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Kayıp-Kaçak: Farklı Kaynaklardan Bir İnceleme
Barış Sanlı

Açıklama
Bu makalede, devam eden tartışmalara, mümkün olduğunca yorumsuz olarak teknik ve uluslararası tecrübe
konusunda katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bunu yaparken yazar, kararı okuyanlara bırakmak istemiştir, ne kadar
başardığı okuyucunun takdiridir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler yerine, ABD, İngiltere, Avrup Birliği dökümanları
baz alınarak, gelişmiş ülkelerin bu konuyu nasıl irdeledikleri incelenmiştir. Çalışmanın orijinal çıkış noktası, kayıpkaçak konusunda dünyada alternatif modellerin olup olmadığı konusunda yapılan araştırmadır. Yazıda geçen
görüşler sadece yazarın kendi görüşleri olup, ne çalıştığı ne üyesi olduğu ne de ilişkili olduğu kurumların görüşleri
değildir.
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Giriş
Kayıp kaçak konusu Türkiye’de etnik konulardan-“namuslu namussuz”- “dürüst hırsız” gibi kategorik
konulara kadar geniş bir yelpaze etrafında uzun zamandır tartışılan bir konudur. Analitik veriler ve diğer
ülke örnekleri incelenebilse belki tartışmaların bir kısmının daha sağlıklı zemine oturması sağlanabilir.
Mesela elektrik hırsızlığının etnik temeli olduğu konusundaki tezlere karşı veriler farklı sonuçlara
çıkabilir. TEDAŞ tarafından il kayıplarının yayınlandığı 2010 yılı rakamlarına göre1 Adıyaman’ın kaçak
oranı(% olarak) İstanbul, Eskişehir ve Adana’dan daha düşüktür. Aynı şekilde Tunceli’nin de kaçak oranı
Giresun’a göre daha düşüktür. Yani İstanbul’daki kaçağın bedelini Adıyamanlı mı ödemektedir?
Aynı şekilde bu sadece Türkiye’de olur dediğimiz hemen hemen herşey gerek zaman içinde gerekse diğer
coğrafyalarda benzer veya aynı şekilde vuku bulmaktadır. Başka insanların bu meseleye bakış ve
değerlendirmeleri de hem bu durumu hem de kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacaktır.

Araştırma Yöntemi
Kayıp-kaçak kavramının ingilizce mevzuatlarda karşılıklarının aranması için öncelikle istatistik
verilerindeki veri tanımlarına bakıldı. Burada kullanılan terimler sırası ile ABD Enerji Bakanlığı, AB
kurumları, İngiliz düzenleyici kurumu OFGEM’in sayfalarında arandı. Daha sonra ise özellikle ABD için,
Anayasa Mahkemesi kararları ve İngiltere için kanuni düzenlemeler incelendi.
Bu kavramlar daha sonra ticari şirketlerin web sayfalarında aranarak, tüketiciyi nasıl bilgilendirdiklerine
bakıldı. Aynı şekilde olayın güncel ile bağı kurulabilmesi açısından nispeten bilinen haber kaynaklarından
(BBC, Forbes, vs) anlatımlar incelendi.
Son kısımda ise, iyileştirme, muhasebeleştirme süreçleri araştırıldı. Bu süreçler incelenirken de yeni
kurulan mekanizmalar da incelendi.
Türkiye’deki tarihsel sürecin anlatılması için ise Milliyet gazete arşivi ve Elektrik Mühendisleri Odası web
sayfası kullanıldı. Cumhuriyet Gazete Arşivi daha eski yılları da içermesine rağmen, ücretli olması
sebebiyle kullanılmadı.
Okunan metinler legal metinler olması sebebiyle, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için tüm
kaynakların internet adresleri verildi. Gelişmekte olan ülkeler özellikle konu harici edilmiştir. Yazının
temel amacı okuyucunun kafasındaki sorulara cevap bulmasına örnekler üzerinden destek olmaktır.

Dünyada Genel Durum
Son dönemde yaygınlaşan akıllı şebeke tartışmalarının hemen hemen tamamında şebeke kayıplarının (ve
hırsızlığın) azaltılması temel rasyonel olarak yer almaktadır. Northeast Group tarafından hazırlanan
“Gelişen Piyasaların Akıllı Şebekesi: 2015 Görünümü” konulu raporda, tüm dünyada elektrik hırsızlığının
maliyetinin yılda 89.3 milyar $, gelişmekte olan piyasalarda ise 58.7 milyar $ civarında olduğu

1

TEDAŞ. (2011) 2010 yılı Faaliyet Raporu. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.tedas.gov.tr/sx.web.docs/tedas/docs/faaliyetrapor/2010_yili_faaliyet_raporu.pdf
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belirtilmiştir. Hindistan’da bu rakam 16.2 milyar $, Brezilya’da 10.5 milyar $ ve Rusya’da 5.1 milyar $
civarında olduğu tahmin edilmektedir2.
“Elektrik Kayıp ve Hırsızlığı: Kim Ödüyor” başlıklı, Renewable Energy World makalesinde ise bu rakam
küresel olarak 202 milyar $ olarak belirtiliyor. ABD’de hırsızlığın parmak kuralı ile %2-3 olduğunun
düşünüldüğü iddia ediliyor. Düzenleyicilerin bu maliyetlerin dağıtım şirketleri tarafından karşılanmasını
şart koşmadığı ve genelde tüketicilerin hırsızlığı sübvanse ettiği söylenmektedir3.
Forbes ABD’de yer alan “Elektrik hırsızlığı: Düşündüğünüzden Daha Büyük bir Sorun”4 başlıklı makalede
Boston’daki bir konferansta yapılan açıklamalara yer veriliyor. Kanadalı B.C. Hydro’daki çalınan elektrik
miktarının %3 seviyesinde olduğu, senede 100 milyon $’a mal olduğu “gerçek müşterilerin elektrik
hırsızlığı maliyetini taşıdıklarını” belirtiyor. Aynı yazıda ABD’de 6 milyar $’a varan bir elektrik hırsızlığı
olduğu ile kredi kartı ve arabadan sonra en çok çalınmaya maruz üçüncü sıradaki ürünün elektrik olduğu
anlatılmaktadır.
BBC İngiltere’de yer alan haberde ise “Suç çetelerinin faturaları azaltmak için elektrik hatlarını düz
kontak yaptıkları” anlatılmaktadır5. Haberde çetelerin düz kontak için 10 pound kadar düşük ücretlerle
çalıştıkları, Londra’da günde ortalama 15 sayacı “düz kontak” yaptıkları anlatılıyor. İngiliz enerji piyasası
düzenleme kurumu OFGEM’in hırsızlıkların sektöre senede 400 milyon pound’a mal olduğunu tahmin
ettiği, British Gas’a göre ise bu hırsızlıkların her bir tüketiciye maliyetinin senede ortalama 30 pound
olduğu belirtiliyor.
Bir TV belgeselini konu alan İngiliz Daily Mail gazetesi ise, senelik 500 milyon pound’a mal olan güç
hırsızlığının şirketler tarafından [tüketicilere] yansıtıldığını anlatıyor. “Ortaya Çıkarıldı: Orta sınıf aileler
nasıl uzman çeteler yardımı ile suça bulaşarak elektrik ve gaz hatlarını düz kontak yapıyorlar” başlıklı
haber, aynı akşam yayınlanacak belgeselden örnekler veriyor. Belgeselde, Sheffield’da bir evdeki
patlamanın ardından yapılan araştırmada aynı caddeki 20 evden 7sinin elektrik veya gaz çaldığının
bulunduğunun ortaya çıktığını belirtiyorlar. İnsanların bunu çevrimiçi dosyalardan, videolardan
öğrendiğine değinen haberde, bir ev sahibinin 50 evinin tamamında enerji çaldığının anlaşıldığından söz
ediliyor6.
Kanada’da hint keneviri yetiştiricilerin senede 500 milyon $ elektrik hırsızladıkları anlatılan bir diğer
makalede, sadece British Columbia bölgesinde kenevir yetiştiricilerin tüketicilere 100 milyon $’a mal

2

OR News Wire. (9 Aralık 2014) World Loses $89.3 Billion to Electricity Theft Annually, $58.7 Billion in Emerging
Markets. Haziran 2016’da erişildiği adres http://www.prnewswire.com/news-releases/world-loses-893-billion-toelectricity-theft-annually-587-billion-in-emerging-markets-300006515.html
3
Elisa Wood. (14 Mayıs 2013) Electricity Loss and Theft: Who Pays?. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.renewableenergyworld.com/ugc/blogs/2013/05/electricity-loss-and-theft-who-pays.html
4
Peter Kelly-Detwiler. (23 Nisan 2013) Electricity Theft: A Bigger Issue Than You Think. Haziran 2016’da erişildiği
adres http://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2013/04/23/electricity-theft-a-bigger-issue-than-youthink/#7bed9fc272ef
5
Anderson, Richard. (20 Ocak 2014) Criminal gangs 'hotwire power supply' to help cut bills - BBC News. Haziran
2016’da erişildiği adres http://www.bbc.com/news/uk-england-25718447
6
Harriet Arkell. (20 Ocak 2014) Middle class families are turning to crime by getting specialist gangs to tamper with
their gas and electricity supplies because of soaring energy bills | Daily Mail Online. Haziran 2016’da erişildiği
adres http://www.dailymail.co.uk/news/article-2542487/Energy-theft.html

3

www.barissanli.com

barissanli2@gmail.com

olduğu belirtiliyor7. Haber detayında, kenevir üreticilerinin federal hükümet yetkililerine yakalanmamak
için (sayaçtan belli olmasın diye) elektrik çaldığını ve ilginç yöntemler kullandıkları belirtiliyor.
İngiltere’de bölgesel olarak elektrik hırsızlığından ceza alanların istatistiklerinin verildiği bir diğer BBC
haberinde ise “fakirliğin”, insanların bu yola başvurmasındaki temel sebep olduğu bir elektrikçinin sözleri
üzerinden okuyucuya aktarılmaktadır. Bunun tüketici faturalarını arttırıp arttırmadığı konusundaki BBC
sorularına ise Liverpool Vatandaş Destek Bürosunun cevap vermediği belirtliyor. 5 hafta boyunca kuzey
Liverpool’da yapılan aramalarda 200 kenevir bitkisi ve illegal elektrik kullanımının yakalandığı ve elektrik
hırsızlığının organize suç ile ilişkili olduğu iddia edilmektedir8.
Eski olmasına rağmen en çok ilgi gören makalelerden biri olan “Elektrik Hırsızlığı: Sessiz Suç” başlıklık FBI
Kanun Uygulayıcı Bülteni makalesinde, araştırma teknikleri alt başlığında 1980’lerde ABD’deki elektrik
hırsızlık ve yöntemleri anlatılmaktadır. 1981’de FBI tarafından illegal kumar oynatıldığı gerekçesi ile
basılan mekanlarda elektriğin de çalındığını anlatan makalede, başka çalma vakaları da incelendiğinde
çalanlar arasında önde gelen avukatlar, elektrik mühendisleri, eyalet meclis üyesi ve lise müdürü olduğu
da anlatılıyor. Yakalanan hırsızlıkların %80’inin konut müşterisi olmasına rağmen parasal olarak
oranlarının %20 olduğu, ticari ve sanayi müşterilerinin ise parasal olarak hırsızlıklarda %80’lik paya sahip
oldukları ifade ediliyor. Yazıda “Elektrik hırsızlığı tüm tüketicileri etkiliyor, çünkü yüksek tarifelere
sebebiyet veriyor” deniyor9. Suç işleyenlerin iki noktada sorumlu oldukları bunların sayacı bozma ve
şirketin mali kaybına sebebiyet vermekten olduğu belirtiliyor. 1988 yılında ise elektrik hırsızlığının
boyutunun 3 milyar $ civarında olduğu belirtiliyor.

Akademik Yayınlar
Google’in akademik arama motoru olan scholar.google.com’da yapılan aramalarda bulunan makale
sayısı





Elektrik Hırsızlığı(“Theft of electricity”) için 1070 adet,
Aynı anlamdaki (“Power theft”) için 1590 adet,
Teknik olmayan kayıplar ve güç başlığında ("non technical losses" +power) 1950 adet,
Ticari kayıplar ve elektrik başlığında ("commercial losses" +electricity) 1970 adettir.

Bazı makalelerin benzer kelimeleri tekrar ettiği göz önüne alındığında 2000’e yakın makale olduğu öne
sürülebilir.
Son dönemde ise elektrik hırsızlığı konusundaki makalelerde daha çok akıllı şebeke çalışmaları ve veri
analitiği birlikte değerlendirildiği için:


Hırsızlık ve akıllı şebeke (+theft +"smart grid") makale sayısı 3520 adet

7

Tweed, Katherine. (2 Haziran 2013) Pot Growers Costing Canada $500 Million in Power Theft | Greentech Media.
Haziran 2016’da erişildiği adres http://www.greentechmedia.com/articles/read/pot-growers-costing-canada-500million-in-power-theft
8
Laurence Cawley And Robby West. (17 Mart 2016) BBC News - Merseyside electricity theft court cases highest in
England - News. Haziran 2016’da erişildiği adres http://www.bbc.com/news/uk-england-35810183
9
Karl A. Seger ve David J. Icove. (Mart 1988) Power Theft: The Silent Crime. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://web.eecs.utk.edu/~icove/PowerTheft.pdf
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olduğu görülmüştür(Haziran 2016).
Türkiye’de kullanılan veya kullanılmayan bir çok tabir akademik yayınlarda da nispeten sıklıkla yer
almaktadır.

Temel Kavramlar
Amerikan İç Savaşından sonra (American Civil War 1861-186510), şehirlerin içinde yerleşik buhar
makineleri ile elektrik üretiliyordu. Dolayısıyla elektrik tüketim noktasının hemen yanında üretiliyordu.
Çünkü elektriği uzağa taşımaya başladıkça, fizik kuralları gereğince kayıplar artıyor ve hizmet
sağlanamıyordu. 3 Haziran 1889’da ilk uzun mesafeli iletim sistemi olan, Willamette Şelaleri ile 14 mil
batısındaki Portland, Oregon arasındaki elektrik hattı devreye girdi. Bu hattan önce elektrik gücünün
uzun mesafeler boyunca nasıl taşınacağı kayıplar sebebi ile bir soru işareti idi11.
Edison’un kurduğu orijinal sistemde, elektrik üretimi nihai tüketcinin en fazla 1 mil uzağında yapılıyordu.
Tesla’nın patentlerini alan Westinghouse, ucuz bir yöntemle alternatif akımı yüksek voltajlara çıkararak
taşıyıp sonra düşürmenin elektriğin taşınmasını kolaylaştıracağını anlayarak, bu şekilde taşıma yöntemini
mükemmelleştirdi. Çünkü aynı gücü taşımak için (Güç=Voltaj * Akım), voltaj ne kadar yüksek olursa,
geçirilmesi gereken akım miktarı düşeceğinden kablodaki dirençten kaynaklı kayıplar azalacaktır12
(kayıplar da akımın karesi ve direnç ile orantılı).
Bugün bile bir tüketici evindeki elektriği, en dürüst uzatma kablosu ile bile ancak belirli bir mesafe uzağa
taşıyabilir. Örneğin bir ev gücü olan 6 kW’lık bir gücü, 100 metrelik bir uzatma kablosu ile taşıdığında 100
metre boyunca standart bir uzatma kablosu ile %5 kayıp görür. 230 V olarak prizden aldığı elektrik 11.5
volt düşer. Aynı gücü taşımak için daha fazla akım geçirmek gerekir ki, bu da yangın riskine sebebiyet
verir13.
Sayacın oynanması da oldukça eskiye dayanır. 1894’teki ilk ticari tek faz elektrik sayacından bu yana
sayaçların çalışma prensibi radikal bir değişim geçirmemiştir. Bu sebeple aslında sayaç ile oynanarak
yapılan elektrik hırsızlığı elektrik tarihi kadar eskidir. Öyle ki, 1899’daki Edison Aydınlatma Şirketleri
Birliği toplantı tutanaklarında “sayacın iç mekanizması ile oynanmaması için” yöntemler önerilmiştir14.

10

McPherson, James. (n.d.) A Brief Overview of the American Civil War. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.civilwar.org/education/history/civil-war-overview/overview.html
11
Alexis Madrigal. (2016) June 3, 1889: Power Flows Long-Distance. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.wired.com/2010/06/0603long-distance-power-line/
12
Sparkfun. (n.d.) Battle of the Currents-Alternating Current (AC) vs. Direct Current (DC) - learn..com. Haziran
2016’da erişildiği adreshttps://learn.sparkfun.com/tutorials/alternating-current-ac-vs-direct-current-dc/battle-ofthe-currents
13
TLC Direct. (2016) Voltage Drop Calculator. Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.tlcdirect.co.uk/Technical/Charts/VoltageDrop.html?cable=Twin_Earth&application=100&max_perct_volt_drop=5&a
mbient_temp=30&no_circuits=1&circuit_layout=bunched&power=6&power_units=1000&voltage=230&length=10
0&submit=Calculate+Min+Cable+Size
14

Suriyamongkol, Dan. (Nov 2002) Non Technical Losses in Electrical Power System (Master Thesis).
Haziran 2016’da erişildiği adreshttp://www.leonardo-energy.org/sites/leonardoenergy/files/root/Documents/2009/dan_suriyamongkol_thesis.pdf
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Bugün ise akıllı sayaçlar ile çok farklı yöntemler15 ile elektriğin kaçak kullanılması, çalınması mümkün
olduğu gibi, sayaç okuyanlara rüşvet vermekten başlayarak sahte kimliklerle elektrik aboneliği yapmak
veya borcu ödemeden ortadan kaybolmak gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır.
ABD’deki şirketlerin sayfalarında sadece elektriğin kaçak kullanımı değil, elektrik şebeke parçalarının
çalınmasına karşı da ihbar hat ve sayfaları bulunmaktadır16. Elektrik hırsızlığı konusu altına fiziksel
elektrik ekipmanlarının çalınması da girmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası Kaynaklarında Kayıp-Kaçak
Elektrik sisteminin fizik kuralları gereği kayıpları olan bir sistem olduğu tüm dünyada elektrik
mühendisleri tarafından da bilinen bir kanundur. Dolayısıyla sistem tasarımında her elektrik
mühendisinin hangi tip kablo, ne kadar yük, ne kadar uzağa taşınacak gibi sorulara karşılık yaptığı temel
hesaplar vardır. Şebeke kayıplarını azaltmak için daha iletken materyaller kullanılabilir. Örneğin gümüşün
iletkenliği bakırdan düşüktür17,18. Fakat maliyet ve hatların çalınmasına karşı, elektrik mühendisleri bir
denge hesabı yaparlar.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Cep kitabı’nın 33. Sayfasında tasarım limitleri verilirken,
“Orta Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesabı” başlığı altında güç kaybı hesabı vardır. Aynı şekilde “Alçak
Gerilim Havai Hat Şebekesi Gerilim Düşümü Hesapları” başlığı altında da “tüketiciye kadar olan toplam
gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6.5, motor yüklerinde %8’i aşmamalıdır” denilmekle birlikte,
alçak gerilim hesapları alüminyüm iletkenlere göre yapılmaktadır19.
Aynı Cep kitabının 35 ve 36. Sayfalarında ise trafo teknik özelliklerinde hem verim hem gerilim düşüm
tabloları vardır.
Elektrik Mühendisliği dergisinde Yard. Doç Dr. İrfan Güney’in kaleme aldığı “Şebeke Kayıplarının
Azaltılması” başlıklı yazıda da “Elektrik şebeke kayıpları şebekenin yük durumuna göre ikiye ayrılabilir.
Birincisi şebekenin yük durumu ne olursa olsun, şebeke gerilim altında bulunduğu sürece oluşan
kayıplardır ki yükden bağımsız kayıplar olarak isimlendirilir. […] ikinci olarak, şebekenin yük akımına bağlı
olan kayıplar söz konusudur ki bunlar da direkt ve endirekt kayıplar olarak isimlendirilir. Çeşitli şebeke
elemanlarının dirençlerinde yük akımının karesi ile orantılı olarak meydana gelen ısı kayıpları yük akımına
bağlı direkt kayıplardır. […] yük akımına bağlı endirekt kayıpları oluşturur.”20.
Elektrik Mühendisliği dergisinin bir diğer sayısında Prof Dr Turgut Tüfekçi’ye ait “Elektrik Enerjisinde
Kayıp-Kaçak Sorunumuz” başlıklı yazıda, “Dağıtım şebekesine verilen enerji ile satılan enerji arasındaki
fark kayıp-kaçak olarak isimlendirilmektedir. Gerçekte kayıp ve kaçak birbirinden tamamen farklı
15

Trend Micro. (2014) The Risk of Adopting a Smarter Energy Future. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OEAWWGI6B2A
16
ComEd-An Exelon Company. (2016) Report Electricity Theft. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.comed.com/customer-service/Pages/electric-theft-form.aspx
17
Matula, R. A. . (1979) Electrical Resistivity of Copper, Gold, Palladium and Silver. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttp://www.nist.gov/data/PDFfiles/jpcrd155.pdf ve
18
Electrical resistivity and conductivity. (2016) Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity
19
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, (2012), Cep Kitabı, ISBN 978-605-01-0397-7
20
Güney, Yrd. Doç. Dr. İrfan. (1972) Şebeke Kayıplarının Azaltılması. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.emo.org.tr/ekler/b3bac12926cc1d9_ek.pdf?dergi=262
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kavramlardır, ayrı ayrı tesbit edilemediklerinden bir arada anılmaktadırlar” denerek “Kaçak Oranı
Tahmini” başlıklı kısımda “Kaçak miktarının bilinmesi imkansızdır” denerek modelleme sonucu tahminler
verilmektedir21.
18 Ekim 2002 tarihinde TEDAŞ’ın Adana Müessese Müdürlüğü’nde “Büyük Müşteriler Müdürlüğü”nde
Baş Mühendis olan Hasan Balıkçı’nın22 da kaçağa karşı verdiği mücadele sonucunda TEDAŞ’ın görev
aracında 3 kurşunla öldürülmesi de EMO yayınlarında detaylı olarak saygıyla yeralmaktadır23.

Gazete Haberlerinde Elektrik Hırsızlığı
1950 sonrası gazete haberlerinde elektrik ile alakalı ilk hırsızlık vakası 2 Eylül 1950 tarihli haberde yer
alıyor.

İlginç bir şekilde 24 Şubat 1969 tarihli(sayfa 3) “Kaçak Elektrik Sayacı Satan 40 kişi Yakalandı” haberi
görülmeye değerdir. 4 Temmuz 1969 tarihli “Elektrik cihazı ve sayaç darlığı” haberi de aslında kaçak
sayacın sebepleri hakkında ipucu vermektedir. İzmirde “ceryan hırsızlığı” ile mücadele kapsamında
yapılan çalışmaların anlatıldığı haberde “Bildirildiğine göre, bazı elektrik sayaçlarında, zaman zaman
ESHOT İdaresi abonelerden para almak yerine onlara borçlu çıkmaktadır” denmektedir (9 Ocak 1972 s3)

21

Tüfekçi, Prof Dr. Turgut. (2002 Haziran) Elektrik Enerjisinde "Kayıp-Kaçak" Sorunumuz. Haziran 2016’da erişildiği
adres http://www.emo.org.tr/ekler/a4002d88b8860b6_ek.pdf?dergi=339
22
Hürriyet Arşiv. (15 Şubat 2003) Katil, öldürmekten vazgeçtim dedi tam arabadan inerken ateş etti. Haziran
2016’da erişildiği adres http://www.hurriyet.com.tr/katil-oldurmekten-vazgectim-dedi-tam-arabadan-inerkenates-etti-38541815
23
Elektrik Mühendisliği. (2004) Dünya Dürüstlük Ödülü Türk Mühendise Verildi. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.emo.org.tr/ekler/aa52f3366768bca_ek.pdf?dergi=6
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1960 Yılı Elektrik Tarife Yönetmeliği
1960 yılına ait Elektrik Tarifeleri Talimatnamesi24 ise hem günümüz açısından hem de o yılları anlamak
açısından ilginç maddeler ile doludur. Madde 8’de “Elektrik tarifelerinin hesabı. Tesbit edilecek elektrik
tarifeleriyle hasıl olacak gelir elektrik işletmelerinin 7nci maddede yazılı senelik masrafları ile kârlarını
karşılayacak mertebede bulunmalıdır. Bu esasa istinaden hazırlanacak tarifeler umumiyetle “Çift terimli”
ve “Tek terimli” olmak üzere iki sınıftır denmektedir.
Madde 9’da ise tarife yapısı açısından ABD’den esinlendiği düşünülmektedir. Çünkü madde de “… gibi
sabit masraflarının muhtelif müşteri gruplarından bir nispet dahilinde ve sabit olarak tahsil edilmesi; ve
buna ilaveten, istihlak [üretilen] edilen enerjinin beher kilovat saatine ücret tahakkuk ettirilmesi
suretiyle” şeklinde bir çift terimli tarife tanımlanmaktadır. Madde 10’da ise tek terimli tarife tanımı şu
şekilde yapılmaktadır: “yalnız çekilen kilovat saat üzerinden ücret alınması esasına istinaden tanzim
olunacak tarifelere ‘Tek terimli tarife’ denir”

24

T.C. Resmi Gazete. (17 Haziran 1960) Elektrik Tarifeleri Talimatnamesi ve Ekleri. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10528.pdf&main=http://w
ww.resmigazete.gov.tr/arsiv/10528.pdf
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Madde 13’te ise, kayıp kaçak bedellerinin o yıllarda da tüketici tarafından karşılandığını gösteren bir
hesaplama sistemi anlatılmaktadır. Ortalama satış fiyatı, toplam hasılat’ın çekilecek enerjiye bölünmesi
ile bulunmaktadır. Yani tüm kayıp ve kaçaklar 1960 yılındaki talimatname gereğince sosyalize edilmiştir.

Talimatnamenin “Ek 2”sinde ise Genel Aboneler için elektrik sayaç kiraları bulunmaktadır. Yani o yıllarda
sayaçlar kiraya verilmektedir.

Talimatnamenin Ek6, 2.kısmında ise, alınan enerjiden satılan enerji çıkarılarak şebeke kayıpları ve iç
istihlak rakamları bulunmaktadır. Yani özel bir ayrıştırma yapmadan tüm santral ve hat kayıpları bir arada
değerlendirilmektedir.
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Elektrik hırsızlığı ile ilgili özel bölüm ise abonman sözleşmesinde yer almaktadır.“Ek -7 Elektrik
İşletmesince Işık ve ev ihtiyaçları ile sınai tatbikatta kullanılan elektrik enerjisinin satışına dair abonman
sözleşmesi” ‘ne göre Madde 19’da “Yapılması Memnu[Men edilmiş-Yasak] İşler”,kapsamında sayaç ve
kontrol araçlarının ayarları ile oynamak ve idarenin koyduğu mühürleri bozmak gibi konular sayılmıştır.

Abonman sözleşmesi Madde 20’de ise bu işleri yapanlara uygulanacak cezalar yer almaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odasında verilen bir Tebliğ’de de Osmanlı dönemine ve Bayındırlık Bakanlığı
29/4/1941 tarihli “Elektrik ve su tarifelerinin tanzimi esasları hakkında tamim”’e atıf bulunmaktadır25.

25

Tan, Kemal. (Ocak 1963) Türkiye'de Elektrik Tarifeleri ve Bu tarifelerin Birim Tarifeye irca Edilmesi, Elektrik
Mühendisliği Dergisi Sayı 73-74. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.emo.org.tr/ekler/992995ef4f0439b_ek.pdf
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1980-1990 Arası Bazı Haberler
28 Ocak 1978 tarihli haberde “elektrik enerjisi ise, inşaat ve oturma izni alınmamış konut sahipleri
tarafından çalınmaktadır. Bu nedenle İETT’nin 1977’de uğradığı zarar 42 milyon TL bulmuştur”
denmektedir.
5 Aralık 1985 tarihli “50 milyarlık Kaçak” başlıklı haberde de “Elektrik İşleri Etüt Dairesi (EİED) ve TEK
tarafından yapılan çalışmalara göre kullanıma sunulan elektrik enerjisinin ortalama %20’lik bölümü
kayıtlarda “kayıp” olarak görünüyor. Bunun %9-10’unun “şebeke kaybı” olarak değerlendirildiğini ifade
eden yetkililer, geriye kalan miktarın ise kaçak elektrik kullanımı sonucunda ortaya çıktığını hesaplıyor.”

18 Mart 1987 tarihli “Havaya uçan elektriğin parası halktan kesiliyor” başlıklı haberde ise, iki teoriye yer
veriliyor. TEK Planlama Daire Başkanı Erdoğan Demiryürek’in açıklamasına göre kaçak kullanımın bedelini
TEK yani devlet ödemektedir. Diğer açıklama ise İTÜ “Elektrik Fakültesi” öğretim üyesi İsa İlisu’dan
geliyor : “Ortada çok açık ve basit bir hesap var. Diyelim ki 1000 kilovat saatlik bir santral kuruldu. Santral
çıkışındaki taşıma hatlarında ve dağıtıcı şehir şebekelerindeki elektrik kaybını %10 diye düşünelim.
Geriye, kullanıma hazır 900 kilovarsaatlik enerji kalır. Böylelikle 1000 kilovatsaat üzerinden hesaplanan
masraflar 900 kilovatsaate bölünerek, faturası vatandaşa çıkarılır. Evlere ve işyerlerine gelen elektrik
faturalarında, tabii ki zayiat bedelidir şeklinde bir ibare olmayacaktır. Tüketici, farkında olmaksızın kayıp
elektriğin bedelini cebinden ödeyiverir” demektedir.
Haberde ilginç olan bir kısım ise o yıllarda “kaçak kullanımın” kaynağıdır. TEK eski Genel Müdürü Kamil
Toktaş “büyük kentlerin gecekondu mahallelerinde yaygınlaşan kaçak elektrik kullanımı sıkı takiplerle
önlendi. Süren denetimlerle, bütün vatandaşlara sayaç verilmesi sonucunda yıllık elektrik kaybımız %10
oranında aşağıya çekildi”. Yani hem kaçak değil kayıp denmekte (ki AB ve İngiltere terminolojisinde
benzer) hem de sebebi olarak büyük kentlerin gecekondu semtleri gösterilmektedir.
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Benzer bir başlığı ise 18 Ocak 1979 tarihinde görmekteyiz. Haberde “İETT yetkilileri, kaçak elektrik
kullanan yaklaşık [.]00 bin yapıdan 40-50 bininin gecekondu olduğunu bildirmişlerdir. “
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28 Kasım 1980 yılındaki haberde ise İstanbuldaki hırsızlığın bedelinin 1 milyar liralık bir boyuta ulaştığı
görülmektedir.İstanbuldaki kayıp oranı %17 olarak verilirken,çalınanın haricindeki “hatlardaki %10
dolayındaki kayıp normaldır.” denilmektedir. Kayıp ile mücadelede İmar yasasında değişiklik önerilirken,
sebebi de sonraki cümlelerde netleşmektedir “Örneğin, İETT oturma ve kullanma iznini belediyeden
almamış bulunanlara elektrik vermemektedir. Bu yapıların sahipleri de yasa dışı yollarla elektrik enerjisi
sağlamaktadır. […] Enerji hırsızlığını polisiye önlemlerle durdurmak ise oldukça zordur. Çünkü genellikle
gece yapılan çalıntıları izleyecek özel bir ekip de yoktur”.
21 Aralık 1982 tarihli “Barajlarda su azalınca TEK vatandaşları tasarrufa çağırdı” başlıklı haberde ise,
“Kaçak elektrik kullanımını önlemek için iskân izni almamış binalara da bir kereye mahsus olmak üzere
sözleşme yapılarak elektrik verilecek” denmektedir.

Dikkat edilirse uzun bir süre kayıp olarak kullanılan rakam 1980lere doğru kayıp ve kaçak’a
dönüşmektedir. Vergi ile ilgili olarak 17 Mayıs 1978 tarihli “Düşünenlerin Düşünceleri” kısmında vergi
konusunu anlatan DPT uzmanı Aysel Özkan vergi kaybı ve kaçağı aynı anlamda kullanılmaktadır.(Yapılan
arşiv aramasında kayıp ve kaçak ayrı ayrı aynı yazıda birlikte ilk bu makalede bulundu)

İlk olarak 1984 tarihinde gazete arşivinde karşılaşılan (daha öncesi için konferans bildirilerine bakılması
tavsiye edilir), “DPT, Hastalığa teşhis koydu- KİT’lerde kalite düşük, personel yetersiz”, başlıklı haberde
“KİT üretim girdilerinin kullanılmasında azami tasarruf sağlanmasıyla, girdilerle ilgili her türlü kayıp, fire
ve kaçakların asgariye indirilmesi…” denmektedir (21.09.1984-Sayfa 4). Yani kayıp, kaçak kavramı
KİT’lerin üretim süreç tanımları içerisinde yer almaktadır. (TEK dahil).
13 Haziran 1996 tarihli Nazire Kalkan imzalı “Elektrik Dosyası” başlığı altındaki “Elektriğimizin son baharı”
haberinde 86 milyar kilovatsaat elektrik üretimine karşılık, tüketilen elektriğin 66 milyar kilovatsaat
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olduğu anlatıldıktan sonra “Aradaki 20 milyarlık fark ne oldu derseniz, bunlar kayıp ve kaçaklara gitti”
denilmektedir.(“kayıp ve kaçak” şeklindeki ilk arama sonucu)

TEDAŞ Rakamları
Zaman içerisinde kayıp ve kaçaka dönüşen kavramın en net ortaya çıktığı tarihlerden biri de 30 Ekim
2003 tarihinde(sayfa 10), müşterilere maliyetin 1 cent’inin kayıp kaçak için alındığı belirtilmektedir. Yani
tüketici faturası içinde kayıp kaçak %13.5’luk maddi bir orana sahiptir.

TEDAŞ’ın kurulmasının ardından ise her ay belirlenen elektrik tarifeleri bulunmaktaydı.Bu tarifeler
Kalkınmada öncelikli il ve diğer iller olarak ayrılırken arada %20’lik bir fiyat farkı bulunmaktadır26.
TEİAŞ Türkiye Elektrik İstatistikleri27 web sayfasında, “III-Elektrik Enerjisi Üretimi-Tüketimi-Kayıplar”
başlığında “Şebeke Kaybı” (Network Losses) sütunları altında 1974 yılından bu yana iletim ve dağıtım
kayıplarının ayrıldığı görülmektedir28.

26

TEDAŞ (1995) ,1995 yılı elektrik tarifeleri, (18 Haziran 2016)
http://www.tedas.gov.tr/sx.web.docs/tedas/docs/elektriktarifeleri/1995_yili_tarifeleri.xls
27
TEİAŞ. (2001) Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.teias.gov.tr/TürkiyeElektrikİstatistikleri/istatistikler/onsoz.htm
28
TEİAŞ(web). (2001) Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim -Tüketim ve Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (1970-1983).
Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistikler/29.xls
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Türkiye üzerine Değerlendirme
Elektrik şebekesi ve tarifelerini düzenleyen 1960 yılındaki tarife talimatnamesinde [yönetmelik] iki
şekilde ilginçtir. Öncelikli olarak olaya basit yaklaşarak, elektrik üretmek/satın almak için alınan bedeli,
faturalandırılan tüketici miktarına bölmektedir. Bugün ABD’de ki düzenlemeler de bu şekildedir. Diğer
ilginç bir nokta ise fatura kalemlerinin Yönetmelik ile belirlenmesidir. Alınacak kalemler bedellerin şekil
ve yöntemleri yönetmelik ekinde belirtilmiştir.
Bu ekler doldurulup Sanayi Vekaleti [Bakanlığı] tarafından onaylandıktan sonra ilan edilmektedir ve
geçerli olmaktadır.
Özellikle ilk dönem kaçak sorununun en önemli sebepleri kentleşme ve imar mevzuatı iken 1990’lara
doğru konu daha farklı bir boyut kazanmıştır. Terminoloji açısından kayıp-kaçak olarak yaygın kullanımı
daha 1990lı yıllardadır. Bunun da muhtemelen vergi terminolojisinden alındığı iddia edilebilir.
15
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Daha öncesinde ise tüm sistem kayıp-kaçakları “kayıp” olarak nitelendirilmektedir. 1974’e kadar da
iletim ve dağıtım kayıpları ayrıştırılmamış gözükmektedir. Aslında EMO dökümanlarından da
öğrendiğimiz kadarı ile ne kadar elektrik çalındığına dair modern bilgisayar sistemleri kurulana kadar net
bir bilgi yoktur. Fakat kayıp-kaçak tanımına kadar, terminoloji gelişmiş ülkelerdeki bugün ki tanıma
benzemektedir.
TEK döneminde ise, TEK’in ABD’deki sisteme benzer şekilde maliyet hesabını üretilen enerji bedelini,
sayaçlanan enerji miktarına bölerek hesap yaptığı düşünülmektedir. Yani 1970-1974 grafiklerinden de
anlaşıldığı kadarı iletim ve dağıtım kayıbı (kayıp kaçak dahil) tüm tüketimden ayrıştırılmamıştır. DPT
haberinde de görüldüğü üzere, bir “fire” olarak değerlendirilmiş olma ihtimali yüksektir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) içerisinde kayıp veya kaçak vurgusundan çok
elektrifikasyon ve elektrik altyapısı konusunda bölümler bulunmaktadır. Önceliğin öncelikle nüfusun
tamamına elektrik sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Ama dökümanda özellikle elektrik sayaçlarının yerli
üretimi konusunda da atıflar bulunmaktadır. Çünkü dönem dönem elektrik sayacı sıkıntısı da
yaşanmaktadır29.
Görülen o dur ki, aslında elektrik sisteminin en başından beri elektrik bedelleri; toplam beklenen
masrafların, toplam beklenen tüketime bölünmesiyle hesaplanmaktaydı. Yani en azından 1960dan bu
yana tüketici tüm masrafları ve kârı ödemekteydi. Bu kalemler yönetmelik ile belirleniyordu. Türkiye’de
son dönemde yaşanan ise, harcama kalemlerini toplulaştırmak yerine alt kalemlere ayırmak olmuştur ki,
bu süreç aslında 1996’lardan beri elektrik sektöründe devam eden faaliyetsel ayrıştırılmanın (dağıtımiletim-üretim-ticaret) bir sonucu sayılabilir.

Uluslararası tanımlarda Kayıp-Kaçak
Kayıp-kaçak konusu sadece Türkiye’nin değil dünyanın da hala üzerinde kafa yorduğu konulardan biridir.
Fakat çalınan elektriğin nasıl sınıflandırıldığı konusunda Türkiye’de 1990 öncesi tanımlama şekline benzer
tanımlamalar yapılmaktadır. Yani dağıtım kayıplarının içinde gösterilmektedirler.
Dünya Bankası veri tabanındaki göstergelerden Elektrik güç iletim ve dağıtım kayıpları (çıktının %si
olarak) başlığı altında “arz kaynaklarından dağıtım noktalarına, dağıtımdan da müşteriye, hırsızlık dahil
tüm kayıpları içerir” denmektedir30. (Orijinal metin: “losses in transmission between sources of supply
and points of distribution and in the distribution to consumers, including pilferage.”)
Dünya Bankasının kendi yayınlarında ise bu kayıpları ikiye ayırmaktadır : “teknik ve teknik olmayan
kayıp”31. Elektrik sisteminde kayıplar başlığı altında “iletim ve dağıtım şebekelerine basılan fakat tüketici
tarafından ödenmeyen elektrik miktarı” olarak tanımlanmaktadır. Aynı dökümanda toplam kayıpların iki

29

DPT. (Nisan 1979) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma Planlar/Attachments/6/plan4.pdf
30
Worldbank. (2016) Electric power transmission and distribution losses (% of output) | Data | Table. Haziran
2016’da erişildiği adres http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS
31
World Bank Group Energy Sector Strategy. (2009) Reducing Technical and Non‐Technical Losses in the Power
Sector. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Background_paper_Reducing_losses_in_the_power_sector
.pdf
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kısım olduğu, bunların teknik ve teknik olmayan kayıplar[technical losses and non-technical losses]
şeklinde sınıflandığı görülmüştür.
Dünya Bankasına göre teknik kayıplar, doğal olarak meydana gelen ve genelde hatlarda, trafolarda ve
ölçüm cihazlarında tüketilen enerji miktarına verilen isimdir. Teknik olmayan kayıplar ise, güç sistemine
dışardan müdahale sonucu oluşan ve genelde elektrik hırsızlığı, müşterilerin ödememesi ve
kayıt/muhasebedeki hatalardan oluşmaktadır. Zaman zaman tanımlarda elektrik hırsızlığı
“ticari”[commercial] olarak, müşterilerin ödememesi “batık”[non-payment] şeklinde, kayıt/muhasebe
hataları da “idari” [administrative] kayıplar olarak geçmektedir.
Dünyanın en büyük enerji sivil toplum örgütü sayılabilecek, World Energy Council[Dünya Enerji
Konseyi]’ın enerji göstergelerinin Enerdata tarafından hazırlanan sayfasında elektrik iletim ve dağıtım
kayıpları kısmında [Rate of electricity T&D losses] veri açıklamasında teknik olmayan kayıpların da[ie
electricity theft, non-payment by customers, etc.] iletim ve dağıtım kayıplarına eklendiği
belirtilmektedir32.
Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi, konu ile ilgili 2008 yılında bir çalışma yapmış, kamu istişare
dökümanlarının tamamını internet sayfasını koymuş ve buradan AB politikaları için bir poziyon dökümanı
(Position Paper) oluşturmuştur. Dökümanın ismi Elektrik kayıplarının şebeke operatörleri tarafından
değerlendirilmesi[Treatment of Electricity Losses by Network Operators ERGEG Position Paper]dir.
Sektör görüşleri alınmış ve nihai görüş dökümanı oluşturulmuştur33.
Nihai dökümanda (4. Sayfa): “Kayıpların kabul edilebilir tanımı ne olabilir” kısmında “Kayıplar ikiye ayrılır:
teknik ve teknik olmayan. Teknik kayıplar yalın olarak, fiziksel kayıplar olarak sınıflandırılabilirken, tüm
şebeke için teknik olmayan kayıplar bu kadar net tanımlanamamaktadır.”(s4)
Dağıtım ve iletim kayıplarının kabul edilebilir seviyelerinin ne olduğu konusundaki başlık altında ise,
Avrupa genelinde kabul edilebilir aynı değerlerin belirlenmesinin imkansız olduğu belirtilmektedir.
Yine 7. Sayfada, “Kayıpların tedariği” kısmında “Kayıpları karşılamak için tedarik edilecek elektrik enerjisi
kimin sorumluluğundadır?” başlığı altında, kayıpların piyasa mekanizmaları ile yapılması önerilmektedir.
“Kayıpların maliyeti ayrı bir tarife ile mi karşılanmalı” başlığı altında cevaplarda, iki temel grupta özel bir
tarifeye karşı çıkarken, bir grup “nihai tüketiciye tedarik fiyatlarının içinde yer almasının”, diğer grup da
“şebeke tarifesinde yer almasının” daha uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.
Sayfa 10’da : “Teknik ve teknik olmayan kayıpları ayırmanın avantajları nedir?” başlığı altında, teoride
ayırmanın işe yaracağı belirtilmesine rağmen, pratikte toplam kayıpları azaltmaya yönelik bir
mekanizmanın daha faydalı olacağı, çünkü teknik ve teknik olmayan kayıpların ayrı ayrı ölçülmesinin
daha zor olacağı belirtilmektedir”. Ayrıca toplam kayıp azaltımının, parçalı iyileştirmeye de ket
vurabileceği belirtilmektedir.

32

World Energy Council - Enerdata. (Mayıs 2016) Electricity rate T&D losses | World level electricity rate | WEC.
Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.wec-indicators.enerdata.eu/world-rate-of-electricity-T-D-losses.html
33
ERGEG. (2009) Treatment of Electricity Losses by Network Operators - Conlusions Paper. Haziran 2016’da
erişildiği adres http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/CLOSED PUBLIC
CONSULTATIONS/ELECTRICITY/Treatment of Losses/CD/E08-ENM-04-03c_Treatment of losses_Conclusions_200902-1.pdf

17

www.barissanli.com

barissanli2@gmail.com

ABD’nin enerji verileri konusunda devlet ajansı, Energy Information Administration, elektrik sistem
kayıpları tanımında “elektriğin üretim, iletim ve dağıtımında, santralde kullanılan iç tüketim ile belirsiz
kullanımı da içeren kaybolan miktar” olarak tanımlamaktadır34.
ABD Enerji Bakanlığı’nın doğal gaz için hazırladığı belirsiz gaz [unaccounted for gas] bilgilendirme
dökümanında “Hırsızlık veya Sayaç oynanması” başlığında sayaçların baypas yapılması veya oynanması
tanımı göze çarpmaktadır. Dökümanın ikinci sayfasında ise “belirsiz gaz [LUAF -lost and unaccounted for
gas] bir muhasebe ve tarife konusudur – işletme konusu değildir. Belirsiz gazın fiyatı muhasebe ve tarife
üzerinden alınır ve eyaletten eyalete değişkenlik gösterir. Geleneksel tarife düzenlemesinde, dağıtım
şirketleri müşterileri adına taşıdıkları emtia olarak doğal gaz satışından para kazanmazlar. Bunun yerine,
dağıtım şirketleri doğal gaz tedarik maliyetini, belirsiz gazı da içerecek şekilde, baz tarife veya tarife
düzenlemeleri ile yansıtırlar”35.
İngiltere’de bir çok kanunda elektrik hırsızlığı geçmektedir36.Bunlar 1968 tarihli Hırsızlık Kanunun 1,
13,17nci bölümleri; 1978 tarihli Hırsızlık Kanunun 1 ve 2. Bölümleri;2006 tarihli Sahtekarlık Yasası
kapsamına kadar bir çok kanuna konudur. 1968 tarihli Hırsızlık Kanununun 13. Bölümünde “Elektriğin
Boşaltılması”[Abstracting of electricity] başlığında kısmında elektriğin ziyanına ve [illegal olarak]
yönlendirilmesine sebep olan dürüst olmayan davranışlara 5 yılı aşmayacak hapis cezası
öngörülmektedir.
2000 yılında çıkarılan Dağıtım Şirketleri Kanunu [Utilities Act 200037]’deki 6. Bölümdeki “Yasal olmayan
yollardan tedarik edilen elektrik” [Supplies of Electricity illegally taken] başlığı altında, eğer tedarik her
hangi bir kontrat yapılmadan alınırsa, dağıtıcının bu kişiden elektriğin değerini alma hakkı olduğu
belirtilmiştir. Burada kayıp tanımı çok daha ilginçtir “kontratsız olarak tedarik edilen elektrik” tanımı
vardır.
İngiltere’de “abstracting of electricity”, “energy diversion”, “electricity theft”, “unaccounted for”,
“revenue protection” gibi bir çok terim kullanılmaktadır. Bu terimler hukuki tanımlarda, tarifede ve
teknik detaylarda farklılaşmaktadır. Mesela “Revenue Protection” [gelir koruması] tanımı, “Gelir
koruması tanımı İngilizce konuşan ülkelerde elektrik ve gaz tedariğine müdahale sonucu oluşan kayıpları
önleme, algılama ve geri kazanımını anlatan günlük bir terimdir.” şeklinde tanımlanmıştır38.
UKRPA (UK Revenue Protection Agency) sayfasında bir sayacın okuma yapmaması durumunda ne olduğu
konusundaki soruda “eksik kısmın bölgedeki tüm tedarikçilere dağıtılacağı” anlatılmaktadır.

34

U.S. Energy Information Administration. (2016) Glossary. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.eia.gov/tools/glossary/index.cfm
35
U.S. Department of Energy. (2016) Unaccounted For Gas In The Utility System. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/03/f21/Unaccounted For Gas In The Utility System FINAL.PDF
36
UK Revenue Protection Agency. (2016) FAQs. Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.ukrpa.co.uk/aboutthe-ukrpa-energy-theft/faqs
37
Utilities Act 2000. (2000) Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/27/schedule/4
38
UKRPA. (2016) Revenue Protection. Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.ukrpa.co.uk/about-the-ukrpaenergy-theft/revenue-protection
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Elektrik Lisanslarının standart koşullarını39 içeren metinde ise sayfa 12’de dağıtım kayıpları [distribution
losses] başlığı altında dağıtım kayıpları şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Dağıtım kayıpları: Lisanslının dağıtım sisteminde taşınırken kaybolan ve
a) Elektrik empedans veya dağıtım sistem işletimi sonucunda kaybolan üniteler[miktarlar]
b) İlgili elektriğin hırsızlanması veya sistemdeki hata [inaccuracies] veya ölçülmeyen tedariklerdeki
hatalar”
Bu tanım tüm dağıtım şirketlerini bağlamaktadır.
Aynı şekilde “Elektrik Hırsızlığı Konusu” [Relevant Theft of Electricity] başlığı altında 3 madde sayılırken,
kontratlandırılmamış, kayıt altına alınmamış veya hali hazırda iletilmekte olan enerjiden tedarik almak
olarak detaylandırılmıştır.
Lisans standart koşullarının C bölümünde ise, 49.6 maddesinde lisanslı şirketin tüm kabul edilebilir
maliyet-etkin yöntemleri deneyerek elektrik hırsızlığına konu sorunları çözmesi, 49.7 maddesinde ise
49.6 maddesini uyguladığı sürece, kayıp elektriğin bedelini alma hakkı olduğu belirtiliyor [has a right to
recover the value of the electricity]
ABD tarafında ise California Bağımsız Sistem İşletmecisinin belgelerinde “Belirsiz Enerji” [unaccounted
for energy] tabiri geçmekte ve tanımlanmaktadır40.
Doküman da belirsiz enerji- UFE[Unaccounted for Energy] tabiri, “sayaç ölçüm hataları, güç akış
modelleme hataları, elektrik hırsızlığı, istatistiksel yük profile hataları ve dağıtım kayıp sapmaları”na
atfen kullanıldığı belirtilmektedir. Amaç kısmında nasıl hesaplandığı “dağıtım bölgesine giren net
enerjinin iletim kayıpları ile düzeltilmesinin ardından, dağıtım bölgesindeki (yük kısmında) toplam
sayaçta ölçülen elektrik miktarı arasındaki fark” olarak ifade edilmektedir.
Amerikan Federal Düzenleyicisi FERC eyaletlerdeki sistem operatörlerinin tarife mekanizmaları ile ilgili
süreçlerin değerlendirilmesinde belirsiz enerjiye yer vererek, konuya atıfta bulunmaktadır. California
sistem operatörü(CAISO) ile ilgili kararda, State Water Project’in tarife kısmındaki bölüm 11.5’teki
belirsiz enerjinin sosyalize edilmemesi gerektiği düşüncesine FERC iştirak etmemiş. CAISO’nun (paragraf
278)“bölüm 11.5 altındaki değişikliklerin, CAISO kontrol bölgesindeki belirsiz enerjiyi piyasa
oyuncularından[entities] toplamasını engelleyeceğini, bunun [gelirlerde] bir azalmaya yol açacağı, bunun
da ancak başka yerlerden ek ücretlendime ile giderilebileceğini” şeklindeki itirazını değerlendirmiş ve
FERC de (p279) belirsiz enerji için sayaç ayarlamalarının ayrıca yapılması gerektiği konusunda CAISO’ya
katılmıştır.
Tartışmaya konu CAISO tarifesi MRTU’da[Market Redesign and Technology Upgrade] ise 11.5
bölümünde, belirsizlikleri anlatırken, 11.5.3 bölümünde tekrar belirsiz enerji [Unaccounted for Energy

39

OFGEM. (2015) Electricity Distribution Consolidated Standard Licence Conditions - Current Version.pdf. Haziran
2016’da erişildiği adreshttps://epr.ofgem.gov.uk/Content/Documents/Electricity Distribution Consolidated
Standard Licence Conditions - Current Version.pdf
40
CAISO. (2005) Unaccounted for Energy (UFE). Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.caiso.com/Documents/Unaccounted_Energy_UFE.pdf
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UFE] kısmında, enerji hırsızlığı ve diğer UFE kapsamındaki alt kalemlerin, her bir portföy koordinatörüne
[scheduling coordinator] CAISO bölgesindeki talebi oranında bölüştürüleceği belirtilmektedir41.

Kim Ödüyor
İngiltere’deki enerji piyasası düzenleyicisi OFGEM’in sayfasında “Elektrik Hırsızlığı” isimli özel bölümde,
“Elektrik hırsızlığı tüketiciler için maliyetleri arttırmaktadır”42 denilmektedir. Guardian’da 3 Temmuz
2013’te OFGEM’in elektrik hırsızlığına karşı mücadele çağrısını anlatan yazıda, “her yıl 25000 elektrik
hırsızlığı vakasının olduğu, bunun tüketicilere 200milyon pound veya, [abone başı] her yıl 7 pound’a mal
olduğu” yazılmıştır43. İngiltere de ilginç bir şekilde illegal cannabis[hint keneviri] yetiştiriciliği çalıntıların
başlıca sebebi olarak gösterilmektedir.
İngiltere’de elektrik ve doğal gaz dağıtıcılarına yapılan anketlerde, ortalama bir hırsızlığın 1 yıldan biraz
fazla sürdüğünün tahmin edildiği, illegal elektriğin %33’ünün hint keneviri üretimi ile ilgili olduğu
anlaşılmaktadır44.
Bu çalışmaların ardından 3 Temmuz 2013’te OFGEM, “Elektrik Hırsızlığı ile Başetmek- Görüş Dökümanı”
yayınlayarak, kamuoyundan görüş toplamıştır. Belgenin 4. Sayfasında “.. tedarikçi veya dağıtım şebekesi
işleticilerinin elektrik hırsızlığını caydırması veya yakalaması ve bu şekilde dürüst tüketicileri elektrik
hırsızlığının zararlarından korumak için mevcut mevzuatın, lisans koşullarının ve sektör düzenlemelerinin
yetersiz olduğunu görüyoruz” denmektedir45. İngiltere 2014 sonrasında ayrı bir “Hırsızlık Riski
Değerlendirme Servisi”[Theft Risk Assessment Service] sistemi kurmuştur.
Aynı çalışma kapsamındaki bir diğer OFGEM belgesinde de46, ortalama bir tüketicinin aylık 333 kWh, bir
ticari işletmenin 1195 kWh, kenevir üretiminin ise 9000 kWh tükettiğinin kabul edildiği gibi tahminlere
yer verilmiştir. Elektrik hırsızlığı soruşturma sayısı ile yakalam sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafikte
ise, bir noktadan sonra elde edilecek marjinal faydanın düşeceği, bu sebeple en çok hırsızlığı azaltan
yöntem yerine en maliyet- etkin azaltan yöntemin tercih edildiği anlaşılmaktadır.

41

CAISO. MRTU Tariff Section 9-11, https://www.caiso.com/Documents/MRTUTariff-Section9-11_doc.doc
OFGEM. (2016) Electricity theft | Ofgem. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.ofgem.gov.uk/electricity/retail-market/market-review-and-reform/electricity-theft
43
Harriet Meyer. (2016) Ofgem calls for action on electricity theft as third powers cannabis farms | Business | The
Guardian. Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.theguardian.com/money/2013/jul/03/ofgem-actionelectricity-theft
44
OFGEM. (26 Mart 2012) Overview of questionnaire responses on theft of energy - overview-of-questionnaireresponses-on-theft-of-energy_0.pdf. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2012/03/overview-of-questionnaire-responses-on-theftof-energy_0.pdf
45
OFGEM. (2013) Tackling Electricity Theft - Consultation Document. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/75268/20130703tackling-electricity-theft.pdf
46
OFGEM. (2013) Electricity theft – Draft Impact Assessment. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/07/20130703_tackling-electricity-theft-ia_0.pdf
42
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Elektrik hırsızlığı soruşturma sayısı ile yakalam sayısı(T: tahmini toplam hırsızlık sayısı)
ABD’nin en büyük dağıtım şirketlerinin ilk üçünde yer alan şirketlerin internet sayfalarına bakıldığında da
benzer cümleler gözükmektedir. En büyük şirket olarak listelenen Pacific Gas & Electric (California)
sayfasında, “enerji hırsızlığı bir çok bakımdan maliyetlidir …. Faturalarını zamanında ödeyen müşterilerin
faturalarını yükseltmektedir. … Her hangi bir iş gibi, çalıntı üzerinden kayıplar bizim işletme
maliyetlerimizi arttırmaktadır.” denmektedir47.
İkinci en büyük şirket olan Southern California Edison’da ise enerji hırsızlığı başlığı altında, “Enerji
hırsızlığı herkesin ödediği bir suçtur. Eğer biri bağlantısı veya sayacı ile oynayarak kendi adil payını
ödemekten imtina ederse, bu herkes için maliyetleri arttırmaktadır” yazılmıştır48.
Üçüncü şirket olarak gözüken Florida Power & Light sayfasında ise “…biri elektrik çaldığı zaman, bu
şirketin iş yapma maliyetlerine ekleniyor ve herkesi etkiliyor.” denilmekte, sayaçlarla oynama kısmında
da aynı cümleler kullanılmaktadır49.

47

PG&E. (2016) Report Energy Theft. Haziran 2016’da erişildiği adres
http://www.pge.com/myhome/addservices/moreservices/energytheft/
48
Southern California Edison. (2016) Report Energy Theft. Haziran 2016’da erişildiği
adreshttps://www.sce.com/wps/portal/home/customer-service/billing-payment/understanding-yourbill/!ut/p/b1/hc9NC4JAEAbg39LBY-7kgmm3DUJX-hLLdC-hYaugrqxb0r_Pwltlc3uH54UZxFCEWJ3cC56oQtRJcrMPM8sh7g0AGqtwznQpRP44T4E2j0IO4B_BgC__onxEaJAePA3eAB2A6sXG8H1Dn4GCj2YRsQggHMAYwc6SHGS5GH45JnWKLIyazayYzqd9kv86VatqFBhp0XadzIXiZ6RdR6Upq8K2Vi1ah6AOjpoqgoFOWPrrJE_8L5aM!/dl4/d5/L2dBISEv
Z0FBIS9nQSEh/
49
Florida Power & Light. (2016) Meters. Haziran 2016’da erişildiği adreshttps://www.fpl.com/rates/meters.html
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Bazı Teknik Hususlar
PJM piyasasında kullanılan bölgesel fiyatlandırmalarda ucuz üretim kaynağına uzaklık ve iletim uzaklığı
da göz önüne alınmaktadır. Türkiye örneğinden yola çıkılırsa, hidro kaynaklara yakın olan Kayseri,
Diyarbakır gibi kentlerin bu kaynaklara uzak olan İstanbul gibi illerden daha ucuza elektrik kullanması
beklenir. Aynı şekilde iletime doğrudan bağlı bir tüketici ile en az iki trafodan daha geçtikten sonra
elektrik hizmetini alan konut tüketicisi arasında teknik kayıp farkı oluşacaktır.
Teknik kayıplar konusunda uluslararası literatürde bir ayrışma gözükmemektedir. Teknik kayıp elektrik
hizmetinin doğası gereği bir fiziksel gerçekliktir. Yani bir üretim kaynağına 100 km uzakta olan ile 800 km
olan arasında maliyet farkı oluşur. Bu farkın bir kısmı elektriğin, hatlar uzadıkça hat üzerinde ısı ve fiziksel
kurallar gereğince kaybı ve tüketilmesidir. Diğer kısmı ise hatların yapım ve bakım maliyetinin iletim
bedellerini etkilemesidir.
Bu konuda bir çok doküman yerine, ABD Enerji Bakanlığı sayfasında bulunan döküman gayet
açıklayıcıdır50. “ABD Elektrik İletim ve Dağıtım sisteminde enerji verimliliği iyileştirmeleri için fırsatlar”
dökümanı, OAK Ridge Ulusal Laboratuvarında çalışan bir grup uzman tarafından hazırlanmış, Nisan 2015
tarihli bir rapordur.
Dökümanda sadece bir eyalet için (New York) iletim kayıplarının %1.5 ile %5.8 ve dağıtım kayıplarının ise
%1.5 ile %5.8 arasında değiştiğini belitilmektedir. Teknik kayıpların iletken (kablo) kesiti ile ters orantılı
olmasına rağmen kablo daha kalın oldukça maliyetinin de arttığı bu sebeple bir dengeleme yapılması
gerekliliği “Kelvin yasası”ile anlatılıyor.

İletken kesiti ile maliyet arasındaki denge

50

Jackson, R. . (2015) QER Analysis - Opportunities for Efficiency Improvements in the US Electricity Transmission
and Distribution System. Haziran 2016’da erişildiği adres http://energy.gov/sites/prod/files/2015/04/f22/QER
Analysis - Opportunities for Energy Efficiency Improvements in the US Electricity Transmission and Distribution
System_0.pdf
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Aynı şekilde kayıp miktarlarının taşınan yük ve mesafeye göre değiştiği de bir başka grafikte
verilmektedir. Yani mesela yazın Türkiyedeki 380 kV sisteminde tam dolu 2000 MW taşınan hatta her
160 km’de 170 MW civarında güç hatlarda fizik kurallarına bağlı olarak kaybolmaktadır.

Örneğin Atatürk Barajı – İstanbul 900 km iken, Atatürk Barajı Ankara 540 kmdir. Yukarıdaki tablo baz
alınırsa Atatürk Barajının 2000 MW’ı



345 kV hatlarda İstanbul’a ulaştığında 956 MW kaybetmiş yani %48 kayıp oranına,
Ankara’ya ulaştığında ise 573 MW kaybetmiş yani %29 kayıp oranına denk gelecektir.

Eğer 500 kV ile taşınsaydı (Türkiye’deki hatlar 380 kV olduğundan gerçek değerleri sadece TEİAŞ
biliyordur), tabloya göre Ankara için kayıp %7, İstanbul için %11 olacaktır. (500 kV’da 2000 MW güç için
160 km de 40 MW kayıp kullanılmıştır)
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Trafo kayıplarında ise iki tip kayıp yine görülmektedir. Bir trafoda hiç yük olmasa da bir kayıp miktarı
vardır, aynı şekilde trafo yüklendikçe artan da bir yük altında kayıp miktarı vardır. Dolayısıyla akıllı
sistemler ile hem hat hem kayıp rakamları optimum noktada tutulmaya çalışılmaktadır.

Örnek bir trafo verimlilik ve yük eğrisi51
Konuyla ilgili olarak yazar tarafından hazırlanmış olan şema aşağıda verilmiştir. Rakamlar değişik
kaynaklar ve TEİAŞ verileri baz alınarak düzenlenmiştir. Sayaç okuma hataları için İngiliz OFGEM
dökümanlarındaki tahminler kullanılmıştır.

51

Fairhead, Mark. (15 Ağustos 2003) How to Select the Right Energy-Efficient Dry Type Transformer. Haziran
2016’da erişildiği adres http://ecmweb.com/contractor/how-select-right-energy-efficient-dry-type-transformer
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Bunun sonucu olarak, tüketicinin 1 kWh tüketebilmesi için üretim noktasında duruma göre değişmekle
birlikte yukarıdaki kabullere göre 1.12 kWh üretilmesi gerekir. Bu sebeple teknik kayıplar hizmetin
(elektrik ne zaman hizmet ne zaman üründür ayrı bir tartışmadır) ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı şekilde
trafo, iletim hatları da hizmetin verilmesi için mütemmim cüzlerdir. Dağıtım ve iletim bedelleri -ki trafo
ve iletim hatları yatırımları bu kalemlerden karşılanır- aslında elektrik hizmetini ayakta tutan fiziksel
varlıklardır. Elektrik hizmeti bu cihazlar olmadan ve sürdürülebilir şekilde finanse edilmeden, bunlara
bakan işletme mühendis ve teknisyenleri istihdam edilmeden verilemez.

Santralde 100 olarak üretilen elektriğin nihai tüketicye 89 olarak gelmesi
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Sonuç
Dünya Bankası veri tabanından52 kişi başı milli gelir ile elektrik sistem kayıpları arasındaki ilişki grafiği
aslında dünyanın pek çok bölgesinde elektrik sistem hırsızlıkları ile gelir seviyesi arasındaki ilişkiyi
açıklamada fikir verebilir.

İngiltere gibi zengin bir ülkenin kuzeyinde bile insanların fakirlikten elektrik çaldığı iddia edilmişti.
Gerçekten gelir dağılımı ile elektriği kaçak kullanım arasında bir ilişki var mı, tartışma konusudur. Milli
gelirin tüm bir ülke için ne olduğu değil bölgesel refah da önemlidir.
Elektrik sistemi dünyanın hemen hemen her yerinde sosyalize edilen bir sistemdir. Yani köylere elektrik
götürmenin bedelini şehirdeki ödemektedir. İstanbul’un etrafında ucuz bir enerji kaynağı yoktur, hemen
hemen tüm Yap-İşlet-Devret’ler İstanbul’un etrafında, İstanbul’un arz güvenliği için kurulmuştur. Bunun
maliyetleri de tüm sisteme derc edilmiştir.
ABD’de gelişen bilgisayar sistemleri ile bölgesel fiyatlar hesaplanabilmektedir, bu fiyatlar hesaplansa
İstanbul ve Marmara bölgesi haricinde tüm Türkiye’nin elektrik faturası muhtemelen düşecektir. Oysaki
en zengin bölge de Marmara bölgesidir.
Aslında böyle yüzlerce örnek verilebilir. 2000’lerde California’da yaşanan bir tartışmada vergiler kalsın
diye referanduma gidilmeli mi konusu gündeme geldi. Gene Avrupa’da 2000’lerde çocuğu olmayan veya
yapmayanların ödediği vergilerden Milli Eğitime düşen payın alınmaması da bir tartışma konusuydu.
Veya 1 TL’lik bir paranın bireyin elinde mi, yoksa devletin elinde mi daha iyi değerlendirilip, toplumsal
refah artışı sağlayacağı da dönem dönem tartışılıyor.
Netleştirilmesi gereken soru şu, hangi ekonomik modele göre kamu hizmetlerine ilişkin mevzuat ve
işleyişin şekillendirilmesi isteniyor?
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