
ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN BÖLGEMİZDEKİ SON DURUMU 

Bilindiği üzere, geçtiğimiz dönemde bölgemizde sıklıkla elektrik kesintileri 

yaşanmaktaydı. Bu elektrik kesintileri, hem bölge halkının sosyal ve kültürel 

yaşantısını, hem de sanayici ve esnafın ticari hayatını olumsuz yönde 

etkilemekteydi. Ancak Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin özelleşerek 

Enerjisa tarafından devir alınmasıyla, bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığı 

gözlenmektedir. 

Enerjisa’nın altyapı çalışmaları yapmak suretiyle elektrik şebekelerini yer 

altına alması ve bakımların artırılması sonucunda, elektrik kesintilerinde azalma 

olduğu gözlenmektedir. 

Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde, elektrik kablolarının yer altına 

alınmasıyla sanayicilerimizin elektrik kesintisi kaynaklı sorunlarının minimum 

seviyeye indiğini görmekteyiz. Kesintilerin önlenmesi amacıyla sıklıkla bakımlar 

yapılmakta, bakımlar pazar günü olan tatil gününde yapıldığından üretimde 

aksaklıklar yaşanmadığı da ifade edilmektedir. Geçtiğimiz son 1,5-2 yıllık 

dönemde, organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintilerinin oldukça azaldığı 

Filmar, Asaş ve Ferra Filtre gibi sanayicilerle yapmış olduğumuz görüşmeler 

neticesinde bizlere iletilmiştir. 

Ancak halen bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin devam ettiği, bu 

konuda şikâyetlerin olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla Enerjisa’nın altyapı 

çalışmalarının devam ettirilerek, elektrik kesintilerinin minimum seviyeye 

indirgenmesi şehrimizin gelişimi açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca yalnızca bölgemiz için değil, tüm ülke için büyük önem taşıyan bazı 

hususları özellikle ifade etmek istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere ülkemiz 

enerjide dışa bağımlılığı olan bir ülkedir. Bu durum elektrik kullanım 

maliyetlerinin çok yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca elektrik kullanımı 

üzerindeki fon ve vergilerin çok fazla olduğunu da ifade etmek gerektiğine 

inanıyoruz. Elektrik faturalarında; TRT Vergisi, Dağıtım Bedeli, Sayaç Okuma 

Bedeli ve Enerji Fonları gibi gider kalemlerinin olduğu, özellikle dağıtım bedeli 

kaleminin esnaf ve sanayicilere ekstra yükler getirdiği ve konuya ilişkin tepkiler 

olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak bu hususların dikkate alınmasının, elektrik 

dağıtım bedellerinin revize edilmesinin ve mümkün olduğunca aşağı 

çekilmesinin faydalı olacağına ve beklentileri karşılayacağına inanıyoruz. 



Buna ek olarak, basında yer alan bir haberi de sizlerle paylaşmak isteriz. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan 

açıklamaya göre; ekim-kasım-aralık dönemini kapsayan 3 aylık dönemde 

perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı ifade edilmiştir. Bu sevindirici 

gelişmenin, 2018 yılında da devam etmesini umuyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. 


