ortada bYrakYl-
masYnYn nedeni ise ne yazYk ki ge-
nel kamunun yararY düşünülmesin-
den değil, farklY sermaye gruplarYnYn
çYkar kavgalarYndan kaynaklan-
maktadYr. Bu uygulamanYn 2 temel
sonucu bulunmaktadYr. Birincisi,
serbest tüketiciler, kamu kurumu
iken kaçtYklarY elektrik dağYtYm ku-
rumlarYna özel şirketler elindeyken
dönmeye mecbur bYrakYlmaktadYrlar.
Böylece elektrik dağYtYm kurumla-
rYnYn özelleştirme ihaleleri sYrasYnda
milyon dolarlYk özelleştirmeler ola-
rak övünülen bedellerin tahsilatYna
sanayi kuruluşlarY da yardYmcY olmak
zorunda bYrakYlmaktadYrlar. Zaten da-
ğYtYm kurumlarYndan elektrik satYn al-
masalar bile kayYp enerji tahsilatYna
ortak edildikleri için yine bu özel-
leştirme bedelini ödemeye yardYm-
cY olmak zorundadYrlar. İkinci temel
sonuç ise yaklaşan seçim sürecinde
aranmalYdYr. FaturalarY 2 yYlda yüz-
de 70’in üzerinde zam görmüş olan
geniş halk kesimlerine karşY seçim-
lere giderken yeni zamlar bindiril-
mesi siyasal bir tercih olarak kabul
edilmemiştir. Bunun yerine sanayi-
ci üzerinden halka yansYyacak fatu-
ralarYn yolu açYlarak, siyasal iktidar
temize çYkarYlmYştYr. Yani yapYlan
zammYn bedeli eninde sonunda tü-
keticinin yani halkYn cebinden çY-
kacaktYr. Doğru tanYmlama serbest
tüketicilerden kayYp enerji bedeli tah-
silatY yoluyla elektriğe ve gYda dahil
pek çok ürüne “gizli zam” yapYldY-
ğYdYr.

Sanayicinin mal veya hizmetleri
pahalYlaştYrmasYnYn faturasYnY da ay-
rYca ödeyeceğimizi düşünürsek,
elektrik özelleştirmelerinin maliye-
tinin öngördüğümüzden çok daha
büyük olacağY ortaya çYkYyor. �
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