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Salgın Döneminde Dünya Genelinde Enerji Fiyatları Düşerken,
Türkiye’de Artmaya Devam Ediyor…
AKP DÖNEMİNDE ENERJİ FİYATLARI ORTALAMA YÜZDE
369 ARTTI
Türkiye’de ise zam oranı yüzde 369 olagerçekleşti. Avrupa Birliği’ni ülkelerinEkonomik İşbirliği ve Kalkınma
rak gerçekleşti.
deki fiyat artışları yüzde 56 ile OECD
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mında ise indirimi yüzde 7,5 ile OECD
ortalamasına gerçekleşti. ABD’de de
enerji fiyatları ülkemizin aksine yüzde
8,8 düzeyinde düşüş gösterdi.
Elektrik Faturası 2’ye, Dağıtım Bedeli
6’ya Katlandı
Elektrik dağıtım bölgelerinin özel
sektöre devir işlemlerinin başladığı
2009 yılından bu yana, enerji fiyatlarındaki artış ivmelenmiştir. Özelleşen
elektrik dağıtım şirketlerine aktarılan
dağıtım bedelinin de faturalar içindeki payı, düzenli zamlarla artırılmaktadır. 1 Temmuz 2009 tarihli elektrik
tarifesine göre; 4 kişilik ailenin asgari
yaşam standartları için harcayacağı
230 kilowattsaatlik (Kwh) tüketimin
ortalama faturası 57.3 TL’ydi. Aradan
geçen zaman diliminde, Ekim 2020
itibariyle bu rakam; yüzde 201 artışla 172,8 TL’ye yükselmiştir. Sonradan
dağıtım bedeli altında birleştirilen
iletim ve dağıtım bedellerin toplamı
ise 2009’da 7.01 TL iken bu bedel,
Ekim 2020 itibariyle 597 yüzde artışla 41,84 TL’ye yükseldi. Özelleştirmeler
sonrası dağıtım bedelindeki artış 6 katta yaklaşırken, elektrik faturasındaki
toplam artış ise 2 katı aşmıştır.
Vergi Yükü Acilen Azaltılmalı
Akaryakıt başta olmak üzere enerji
faturalarındaki bedel, fon ve vergi yük-

leri de giderek artmaktadır. EPDK’nin
1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere
açıkladığı yeni elektrik tarifesine göre,
4 kişilik ailenin asgari yaşam standartlar için harcayacağı 230 kWh elektrik
enerjinin 172,8 TL olan faturasının yalnızca 52,3’lük bölümü enerji bedelidir.
Faturanın yüzde 23,3’ü dağıtım bedeli
iken geriye kalan yüzde 19,4’üne denk
gelen 33,6 TL’lik kısmı TRT payı, belediye tüketim vergisi, enerji fonu ve KDV
olmak üzere fon ve vergilerden oluşmaktadır. Elektrik faturalarına diğer
fon ve vergilere de KDV uygulanarak,
verginin vergisi alınmaktadır.
Temel girdi niteliğindeki enerji
kaynaklarını; dolaylı vergi toplamanın aracı gören bu anlayıştan bir an
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önce vazgeçilmelidir. Veriler, OECD
ortalaması ile aramızdaki makasın giderek büyüyeceğine ve tüm sektörlerin temel girdisi olan enerjiye yapılan
zamların, 2021’de gerçek enflasyonu
beklenen daha yüksek seviyelere
çıkmasına neden olacağına işaret
etmektedir AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana uyguladığı
enerji politikalarıyla ülkemizi, enerji
yoksulluğu ve pahalı enerji gerçeğiyle
karşı karşıya bırakmıştır. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt
zamlarıyla giderek daha pahalı enerji
kullanan ülke konumuna geldiğimiz
açıkça ortadadır. Dünya genelin enerji
maliyetlerinin düşürülmeye çalışıldığı
salgın döneminde sadece ülkemizde
artış yaşanması; toplum geneline yayılan yoksullaşmayı derinleştirecektir.
Enerjinin ucuz, kaliteli ve kesintisiz bir
şekilde sunulması temel vatandaşlık
hakkıdır. Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarında son vererek,
kamunun yeniden inisiyatif aldığı bir
yapıya dönüş sağlanmalıdır. Enerji
alanının şirketlerin kârlarını artırma
temelli yönetilmesi anlayışına son
verilerek, bir an önce kısıtlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek,
kamu yararını esas alan siyasi ve ticari
müdahalelerden uzak bir enerji yönetim modeline geçilmelidir.
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