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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
29 Ocak 2022 tarihinde Tele 1’de yayınlanan Ege Saati’ne 
konuk oldu. Zülkadiroğlu`nun Eda Eren’in organize sanayi 
bölgelerinde kesintiye gidilmesi, enerji krizine ilişkin so-
rularını yanıtladı.

Enerji Zamları ile ilgili Kamuoyu Bilgilendirildi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tamer, 4 Şubat 2022 tari-
hinde Tele 1 Ana Haber programına katılarak enerji zamla-
rını değerlendirdi. EÜAŞ`ın dağıtım şirketlerine uyguladığı 
toptan tarife ile perakende tarifeler arasındaki farka dikkat 
çeken Tamer, özelleştirmenin bedellerinin faturalara zam 
olarak yansıdığına vurgu yaptı.

Konut Abonelerine Çok Zamanlı Tarife Uyarısı (Anka Haber Ajansı)

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu‘nun (EPDK) 1 Ocak`tan itiba-
ren geçerli olduğunu açıkladığı "ka-
demeli tarife" uygulamasında tepkiler 
üzerine günlük 5 kilovatsaat olarak 
hesaplanan tüketim tutarı 7 kilovat-
saate, böylece aylık tüketim de 150 
kilovatsaatten 210‘a çıkarılmıştı. 

EPDK‘nın açıkladığı oranlara göre; 
elektrik tüketiminin günün her saa-
tinde aynı birim fiyat üzerinden he-
saplandığı tek zamanlı tarifede 210 
kilovatsaate kadar yüzde 52, sonrası 
için yüzde 127‘lik zam oranı belirlendi. 

Fatura tutarının 06.00-17.00, 
17.00-22.00, 22.00-06.00 aralıkların-
da 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesap-
landığı çok zamanlı tarifede ise direkt 
yüzde 127‘lik zam açıklandı. 

Aynı anda uygulamaya konulan 
"tek zamanlı" ve "çok zamanlı" tarifeler 
kafalarda soru işareti bırakırken, konu-
nun uzmanlarından önemli bir iddia 
da gündeme geldi. Çok zamanlı tarife 
üzerinden elektrik kullanan abonele-
rin aynı miktarda enerji için çok daha 
yüksek tutarda fatura ödeyeceği ileri 
sürüldü. 

Tüketim tarifelerinin ne olduğu-
nu bile bilmeyen on binlerce abone 
olduğunu söyleyen EMO İzmir Şube 
Başkanı Özgür Tamer de yurttaşla-
ra bu yönde çağrı yaptı. ANKA Haber 
Ajansı'na konuşan Tamer şunları kay-
detti: 

"Yılbaşından geçerli olacak şekilde 
yapılan elektrik zammında kademe-
li bir uygulamaya gidildi. Önce 150, 

daha sonra ise 210 kilovatsaat olarak 
duyurulan ilk kademedeki elektrik 
zammı yüzde 52, daha sonraki 210 ki-
lovatsaatin üzerindekinde ise elektrik 
zammı ise yüzde 127 olarak gerçek-
leşti. Çok zamanlı dediğimiz üç zaman 
diliminde farklı tarifeler uygulayan 
elektrik faturalandırma sisteminde ise 
böyle bir kademelendirme yapılmadı. 
Yani bütün abonelere yüzde 127 ora-
nında zam yapıldı. Bu şekilde elektrik 
tüketen abonelere bir an önce tüke-
timlerini tek zamanlı tarifeye geçirme-
lerini tavsiye ediyoruz. İdareye de bu 
zammın üç zamanlı tarife olanlar için 
de aynı şekilde kademeye bölünmesi 
çağrısını yapıyoruz."

Yılbaşından bu yana geçerli olan "kademeli tarife" ile elektrik faturaları iyice kabaran yurttaş, bu kez EPDK‘nın açıkladı-
ğı "tek zamanlı" ve "çok zamanlı" tarifeler nedeniyle sıkıntıya girdi. "Çok zamanlı" tarifede kalan abonenin, aynı miktarda 
enerji için çok daha fazla para ödeyeceği öne sürüldü. Birçok abonenin hangi tarifeyi kullandığını bile bilmediğini söy-
leyen EMO İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer ise yurttaşlara "acilen tek zamanlı kullanım tarifesine geçin" çağrısını yaptı. 
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Tamer`in Anka Haber Ajansı`na 
konutlarda uygulanan çok zamanlı ta-

Tek Zamanlı Tarifeye Geçin

rifeyi ilişkin yaptığı değerlendirmeler 
11 Şubat 2022 tarihinde Flash TV Ana 
Haber Bülteni, TELE 1 Haber Bülteni, 
KRT Ana Haber Bülteni'ne yansıdı. Üç 

zaman dilimi için belirlenen birim 
fiyatların kademelendirilmediğine 
dikkat çeken Tamer, yurttaşlara tek 
zamanlı tarifeye geçme çağrısı yaptı.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Tamer, 12 Şubat 2022 
Cumartesi günü Can Radyo’da yayınla-
nan `Doğru Sinyal` programına konuk 
oldu. Enerji alanında yaşanan geliş-
meleri değerlendiren Tamer, Nejdet 
Kubilay’ın sorularını yanıtladı.

Tele 1, EMO İzmir Şubesi`nin çok 
zamanlı tarifenin konut faturalarını 

artırdığına yönelik uyarısına yer ver-
di. Murat Taylan`ın sunduğu 23 Şubat 
2022 tarihli `Gün Başlıyor` progra-
mında, örnek faturalarla çok zamanlı 
tarifeye kademe uygulanmamasının 
sonuçları aktarıldı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Tamer, enerji şirketlerinin re-
kor kâr açıklamalarını 23 Şubat 2022 

tarihinde FOX TV’ye değerlendirdi. 
Şirketlerin elektrik üretimi, dağıtım 
ve perakende satıştan ayrı ayrı kâr 
ettiğine dikkat çeken Tamer, dağıtım 
yatırımları için açılan ihaleleri de ken-
di taşeron şirketlerine verebildikleri-
ne vurgu yaptı. Ana Habere, şirketlerin 
kamulaştırılmasına yönelik çağrılar da 
yansıdı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
47. Dönem Yönetim Kurulu, Rusya`nın 
Ukrayna`ya yönelik askeri operasyo-
nuna karşı 25 Şubat 2022 tarihinde 
yayımladığı mesajda, emperyalist ül-
keler arasındaki güç mücadelesinin 
dünyayı bir kez daha savaşın şiddetiy-
le karşı karşıya getirdiğini belirterek, 
sömürü ve işgale karşı barış çağrısın-

Emperyalist İşgale Hayır!
SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR! BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

da bulundu.  EMO Yönetim Kurulu’nun 
mesajında şöyle denildi: 

“Emperyalist ülkeler arasında-
ki güç mücadelesi, dünyayı bir kez 
daha savaşın şiddetiyle karşı karşıya 
getirmiştir. Kapitalizm ve küreselleş-
me adı altında sürdürülen sömürge-
cilik, ülkeleri kan gölüne çevirirken, 
en büyük zararı halklar görmektedir. 

Bugün barış mücadelesi insanlığın ve 
uygarlığın önündeki en büyük ve en 
acil sorunudur. Emperyalist sömürü ve 
işgale karşı tüm dünyada barış çağrısı 
yapıyoruz:

Savaş bir insanlık suçudur!
Barış hemen şimdi!”


