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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman,
Şımak ve Siirt kentlerine elektrik dağıtım işi yapan Eksim Yatırım Holding’e bağlı Dicle
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (Dicle EDAŞ / DEDAŞ); bölgede uyguladığı fiyat politikalarının ve
kullanıcılara yansıtılan fatura tutarlarındaki çelişkilerin araştırılması amacıyla; Anayasa’nın
98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince
Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.
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GEREKÇE

2013 yılı itibariyle Eksim Yatırım Holding bünyesinde hizmete devam eden Dicle
Elektrik Dağıtım A.Ş. (Dicle EDAŞ / DEDAŞ) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin, Batman, Şımak ve Siirt olmak üzere 6 ilimizde kullanıcılara elektrik
dağıtım hizmeti vermektedir.
Hizmete başladığı gün itibariyle çeşitli şikayetlere sebep olan dağıtım şirketi ile ilgili
özellikle son dönemde şikâyetler artmış bulunmaktadır.
En önemli şikayetler çiftçilerimizden gelmektedir. Kaçak kullanımların
engellenememesi ve buna bağlı olarak kaçak kullanımdan kaynaklanan tutarların çiftçilere
yansıtılması, fahiş fatura tutarlarına neden olmakta ve çiftçilerimiz için bu tutarlar aşırı ek
maliyet getirmektedir.
Kaçak kullanımlarının engellenmemesi nedeniyle, tüm çiftçilere kaçak kullanıyormuş
muamelesi yapılması ve bu tutarların da kaçak kullanmayan çiftçilere yansıtılması, tüm
maliyetleri/girdileri (mazot, gübre, yem...) yüksek olan çiftçilerimizi çok zor durumda
bırakmaktadır.
Firma 2013 yılından itibaren kayıp/kaçak durumunu düzelteceğini ve faturaların daha
adil olacağım beyan etmiş olmasına rağmen bu sözler hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. 2018
yılı kaçak/kayıp durumu; Diyarbakır’da %56.99, Şanlıurfa’da %44.98, Mardin’de %66.64,
Batman’da %60.42, Siirt’te %21.26 ve Şımak’ta %66.13 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar her
yıl artmaktadır. Firmaların bu bilgileri her yıl düzenli olarak şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşması gerekmektedir.
İllerimizin genelinde de yaşanan kaçak elektrik kullanım sorununun çözülememesi ve
bu tutarlarında kent sakini hem hane hem de ticarethanelere yansıtılması durumu, kullanıcılar
açısından maddi külfete neden olmaktadır.
Kaçak kullanımlarının azaltılması, faturaların kullanıcılara (çiftçi, hane halkı ve
ticarethane) adaletli yansıtılması konularının aydınlığa kavuşturulması amacıyla; meclis
bünyesinde Anayasa’mn 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün TC 104’üncü ve
105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

