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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 
Nisan ayında uygulanacak Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi'yle büyük 
sanayi kuruluşlarının ve Organize 
Sanayi Bölgelerinin kullandığı 
elektriğe "örtülü bir zam" yapıla-
cağını bildirdi. EMO, açıklanan re-
ferans yenilenebilir enerji maliyeti 
ile piyasadaki 2017 yılı ortalama 
elektrik fiyatı dikkate alınarak yapı-
lan hesaplama sonunda zam oranın 
yüzde 26'yı aşabileceğini açıkladı. 

EMO Yönetim Kurulu, 4 Şubat 
2018 tarihinde yeni uygulanacak Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi'ni değerlen-
diren bir açıklama yaptı. Son Kaynak 
Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ kapsamında Nisan 
ayından itibaren yüksek tüketimli 
sanayi kuruluşlarına yeni tarifeden 
fatura kesileceğine yer verilen açık-
lamada, indirimli satış yapan tedarik 
şirketlerin serbest tüketicilerle olan 
sözleşmelerini iptal ettiği hatırlatıl-
dı. Görevli tedarik şirketlerinin sahibi 
olan dağıtım şirketlerin geçen yılla 
göre sanayi abonelerine daha yük-
sek fiyatlarla satışı yapma olanağı 
sağlandığının belirtildiği açıklamada, 
"Tedarik şirketleri denilen piyasada 
elektrik toptan ve perakende satışı 
yapan şirketlerin bu yükseltilmiş fiyat 
üzerinden indirim yaparak müşteri 
toplamalarını ve kar etmelerini sağla-
yacak" denildi. 

Açıklamada, 50 milyon kilovat 

saat (kWh) ve üzerinde elektrik kulla-
nan sanayi kuruluşlarına uygulanacak 
tarifenin EPİAŞ piyasasındaki elekt-
rik fiyatı ile yenilenebilir enerji kay-
nakları destekleme mekanizmasının 
(YEKDEM) birim maliyeti toplanarak, 
yıllık açıklanacak katsayı ile çarpıla-
rak belirleneceği anlatıldı. Uygulama 
dönemi olan Nisan ayı için YEKDEM 
referans maliyetinin megavat saat 
(MWh) başına 62.74 TL, 2017 yılı or-
talama ağırlıklı piyasa takas fiyatı ise 
168.11 TL olduğu bilgisine yer verilen 
açıklamada, katsayı uygulandığında 
260.39 TL'ye ulaşıldığı kaydedildi. 
Artışın Nisan ayında 2016 yılsonuna 
göre yüzde 26.88'e ulaşabileceğine 
dikkat çekilen açıklamada, aylık olarak 
toptan piyasada çeşitli kısıtlar nede-
niyle oluşabilecek yüksek maliyetleri 
doğrudan sanayi abonelerine yansı-
tılacağına belirtildi. Normal şartlarda 
fazla tüketimi olan kuruluşların pazar-
lık güçlerinin olması beklenirken, uy-
gulamayla cezalandırdıklarına dikkat 
çekilen açıklamada, şöyle denildi: 

"Daha fazla enerji tükettikleri için 
daha fazla maliyete katlanmaları ge-
rektiği gibi çevresel ve toplumsal ya-
rar yaklaşımı yerine 'piyasanın' yaşa-
tılması ihtiyacının gözetilmiş olması 
sorunun temelini oluşturmaktadır. 
Hakkaniyetli bir maliyet paylaşımı 
yerine 'elektrik piyasasının' zoraki ya-
şatılmasına yönelik çaba Türkiye'nin 
zaten sorunlu olan ekonomik gelişimi 
üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Özellikle enerji tüketimi daha az ama 
katma değeri daha yüksek üretime 
yönelik adımlar atılmadan Türkiye'nin 
fazla elektrik tüketen sanayi kuru-
luşlarının elektrik fiyatlarının pahalı-
laştırılması dolaylı olarak enflasyon 
şeklinde halkımıza da geri dönecek-
tir. İktidarın siyasal çıkarları için olası 
erken seçim öncesinde elektrik fiyat-
larında 'örtülü' bir zam yolunu tercih 
ettiği; sanayi kuruluşlarının ülkenin 
ekonomik koşulları nedeniyle görece 
daha uzun vadede bu elektrik zammı-
nı ürünlerine yansıtabilecekleri hesabı 
yapıldığı anlaşılmaktadır." 

Tarifeyle serbest tüketici limitinin 
aşağıya çekilmesinin anlamını yitir-
diğinin ifade edildiği açıklamada, fiili 
olarak limiti yıllık 50 milyon kWh'e 
çıktığı vurgulandı. Organize sanayi 
bölgelerindeki limitin altında kalan 
sanayi kuruluşlarının da zarar görece-
ğine dikkat çekilen açıklama, şu ifade-
lerle bitirildi: 

"Zorla oluşturulmaya çalışılan 
elektrik piyasasına iktidarın ve çeşitli 
sermaye kesimlerinin tercihleri kap-
samında günü birlik yapılan müda-
haleler sürekli birilerinin fahiş karlar 
elde ederken, birilerinin 'battık' fer-
yatlarına yol açmaktadır. Sonuçta ise 
siyasal iktidar üzerinde etkili olan lobi 
faaliyetlerine göre kararlar alınmakta-
dır. Acilen elektrikte toplumsal yararı 
gözeten kamusal politikaların devreye 
sokulmasına ihtiyaç bulunmaktadır."

Sanayiye Örtülü Elektrik 
Zammı...
ELEKTRİKTE ZORAKİ 
PİYASA


