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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) Yenilenebilir Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu 
tarafından düzenlenen “Türkiye’de 
Enerjinin Durumu ve Elektrik 
Piyasası Bilgilendirme Toplantısı” 
10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Sanayi kuruluşlarının elektrik 
maliyetlerini öngöremediğine dik-
kat çekilen etkinlikte, enerji tedarik 
sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgi-
ler verildi. 

EBSO Meclis Salonu’nda düzen-
lenen etkinlik, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Son 25 
yılda Türkiye’nin yıllık birincil enerji 
tüketiminin 3 kat büyüdüğünü ifade 
ederek, “Ancak, ülkemizin enerji kay-
naklarında dışa bağımlı bir konumda 
oluşu, enerji maliyetlerindeki değiş-
kenlik ve sürekli artış tüm işletmele-
rimizin üretim maliyetlerine de yan-
sımaktadır” diye konuştu. Son Kaynak 
Tedarik Tarifesi kapsamındaki sanayi 
kuruluşlarının Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında oluşan mali-
yetlerden direk etkilendiğini belir-
terek, “Hem fiyat arttı, hem de Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki 
YEKDEM'den dolayı sanayicilerimiz 
bir ay sonraki elektrik faturalarını 
öngöremez hale geldi” diye konuştu. 
Tedarik sözleşmelerine ilişkin bil-
gi eksiklikleri olduğunu ifade eden 
Dönmez, “Üretim maliyetlerimiz açı-
sından büyük önem arz elektrik fatu-
ramızın detayları hakkında bilgi sahibi 
olmamız büyük önem taşıyor” sözle-
riyle etkinliğin önemine vurgu yaptı. 
“Dışa Bağımlılık Pahalık Yaratıyor”

Açılış konuşmasının ardından EMO 

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Avni Gündüz “Türkiye’nin 
Enerji Durumunun Değerlendirilmesi-
Elektrik Birim Fiyatının Belirlenme 
Kriterleri” başlıklı sunumunu gerçek-
leştirdi. Sunumuna dünya geneline ve 
ülkemize yönelik temel enerji istatis-
tiklerini paylaşarak başlayan Gündüz, 
ülkemizin elektrik üretiminde kullan-
dığı birincil kaynakların dağılımına 
da yer verdi. Dünya nüfusunun yüzde 
20’sinin enerjinin yüzde 80’ini tüket-
tiğini hatırlatan Gündüz, dünyadaki 
genelinde 850 milyon insanın elekt-
rik enerjisin erişemediğini belirterek, 
enerji yoksulluğu kavramına dikkat 
çekti. Birinci enerji kaynaklarından 
dışa bağımlılık oranlarına değinen 
Gündüz, “Petrolde yüzde 97, doğalgaz-
da yüzde 99, taşkömüründe yüzde 97, 
elektrikte de yüzde 45-47 oranlarında 
dışa bağımlı durumdayız” diye konuş-
tu. Yenilenebilir enerji kaynakların 
önemine vurgu yapan Gündüz, elektrik 
üretiminde yenilenebilir kaynaklarla 
dışa bağımlılıkla mücadeleye öncelik 
verilmesini istedi. Elektrik fiyatlarını 
belirleyen maliyet kalemlerine ilişkin 
ayrıntılı bilgileri katılımcılarla payla-
şan Gündüz, plansız gerçekleştirilen 
enerji yatırımlarının yarattığı çevre 
sorunlarına ve yakın gelecekte karşı 
karşıya kalınabilecek olan karbon ver-

gisine de dikkat çekti. 
“Sözleşmelere Dikkat”

Gündüz’ün ardından “Elektrik 
Faturas ın ın  Detay la r ı  ve 
Bilmediklerimiz-Öz Tüketime Dayalı 
Elektrik Üretiminin Değerlendirilmesi” 
başlığı sunumunu gerçekleşti-
ren Aliağa Kimya İhtisas ve Karma 
OSB’den Serkan Çolakkaya ise sana-
yicileri uyararak, enerji tedarik şirket-
lerinin genellikle tek taraflı hüküm-
ler bulunan sözleşmeler imzalatmak 
istediklerine değindi. Sözleşmeler 
de dikkat edilmesi gereken konulara 
ilişkin bilgi veren Çolakkaya, sanayi 
kuruluşlarının çatılarından öz tüketim 
için güneş santralları kurarak, maliyet-
lerini dengeleyebileceklerine değindi. 

Menemen Plastik İhtisas OSB’den 
Alican Bademli ise "Elektrik Perakende 
Satış Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar" başlıklı sunumuyla 
katılım sağladığı etkinlikte, yüksek tü-
ketime sahip kuruluşların son kaynak 
tarifesindeki ağır maliyetler nedeniy-
le enerji tedarik şirketleriyle sözleşme 
imzalamak zorunda kaldığına dikkat 
çekti. “Bu sebeple de şirketle sözleş-
me imzalarken her bir maddeye dikkat 
etmemiz gerekiyor” diyerek konuşma-
sını sürdüren Bademli, sözleşmelerde 
sık yer alan maddelere ilişkin detaylı 
bilgiler verdi.  

Elektrik Piyasası Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi…
SANAYİDE ELEKTRİK MALİYETİ KRİZİ 


