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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu`nun (EPDK) gece yarısı Resmi 
Gazete`de yayımladığı yeni tarifeyle 
elektriğe fahiş zam yapıldı. Dar gelirli 
aileleri desteklemeyi amaçladığı iddia 
edilen kademeli tarifenin ilk uygula-
masına fahiş zamla başlanmış oldu. En 
düşük enerji bedelinin uygulandığı ilk 
kademenin, 4 kişilik bir ailenin asgari 
yaşam standarttı için gerekli  tüketim 
miktarı olan 230 Kwh`nın çok altından 
kalacak şekilde, 150 kWh olarak belir-
lenmesi nedeniyle, faturasını ödemek-
te zorlanan aile sayısı artacaktır. 

Desteklendikleri iddia edilen 

dar gelirli, tüketimi düşük ailelerin, 
Aralık 2021`de 150 kWh`lık tüketi-
mi için fatura toplamında ödedikleri 
137.5 TL, Ocak 2021`de yüzde 50`lık 
zamla 206 TL`ye çıktı. Sayıları çok az 
olan ve tüketimi 150 kWh`nın altın-
da kalan ailelerin faturaları bile yarı 
yarıya artacakken, tüketimine bağ-
lı olarak 150 kWh`nın üstüne çıkan 
aileler kademe kademe artan daha 
yüksek zam oranıyla karşı karşıya ka-
lacaklar. EMO`nun hesaplamalarına 
göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam 
standartları için tüketeceği varsayılan 
230 kWh`lik enerjinin faturası yüzde 

76`lük artışla 211 TL`den 370 TL`ye 
yükseldi. Böylece tüketimi çok düşük 
olan konutlar için yüzde 50 olan zam 
oranı, standartta yakın tüketimi olan 
konutlar için yüzde 73`e yükseldi. Kış 
aylarında ısınma, yaz aylarında soğut-
ma için de elektrik kullanan ortalama 
tüketimi daha yüksek olan konutlarda 
ise zam oranı, tüketim büyüklüğüne 
göre yükselecektir. Örneğin aylık tüke-
timi 450 kWh olan bir ailenin 413 TL 
olan aylık faturası yüzde 100 artarak, 
824 TL`ye yükselecektir.  

Toplamda yüzde 72 artan 4 kişi-
lik ailenin 230 kWh`lık asgari tüketim 

4 Kişilik Aile 230 kWh Konut Faturası-TL 

31 Aralık 2021 1 Ocak 2022
Fark (%)Fatura Kalemleri Kwh Birim 

Fiyat-TL
Fatura 

Toplamı-TL Kwh Birim 
Fiyat-TL

Fatura 
Toplamı-TL

Perakende Enerji Bedeli 230 0,47 109,08
150 0,794622 119,1933

11880 1,348829 107,91
239 227,10

Dağıtım Bedeli 230 0,26512 60,98 230 0,329483 75,78 24

Fon ve vergiler hariç fiyat 170,06 302,88 78

Enerji Fonu (Yüzde) 1 1,09 0 0,00
TRT Payı (Yüzde) 2 2,18 0 0,00
Bel. Tük.Ver. (Yüzde) 5 5,45 5 11,35
KDV Öncesi Toplam 18 178,78 314,24 76

KDV 32,18 18 56,56
Genel Toplam 210,96 370,80 76

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, bugünden (1 Ocak 2022) itibaren geçerli olan yeni 
elektrik tarifesiyle, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik enerjinin fatura-
sının yüzde 76`lik artışla 370 TL’ye yükseleceğini açıkladı. TRT Payı ve Enerji Fonu’nun kaldırılmasın yetersiz kaldığına 
vurgu yapılan açıklamada, KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi istendi. İlk kademe sınırının ise mağduriyet yaratacağı şekil-
de düşük tutulduğuna vurgu yapılarak, 230 KWh’ya yükseltilmesi önerildi.

KDV Düşürülmeli, İlk Kademe Sınırı 
230 KWh`ya Yükseltilmeli…

YENİ YIL HEDİYESİ 
KADEMELİ, FAHİŞ ZAM OLDU!
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faturasına bakıldığında enerji bedeli-
nin kademeli tarifeyle birlikte yüzde 
108 artığı görülüyor. Dağıtım bedeli 
de yüzde 24 zamlandırılırken, müj-
de olarak sunulan TRT Payı ve Enerji 
Fonu‘nun kaldırılmasına rağmen fon 
ve vergi toplamı ise yüzde 66 artış 
gösterdi. TRT Payı ve Enerji Fonu`nun 
kaldırılması vergi yükünün azaltılma-
sı için yeterli olmamıştır, acilen KDV 
yüzde 18`den, yüzde 1`e düşürülme-
lidir. Ayrıca ilk kademe sınırının asgari 
tüketim değerinin altında belirlenme-
sinin geniş kesimler için mağduriyet 
yaratacağı ortaya çıkmıştır. Acilen de-
ğişikliğe gidilerek, ilk kademe için sı-
nır değer 230 KWh`ya yükseltilmelidir. 

Enerji zamlarının temel nedeni 
2001 yılından bu yana enerji alanın-
da sürdürülen neo-liberal, özelleştir-
me ve piyasalaştırma uygulamaları-
dır. Elektrik dağıtım bölgelerinin de 
özelleştirilmesiyle birlikte ne yazık ki, 
maliyetlerden bağımsız olarak da zam 
üreten bir sistem oluşmuştur. Salgın 

döneminde tüm dünyada talep da-
ralması nedeniyle elektrik üretimin-
de kullanılan doğalgaz ve kömür gibi 
birincil enerji kaynaklarında yaşanan 
fiyat düşüşleri, ülkemizde elektrik fa-
turalarında yer alan "dağıtım bedeli-
ne" zam yapılarak indirime dönüşmesi 
engellendiği gibi, bugün doğalgaz ve 
ithal kömürdeki artış nedeniyle zam 
yapılmak zorunda kalındığı ifade edil-
mektedir. Elektrik enerjisindeki mali-
yet artışları; tüm mal ve hizmetlerde 
temel girdi niteliğinde olduğu için iğ-
neden ipliğe tüm ürünlerin pahalılaş-
masına neden olmaktadır. Kamunun 
düzenleyici rolünün bile silikleştiği bu 
dönemde, başta dağıtım şirketlerinin 
özelleştirme bedelleri için uluslara-
rası finans çevrelerinden aldığı dö-
viz bazlı krediler olmak üzere, enerji 
sektörünün borcunu kapatma odaklı 
politikalar; yurttaşları hızla yoksul-
laştırmaktadır.

Enerji maliyetlerinin artması; tüm 
ekonomiyi etkileyen, enflasyonu artı-

ran bir olgudur. Bu nedenle enerjide, 
üretiminden başlayarak, tüketimine 
kadar tüm süreçler kamu yararı esa-
sına göre yeniden planlanmalıdır. 
Özelleştirilen santralların kamulaş-
tırılmasının yanında, kamunun düşük 
maliyetle üretim yapmak için yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
yapması gereklidir. Elektrik dağıtım 
bölgelerinin de kamulaştırılarak, mer-
kezi planlama ilkelerine geri dönül-
mesiyle elektrik faturalarında gerçek 
anlamda bir denge oluşacaktır. 

Enerjiye erişim bugün tüm dünya-
da temel insan haklarından biri olarak 
kabul görmektedir. Enerji fiyatlarının 
ulaşabilir düzeyde tutulması, yoksul-
lukla mücadelede temel ilkelerden 
biridir. Son zamla birlikte geniş halk 
yığınlarının ödeyemeyeceği fatura 
sayısının artacağı uyarısını yaparak, 
elektrik tarifelerinin kamu yararını 
esas alan siyasi ve ticari müdahale-
lerden uzak özerk bir yapı tarafından 
belirlenmesi çağrımızı yeniliyoruz.


