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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun 1 Temmuz 2021 itibaren 
geçerli olmak üzere duyurduğu yeni 
elektrik tarifesinde tüm abone grup-
larına yüzde 15 oranında zam yapıl-
dığının hatırlatıldığı açıklamada şu 
bilgilere yer verildi: 

“Konutlarda perakende enerji bi-
rim bedeli yüzde 19,5 artışla 47,4 
kuruşa yükselirken, dağıtım bedeli ise 
yüzde 7,2’lik artışla 26,5 kuruşa ulaş-
tı. Fon ve vergilerin de bu bedellere 
eklenmesiyle konut kullanıcıları için 
1 kWh’lik enerjinin toplam maliyeti 
ise 91,72’ye yükseldi. 4 kişilik ailenin 
asgari yaşam standartları için tükete-
ceği varsayılan 230 kWh’lik enerjinin 
faturası ise yüzde 15’lik artışla birlikte 
27,4 TL zamlanarak, 211 TL’ye yüksel-
di. Aynı miktardaki enerji tüketiminin 
konut faturalarına Temmuz 2020 dö-

neminde 163,4 TL olarak yansıdığı 
düşünüldüğünde, aradan geçen 1 yıl-
lık zaman diliminde konut faturaları-
na yüzde 29,1 oranında 47,6 TL’lik zam 
yapıldığı görülecektir. 

Yeni tarifede diğer abone grupla-
rında dağıtım bedeli yüzde 7,2 ora-
nında artırılırken, fatura toplamına 
yansıyacak zam oranı yüzde 15 olacak 
şekilde enerji bedellerinde değişen 
oranlarda yüksek artışlarla olmuştur. 
Net asgari ücretin 2825 TL olduğu 
bir ortamda, asgari ücretli yurttaşlar 
aylık maaşının yüzde 7,5’ini elektrik 
faturalarına ayırmak zorunda kalacak. 
Bu oran Haziran 2021’de yüzde 6,5 
düzeyindeydi.”  

Elektrik üretiminde kullanılan do-
ğalgaza ve EÜAŞ’nın toptan elektrik 
tarifesine de aynı gün yüksek oranlı 
zam yapıldığına dikkat çekilen açıkla-

mada şöyle denildi:   
“Öte yandan doğalgazda ise ko-

nutlar için yüzde 12, sanayi ve elektrik 
üretim amaçlı santraller için yüzde 20 
artış yapıldı. Haziran 2020 - Haziran 
2021 döneminde elektrik üretiminde 
doğalgaz payının yüzde 41 düzeyinde 
gerçekleşti. Bu maliyet artışı nede-
niyle önümüzdeki tarife döneminde 
de elektrik enerjisine iki haneli bir 
zam daha yapılması kaçınılmaz gö-
zükmektedir. Ayrıca Elektrik Üretim 
AŞ’nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketle-
rine uyguladığı toptan tarifede de 1 
Temmuz 2021 itibariyle zam yapıldı. 
Teknik ve teknik olmayan kayıp enerji 
satışları ile görevli tedarik şirketlerine 
yapılan satışlarda 16,149 kuruş olan 
birim satış fiyatı yüzde 40,5 artırıla-
rak, 23,7636 kuruşa yükseltildi. Benzer 
dağıtım şirketlerine genel aydınlatma 
kapsamında yapılan satışlarda ise yüz-
de 27,2 zam yapıldı. Genel aydınlatma 
bedeline yapılan zammı ayrı tutarsak, 
görevli tedarik şirketlerine yapılan 
satışlara yapılan zammın önümüzde-
ki tarife döneminde son kullanıcılara 
yansıtılacağı açıktır. Geçmişe bakıldı-
ğında EÜAŞ tarifelerinde yapılan in-
dirimler yurttaşlara yansıtılmazken, 
artışların bir sonraki tarife döneminde 
zam olarak yansıdığı görülmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2021 tarihinde yeni elektrik tarifesine ilişkin 
gerçekleştirdiği basın açıklamasında, önlem alınmazsa 1 Ekim'de açıklanacak bir sonraki elektrik tarifesinde çift haneli 
yeni bir zam yapılabileceğini bildirdi. Bir yıllık dilimde konutlardaki zam oranının yüzde 29,1’e ulaştığını ve asgari üc-
retliler maaşının yüzde 7,5’i elektrik faturasına ayırmak zorunda kaldığına vurgu yapılan açıklamada, enerji zamlarının 
yeni bir yoksullaşma dalgası başlatacağı uyarısına yer verildi.  

Zam Zembereği Kuruldu…

ÖNLEM ALINMAZSA YENİ 
ELEKTRİK ZAMMI YOLDA

Temmuz 2021’den İtibaren 4 Kiş i l ik Aile 230 kWh Konut Faturası-TL 

 
Kwh Birim Fiyat-TL Fatura Toplamı-TL 

Perakende Enerji Bedeli 230 0,474253 109,1 
Dağıtım Bedeli  230 0,26512 61,0 
Fon ve vergiler hariç fiyat   

 
170,1 

Enerji Fonu (Yüzde)   1 1,1 
TRT Payı (Yüzde)   2 2,2 
Bel. Tük.Ver. (Yüzde)   5 5,5 
KDV Öncesi Toplam    178,8 
KDV   18 32,2 
Fon ve Vergilerin Toplamı    40,9 
Genel Toplam    211,0 
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Elektrik tarifeleri olağan şartlarda 
3 aylık dönemlerde yılda dört kez ye-
nilenmektedir. Tek bir tarife dönemin-
de yüzde 15 oranında zam yapılması, 
doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 20’lik 
artış ve EÜAŞ’nın toptan tarifelerinde 
yüzde 40’ı aşan zam yapması, 1 Ekim 
2021 tarihi itibariyle açıklanacak bir 
sonraki elektrik tarifesi için tehlike 
sinyalleri oluşmasına neden olmuştur. 
Ne yazık ki elektriğe yapılan zamlar 
sadece faturalara yansımamaktadır. 
Tüm mal ve hizmetler için temel girdi 
niteliğinde olan enerjiye yapılan zam-

lar, kaçınılmaz olarak genel ekonomi 
ve enflasyon üzerinden yük oluştur-
maktadır. İğneden ipliğe tüm mal ve 
hizmetlerin pahalılaşmasına neden 
olacak bu gelişmeler, gerçek enflasyo-
nu bugünden hesaplayamayacağımız 
ölçülerde yüksek seviyelere taşıma 
riski barındırmaktadır.

Salgın döneminde uygulanan kısa 
çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin 
sonlandırıldığı 1 Temmuz 2021 iti-
bariyle gerçekleştirilen yüksek oranlı 
enerji zamları, bu dönemde işsiz ka-
lan, geliri düşen yurttaşların hayatını 

daha zorlaştıracaktır. Enerjiye erişim 
bugün tüm dünyada temel insan hak-
larından biri olarak kabul görmektedir. 
Enerji fiyatlarının herkesin ulaşabile-
ceği düzeyde olması gerektiği ilke-
sini göz ardı ederek, üst üste yüksek 
artışlar, yeni bir yoksullaşma dalgası 
başlatacaktır. Asgari ücretle geçinen 
geniş halk yığınlarının ödeyemeye-
ceği fatura sayısının daha da artacağı 
uyarısını yaparak, elektrik tarifelerinin 
kamu yararını esas alan siyasi ve tica-
ri müdahalelerden uzak özerk bir yapı 
tarafından belirlenmesi çağrımızı ye-
niliyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 31. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi ve 42. Dönem 
Onur Kurulu Üyesi, Ankara Şube 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, Kadri Durgun 24 Haziran 
2021 tarihinde aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar birçok görev üstlenerek Odamız çalışmalarına 
önemli katkılar sunan; meslektaşımız Kadri Durgun’un ailesine, sevenlerine ve EMO camiasına 
başsağlığı diliyoruz.

Kadri Durgun, 4 Temmuz 1951 yılında Bandırma`da doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu. 1978 yılında 
Odamıza Üye olan Durgun, 1984 yılında EMO Ankara Şube 7. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, 42. 
Dönem Onur Kurulu Yedek Üyeliği ve EMO 31. Dönem Yazmanlık Üyeliği görevlerini üstlendi.

Kadri Durgun'u Yitirdik


