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İlk, akXllX sayaçlarXn kullanXmXyla il-
gili olarak zamanlamaya dikkat çek-
ti. İlk, akXllX sayaçlarXn akXllX kullanXl-
dXğXnXda aile ve ülke bütçesine getiri
sağlayabileceğini belirterek, “Elektriği
akşam saatlerinde kullananlar için
akıllı sayaç tarifeleri uygun değil.
Çünkü enerjinin en pahalı olduğu
saatler akşam saatleri” uyarXsXnda
bulundu.

Türkiye’nin kabaran elektrik fatu-
rasX karşXsXnda, konutlarda “Akıllı
sayaç” kullanXmX da özendiriliyor.
Bir tüketici olarak konutunuzda elek-
trik aboneliği başlatacağXnXz zaman
dağtXm firmasXna gittiğinizde size
akXllX sayaç önerisinde de bulu-
nuluyor. AkXllX sayaçlarXn ko-
nuttaki elektiriğin yoğun kul-
lanXldXğX saatlerin ayarlan-
masXyla elektrik faturasXnX
düşürmesi olanaklX. An-
cak bilinçli kullanXm ol-
mayXnca elektrik faturasX
yükselebiliyor.

Faydası var mı?
Ankara Üniversitesi öğ-

retim görevlilerinden Prof.
Dr. Gökhan İlk, akXllX sa-
yaçlara ilişkin dikkat edil-
mesi gerekenleri Cum-
huriyet Enerji’ye anlattX.
Prof. Dr. İlk’in sorularX-
mXza verdiği yanXtlar şöy-
le:

- Akıllı sayaç nedir, ne
gibi faydaları vardır?

Prof. Dr. İlk: AkXllX sa-
yaçlar uzun süre önce or-
taya çXktX. Gün içinde 3 ta-
rife içinden elektriği kul-
lanXyorsunuz. Sabah
6.00’dan 17.00’ye sabah
tarifesi, saat 17.00’den
22.00’ye akşam tarifesi ve
22.00’den 6.00’ya gece
tarifesi olarak farkXlX üc-

retlendiriliyor. Burada en pahalX olan
akşam, en ucuz olanX ise gece tarife-
sidir. Oran olarak 3 katX farkeder. Yani
duruma baktXğXnXzda elektriğin en
çok kullanXldXğX saatler en pahalX, en
az kullanXldXğX gece saatleri ise en ucuz-
dur.

- Arz talep meselesi nedeniyle mi
durum böyle?

Prof. Dr. İlk: Bu tarifeler cumarte-
si ve pazarX da kapsXyor. Haftasonla-
rX özellikle de pazar günü ağXr sanayi
çalXşmaz. Bize neden aynX tarifeden
sattXklarX belirsiz. Halbuki talebin en
az olduğu pazar günü, en
ucuz tarife uygu-

lanmasX gerekir. “Talep çok” diyor-
lar. Mesken için olabilir ama Türki-
ye’de zaten talebi yaratan mesken de-
ğil. O halde “Neden talebin en az ol-
duğu günlerde de 3 tarife üzerinden
ücretlendiriliyor” diye sormak gerek.

Kalabalık aileler zamana dikkat!
- Bu durumda tüketici tasarruf

için ne yapmalı?
Prof. Dr. İlk: Bu konuda hüküme-

tin tüketici için yapa-
bilecekleri var.

Hükümet ,
haftasonlarX-

nX ya gece ta-
rifesinden belirlemeli
ya da dördüncü bir

tarife çXkarmalX. Tü-
keticinin şu an için
kaçabilecek bir
yeri yok. Bu pa-
rayX illa alacak-
lar. Ortalama

bir aileye elektrik
de su da 40-50 TL ci-

varX gelir. Bu çok mani-
dardXr. AslXnda ödeyece-

ğimiz para önceden bellidir.
AkXllX sayaçlar akXllX
kullanXldXğX zaman ta-
sarruf sağlanabilir. Evde
az vakit geçiren ya da
akşam saatleri elektrik
kullananlar normal sa-
yaca geçmelidir. Kala-
balXk aileler zamana
dikkat ederek tasarruf
sağlayabilir. En çok
elektrik harcayan ütü,
çamaşXr, bulaşXk maki-
nasX gibi aletler
22.00’den sonra ya da
haftasonlarX uygun sa-
atlerde kullanXlmalX.
BuzdolabX ne kadar çok
dolu olursa, o kadar iyi-
dir. Onun için, içini
dolu tutmakta fayda var.
BuzdolabX alXrken ihti-
yaçtan büyük alXnma-
malX. Ancak ne kadar
dikkat etse de bu konu-
da kişilerin yapabile-
ceği tasarruf sXnXrlXdXr.

Tasarruflu ampuller
- Tasarruflu elektrikli aletlerinin

faturaya geri dönüşü nasıl?
Prof. Dr. İlk: Hangi saatte çalXş-

tXrXldXğXna bağlX. Elbette daha ucuz
elektrik harcar. A sXnXfX bir klimayla
C sXnXfX bir klimanXn soğutmasX aynX
olmaz. Daha çok enerji harcayan bir
makina daha iyi çalXşXr. Çok enerji
çekmesi kötü bir makina olduğunu
göstermez. Örneğin tasarruflu am-
puller kullanXlXyor. Normal ampulde
de 100 vatt kulanan yoktur zaten. 60
vattlXk bir ampul yeterli olur. YazXn
çok az yakXlXr. KXşXn da 5 saat yaktX-
ğXnXzX düşünün. ÇarptXğXnXzda 300
vattlXk bir elektrik harcamXş olursu-
nuz. Bir ütü, en iyi ihtimalle 1600 vatt
elektrik çeker. Yani ampulün 26 katX
oluyor. Bir saatte bir ütünün yaktXğX
kadar tasarruf edebilirsiniz. Ütüyü
gece geç saatte çalXştXrarak

elde edeceğiniz avantaj, ampulü 26
saat yakmamakla elde edeceğiniz
tasarrufa eş değer oluyor. ÇamaşXr ve
bulaşXk makinalarX için de aynX şey ge-
çerli. AkXllX sayaç kullanXyorsanXz,
önemli olan doğru zamanda makina-
larX çalXştXrmak.

- Buzdolabının kesintisiz çalışması
gerekiyor...

Prof. Dr. İlk: BuzdolabXnXn ener-
ji tasarruflusunu almak mantXklX. Çün-
kü müdahele şansXnXz yok. İyi soğu-
tan, kaliteli bir marka ise tasarruflusuna
vereceğiniz paraya değer. Ancak ben,
diğer makinalarda elektirk sarfiyatXna
hiç bakmam. Zaten geceleyin çalXştX-
rarak onunla aynX elektriği harcarXm.
Hane halkX bilinçlenip uygun saatler-
de elektrik harcarsa hem kendi daha
az öder hem de talebin az olduğu za-
manda harcayacağX için ülke ekono-
misine katkX sağlar. �
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‘Akşam saatleri elektrik kullananlar normal sayaca
geçmelidir. Kalabalık aileler zamana dikkat ederek
tasarruf sağlayabilir. En çok elektrik harcayan ütü,
çamaşır, bulaşık makinası gibi aletler 22.00’den
sonrakullanılmalı.Buzdolabınekadarçokdoluolur-
sa, o kadar iyidir.’

‘Akıllı sayaçları
akıllı kullanalım’
İklim ÖNGEL


