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Orhan ÖRÜCÜ
Elektrik Mühendisi

S ORUN S ÖYLE YELİM

� Geçtiğimiz günlerde gazetelerde
yayımlanan haberlere göre Reklam
Kurulu, elektrik tasarrufu cihazı sat-
mak isteyenlere para cezaları vermiş.
Bu cezalar neye göre veriliyor?

Reklam Kurulu, son zamanlarda cep te-
lefonu kullanXcXlarXna, “Tebrikler! hediye
kol saati kazandınız. Hem kol saatini-
zi alın, hem de elektrik faturanızda in-
dirimden yararlanın” şeklinde kXsa me-
saj (SMS) göndererek vatandaşlarX al-
datmaya çalXşan şirketleri mercek altXna
aldX. Söz konusu mesajlarXn, tüketicilerin
istekleri dXşXnda gönderildiğini tespit
eden Kurul, bu konuyla ilgili olarak ge-
çen yXldan bu yana toplam 313 tüketici şi-
kayetini kayda aldX. Reklam Kurulu, bu tür
mesajlarda tüketicilerin kol saati, fotoğ-
raf makinesi veya forma hediyesi vaat edi-
lerek belirli telefon numaralarXnX arama-
ya yönlendirildiğini ve bu sayede elektrik
tasarrufundan indirim sağladXğX iddia edi-
len “elektrik tasarruf cihazı” satXşX ya-
pXlmaya çalXşXldXğXnX belirledi. Reklam Ku-
rulu, şirketlere 6 bin 876 lira ile 73 bin 966
lira arasXnda para cezalarX uyguladX. Rek-
lam Kurulu’nca idari ceza verilmesinin ge-
rekçelerinden birisi; “Elektrik İşleri
Etüt İdaresi’nden alınan görüş çerçe-
vesinde satışı yapılan elektrik tasarruf
cihazlarının nihai tüketicilerin elektrik
faturalarında herhangi bir azalmaya
yol açmadığının tespit edilmesi ve bu
nedenle söz konusu mesajların gerçe-
ği yansıtmaması ve tüketicileri aldatı-
cı nitelikte olması” şeklindedir.

� Kimi şirketler çok iddialı tanıtım-
lar yapıyorlar, gerçekten işe yaramıyor
mu?

Son sözümüzü ilk başta söylersek;
enerji tasarrufu açXsXndan hiç bir işe ya-
ramXyor. Büyük işletmelerde zorunlu
olan kompanzasyon işlemi, elektrik akX-
mXnXn iş görmeyen gücü (körgüç) olarak
tanXmlanabilecek “reaktif enerji”nin sis-
teme geri verilerek, toplam elektrik üre-
timinde yaratacağX gereksiz artXş etkisini
önlemeye yöneliktir. Öncelikle, mevcut
mevzuata göre “mesken abonelerine, tek
fazla beslenen abonelere, bağlantı gücü
9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan
abonelere” reaktif enerji tarifesi uygu-
lanmadXğXnXn altX çizilmelidir. Yani bu
abonelerin kompanzasyon yapmalarXna
gerek duyulmamakta, bu nedenle de bu sa-
yaçlar reaktif enerji kaydetmemektedir.
Elektrik tasarruf cihazX adX altXnda satXşa
sunulan bu tür aletler ise, zaten kayda gir-
meyen bu reaktif enerjiye yönelik küçük
kompanzasyon aletleridir.

Konut ve küçük işyerlerine cihazXn pa-
zarlanmasXnda kullanXlan yöntem de işte
bu noktaya yöneliktir. Bir grup floresan
lamba yakXlmakta; sözde tasarruf cihazX

takXlmadan lamba devresindeki akXm,
pens ampermetre ile ölçülerek müşteriye
gösterilmekte; ardXndan cihaz fişe takXl-
makta ve aynX noktadaki akXm yine öl-
çülmektedir. Cihaz devrede iken bir mik-
tar azalan akXm değeri üzerinden halkXn al-
datXlmasX desteklenmektedir. İşin püf
noktasX da buradadXr. Azalan akXm, fişe ta-
kXlan noktadaki reaktif enerjinin cihazdan
şebekeye verilmesi ile oluşmaktadXr. Kir-
li bir kampanya ile pazarlanan bu cihaz-
lar bu tip sayaçlarXn kaydetmediği, bu ne-
denle de tüketim faturalarXna yansXma-
yacak olan reaktif kompanzasyon işlevi
görmektedir.

� Şirketlere ceza uygulanmasına
rağmen satışlar devam ediyorsa tüke-
ticiler neler yapabilir? Bu cihazları
satın alanlar ne yapmalı?

Bazen her türlü uyarXlar yapXlsa da, ta-
sarruf umudu ile yanXltXcX reklamlar yolu
ile bu ürünlerin satXn alXnmasX sağlana-
bilmektedir. Tüketicinin KorunmasX Hak-
kXnda Kanun’da yer alan “ayıplı mal” ta-
rifine göre, “ambalajında, etiketinde,
tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya
da reklam ve ilanlarında nitelik veya
niteliği etkileyen, kullanım amacı ba-
kımından değerini veya tüketicinin
ondan beklediği faydaları azaltan,
maddi, hukuki veya ekonomik eksik-
likler içeren mallar” ayXplX mal olarak
kabul edilmektedir.

Tüketici bu durumda, bedel iadesini de
içeren sözleşmeden dönme, malXn ayXpsXz
olanla değiştirilmesi veya ayXp oranXnda
bedel indirimi ya da ücretsiz onarXm is-
teme haklarXna sahiptir. SatXcX da tüketi-
cinin tercih ettiği bu talebi yerine getir-
mekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik
haklarXndan biri ile birlikte ayXplX malXn ne-
den olduğu ölüm veya yaralanmaya yol
açan veya kullanXmdaki diğer mallarda za-
rara neden olan hallerde üreticiden taz-
minat isteme hakkXna da sahiptir. UyarX-
lara rağmen söz konusu elektrik tasarruf
cihazXnX satXn alan, ancak elektrik fatura-
larXnda azalma meydana gelmemiş tüke-
ticilerin, bu haklarXnX kullanmak amacXyla
değeri 1.161,67 liranXn altXnda bulunan
uyuşmazlXklarda Tüketici SorunlarX Ha-
kem Heyetlerine müracaat edebilecek-
lerdir. Bu heyetlerin vereceği kararXn ta-
raflarX bağlayXcX nitelikte olduğunu da be-
lirtmekte fayda var. 

� Resmi kurumlar, bu ürünlerin
reklamının yapılmasına  ceza verirken,
satışlarını neden engellemiyorlar?

Bugüne kadar Enerji ve Tabii Kaynak-
lar BakanlXğX ile Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji BakanlXğX başta olmak üzere yetkili
kurumlarXn bu konularda yurttaşlarX uyar-
dXğX; bu tür bilime, mühendisliğe ve tek-
niğe aykXrX iddialarda bulunan şirketler-
le ilgili işlem yapXldXğXna ilişkin herhan-
gi bir bilgi kamuoyuna açXklanmamXştXr.
Elektrik hizmetinin sunumunda yaratXlan
plansXzlXk ve verimsizliğin yol açtXğX

yüksek maliyetleri karşXlamasX istenen
yurttaşlara “enerji verimliliği” kam-
panyalarX ile “ceplerini yakmayan fa-
tura” hayalleri kurdurulmaktadXr. Yurt-
taşlar enerji alanXnda piyasa yönetiminin
yarattXğX zafiyetlerin bedelini ödedikleri-
nin farkXnda olmalX, enerji tasarruf yön-
temleri ile de bu bedelden kurtulamaya-
caklarXnX bilmelidirler. Nitekim binalarda
yapXlacak elektrik tasarrufu ile yüzde
20-40 daha az enerji tüketimi mümkün
olabilecekken, 2 yXlda konutlar için birim
elektrik fiyatlarXna yapXlan zam yüzde 70’i
aşmXştXr. Yani yurttaşlarXn yapacaklarX ta-
sarrufla, piyasacX enerji yönetiminin yol
açtXğX zamlardan kurtulmasXna imkan
yoktur. Yurttaşlar yalnXzca “ceplerini
yakmayan fatura” hayaliyle ideolojik
olarak kandXrXlmamakta, aynX zamanda pi-
yasa içinde de “tasarruf tacirlerinin” eli-
ne bXrakXlmaktadXrlar. Enerji tasarrufu
sağlayan cihazlar piyasasX “tasarruf ta-
cirleriyle” dolarken, bu alanda tam bir bil-
gi kirliliği yaratXlmXştXr.

� Peki ya Elektrik Mühendisleri
Odası (EMO) bu konuda bir çalışma
yaptı mı? 

EMO, kamu yararXnX gözeterek, elektrik
kullanXmXnX azaltmadan faturalarX azalt-
tXğXnX iddia eden aletleri laboratuvar or-
tamXnda incelettirerek bir rapor hazXrla-
mXştXr. EMO tarafXndan yaptXrXlan bilim-
sel çalXşmanXn sonuçlarX özet bir rapor ola-
rak EMO’nun İnternet sitesinde yayXn-
lanmXş basXn açXklamasX yoluyla kamuo-
yu uyarXlmXştXr. ÇalXşma kapsamXnda pi-
yasada satXlan 3 cihaz seçilmiş ve bunla-
rXn incelenmesi sonucu hazXrlanan ra-
porda şu saptamalar yer almXştXr:

“Bu cihazlar veya kondansatörlerin
devrelere bağlanması olayı kompan-
zasyon işlemi olarak elektrik tesisle-
rinde uygulana gelen yöntemdir. Söz
konusu cihazların veya kondansatör-
lerin tesis edilmesi ile bina tesisatında
bağlandıkları nokta ile sayaç arasındaki
hatlarda meydana gelen ısınma ka-
yıpları azalmış olur. Hesaplardan (ra-
porda yer alan) görüleceği gibi cihaz-
ların kendi kayıpları büyük olduğun-
dan ekonomi yerine ilave aktif enerji tü-
ketimine sebep olmaktadırlar. Sonuç
olarak bu cihazların aktif enerjiden ta-
sarruf sağlaması söz konusu değildir.”

Ne yazXk ki bu cihazlar görsel ve yazX-
lX medyada reklamlar yoluyla hâlâ yer al-
makta; marketlerde, elektronik ortamda sa-
tXlmaktadXr. Kamuoyunun kandXrXlmasXnXn
önlenmesi amacXyla EMO konuyu takip
ederek, kamuoyunu uyarma görevini ye-
rine getirmektedir.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle yurttaşlardan
gelen tepkiler, daha önce görülmemiş boyutlarda arttı.
Yeni ortaya çıkan tasarruf tacirleri de tasarruf cihazı sat-
mak iddiasıyla insanları kandırmaya çalışıyorlar.

Yurttaşların yüksek elektrik faturalarından kurtulma istekleri kullanılmak isteniyor

Tasarruf tacirlerine dikkat


