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EÜAŞ’ın Ekim-Aralık 2019 döne-
minde kWh başına 34,86 kuruş ola-
rak uyguladığı toptan satış tarifesini, 
Ocak 2020’de 27,56 kuruşa, Nisan 
2020’de 22,83 kuruşa, 1 Temmuz’dan 
itibaren ise 13,20 kuruşa düşürdü-
ğü bilgisine yer verilen açıklamada, 
“Sonuç olarak 2020’nin başından bu 
yana tarifede yapılan indirim oranı 
yüzde 62’ye ulaşmıştır” denildi. Bu in-
dirimlerin, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) kararlarıyla tüke-
ticiye yansıtılmadığına vurgu yapılan 
açıklamada, “Dağıtım şirketlerinin 
içinde bulunduğu ekonomik krize 
çözüm bu yöntemle bulunmuş gö-
rünmektedir. EÜAŞ’ın satışını yaptığı 
elektrik bedelleri indirilerek, dağıtım 
şirketlerine kâr transferi sağlanmakta-
dır. Kamu şirketi olan EÜAŞ’ın 2019’da 
kendi santrallarından elde ettiği 59,3 
milyar kWh enerjinin yanında, di-
ğer santrallarından 52.9 milyar kWh 
enerji alımı yaparak, özel dağıtım ve 
perakende şirketlerine toptan satış 
gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen 
açıklamada, şöyle denildi:  

“EÜAŞ Elektrik Piyasası Dengeleme 
ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsa-
mında yaptığı faaliyetleriyle fiyatları 

paçallayarak kamu yararına faaliyet 
yürütmektedir. Ancak uygulama bu şe-
kilde yapılmamıştır. Yılbaşından yana, 
bir yandan EÜAŞ tarafından, dağıtım 
şirketlerine ve tedarik şirketlerine 
yapılan satışlarda uygulanan fiyat sü-
rekli aşağıya çekilirken, diğer yandan 
YEKDEM fiyatları yükseltilmiştir. EPDK 
tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren uygulanan 
elektrik tarifeleri, dağıtım bedeli da-
hil sanayi için 65,69 kr/kWh; ticaret-
haneler için 75,70 kr/kWh; meskenler 
57,28 kr/kWh; şehit aileleri ve muha-
rip malul gaziler için 27,47 kr/kWh; 
tarımsal sulama için 66,62 kr/kWh ve 
aydınlatma için 70,21 kr/kWh iken, 
EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve 
teknik olmayan kayıp enerji satışları 
ile görevli tedarik şirketlerine elekt-
riği 13,20 kr/kWh bedelle veriyor ol-
ması garip bir tezat oluşturmaktadır.”

“Şirketlerin Borcunu Kamu Ödüyor”
Koronavirüs salgını nedeniyle 

yurttaşların olağanüstü ekonomik 
sorunlar yaşadığına vurgu yapılan 
açıklamada, “Şirketler için böyle bir 
indirim yapılabiliyorken, halkın gö-
zardı edilmesi, kamu yararı ilkesiyle 

bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer 
verildi. Salgın döneminde indirim ya 
da faturaları ötelemesi de yapılmadı-
ğına vurgu yapılan açıklamada, şöyle 
denildi:   

“Elektriğe zam yapılmayacağı-
nı müjde olarak sunan Bakanlık ikili 
politikalar izlemektedir. Kamu eliyle 
elektrik şirketleri sübvanse edilmek-
te, elektriği daha ucuza alan şirketler 
kârlarını artırmakta, milyarlarca do-
lara ulaşan borçlarını da bir anlamda 
kamu üstlenmektedir.”

EMO’nun itirazlarına rağmen alım 
garantileri verilerek, plansız yatırımlar 
nedeniyle elektrik üretiminde arz faz-
lası meydana geldiğine vurgu yapılan 
açıklama şu ifadelerle tamamladı: 

“Türkiye, sorunları çözmekten zi-
yade, soruna sorun katan, sorunu bü-
yüten ve bu sorunlardan kendisine 
yeni imkanlar yaratmaya çalışan bir 
anlayışla yönetilmeye çalışılmaktadır. 
Kamu kaynaklarının, sermaye çevreleri 
için değil, zor durumdaki halkın yararı 
için kullanılması gerektiğinin altını bir 
kez daha çiziyor, söz konusu indirimin 
tüm tüketicilerin faturalarına yansıtıl-
masını istiyoruz.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Dönem Yönetim Kurulu, 8 Temmuz 2020 yaptığı açıklamada, kamu şirketi Elektrik Üretim 

A.Ş.’nin (EÜAŞ) dağıtım şirketlerine uyguladığı “teknik ve teknik olmayan kayıp enerji” tarifesinde 2020’nin başından buyana 

yaptığı yüzde 62’lik indirimin, tüketici faturalarına yansıtılmadığını açıkladı. Dağıtım şirketlerinin bu yolla sübvanse edildiğine 

dikkat çekilen açıklamada, indirimin tüm tüketici faturalarına yansıtılması istendi.
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