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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi olarak, salgının başladığı 
günden bu yana basın açıklamalarıyla, 
elektrik faturalarında indirim yapılması 
ve vergi yükünün azaltılması için çağrı 
yapıyoruz. TBMM`de hazırlanan torba 
yasa teklifine, "TRT Payı" ve "Enerji 
Fonu" kesintilerinin kaldırılmasının 
yanı sıra, tüketim miktarına göre ka-
demeli artan bir tarife yapısına geçiş 
öngören maddelerin ekleneceği ha-
berleri basına yansıdı.

Konut faturalarında enerji ve da-
ğıtım bedellerinin yanı sıra, “Belediye 
Tüketim Vergisi”, “TRT Payı”, “Enerji 
Fonu” ve “KDV” adı altında vergi ve 
kesintiler bulunmaktadır. 4 kişilik bir 
ailenin asgari yaşam standartları için 
tüketeceği varsayılan 230 Kwh’lık 
elektrik enerjisinin bedeli, bu ay fa-
turalara 211 TL olarak yansıyacaktır. 
Kesintilerin kaldırılması durumunda 
sadece yüzde 1,8’lik bir azalma mey-
dana gelerek, diğer kalemlerde artış 

yapılmaması durumunda, fatura 207,1 
TL’ye düşecektir. Bugüne kadar sadece 
23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen 
İstanbul yerel seçimleri öncesinde 
küçük bir indirim yapılırken, şirketlere 
ise faturalar üzerinden düzenli olarak 
kaynak aktarılmıştır. Kaynakların ko-
runması için kısıtlı olarak içme suyu 
tarifelerinde kullanılan ve bugüne ka-
dar elektrik tüketimi için hiç günde-
me getirilmeyen kademeli artan tarife 
yaklaşımı da sorunu çözmekten uzak-
tır. İlk kademin asgari yaşam stan-
dartları için gerekli enerji miktarının 
çok altında belirlenmesi durumunda, 
yurttaşlar ikinci kademede fahiş fatu-
ralarla karşılaşacaktır. Elektrikle ısın-
ma ve soğutmayı lüks hale getirecek 
bu kademeli tarife, toplumsal maliyeti 
yükseltecektir.

Küresel düzeyde elektrik üreti-
minde kullanılan doğalgaz ve ithal 
kömür maliyetlerinin yüzyılın en ucuz 
rakamlarına indiği salgının ilk yılına, 

faturalarda indirim talep etmiştik. Bu 
çağrımız göz ardı edilerek, dağıtım 
bedeline zam yapılmış ve şirketlere 
kaynak aktarılmıştı. Bol yağışlı bu dö-
nemde, HES’lerin devreye girmesiyle 
üretim düşüşü yaşayan doğalgaz sant-
rallarına ise kapasite teşviki altında 
yeni kaynak yaratıldı. Normalleşme 
sinyalleriyle enerji fiyatları bu yıl tır-
manışa geçerken, kuraklık nedeniyle 
doğalgaz ve ithal kömürün payı ise 
yeniden yükseldi. Maliyetler düştü-
ğünde bile indirim gündeme getiril-
mezken, bugün artışların konutlara 
doğrudan yansımasını azaltmak için 
formül aranması, seçim yatırımı nite-
liğindedir.

Ucuz, kaliteli ve güvenilir enerjiye 
erişim tüm yurttaşlar için temel hak-
tır. Faturalar üzerinden, yüksek vergi 
oranlarıyla bütçe açıklarının kapatıl-
dığı, özelleştirme bedelleri için alınan 
dövize endeksli kredilerin rahat öden-
mesi için şirketlere kaynak aktarıldığı 
bir Türkiye, artık geride bırakılmadır. 
Kamucu anlayışla; enerji alanı, tica-
ri ve siyasi çıkarlardan uzak, üretim 
sektörleri başta olmak üzere genel 
ekonomiyi destekleyecek şekilde tari-
feleri belirleyebilecek özerk bir yapı-
nın yönetimine geçirilmelidir. Arz gü-
venliğini sağlamak ve toplam maliyeti 
düşürmek için kamunun yenilenebilir 
kaynaklara yatırım yapması, özelleşti-
rilen üretim tesisleri ve dağıtım böl-
gelerinin ise kamulaştırılması acilen 
gündeme alınmalıdır. 

TRT Payı, Enerji Fonu`nun Kaldırılması ve Kademeli Tarife Çare Değil!
ELEKTRİK ZAMLARINA KARŞI YAPISAL ÖNLEM ALINMALI

Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası
 Kasım 2021 / TL / 230 Kwh) 

Birim 
Fiyat-TL

Fatura 
Toplamı-TL

TRT Payı ve Enerji Fonu 
Hariç 

Fatura Toplamı-TL

Fark (%)

Perakende Enerji Bedeli 0,474253 109,1 109,1
Dağıtım Bedeli 0,26512 61,0 61,0
Fon ve vergiler hariç fiyat 170,1 170,1
Enerji Fonu %1 1,1 0,0
TRT Payı %2 2,2 0,0
Bel. Tük.Ver. %5 5,5 5,5
KDV Öncesi Toplam 178,8 175,5
KDV %18 32,2 31,6 -1,8
Fon ve Vergilerin Toplamı 40,9 37,0 -9,4
Genel Toplam 211,0 207,1 -1,8

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu`nun 24 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, elektrik faturala-
rından “TRT Payı” ve “Enerji Fonu” kesintilerinin kaldırılmasının yeterli olmadığı vurgulanarak, kademeli tarifeye geçişte 
ilk kademenin asgari yaşam standartları için gerekli enerjinin altında belirlenmesi durumunda, yurttaşların ikinci ka-
demede fahiş faturalarla karşılaşacağı uyarısı yapıldı. Enerjinin toplumsal maliyetini düşürmek için kamunun yeniden 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, yapısal önlem alınması istendi.


