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6446 Sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu Madde 3-ee bendinde tanım-
lanan Son Kaynak Tedariki, EPDK tara-
fından 20 Ocak 2018 tarih ve 30307 
sayılı kurul kararı ile "Son Kaynak 
Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ" ile yürürlüğe kon-
muştur. Yayınlanan tebliğ ile, yılda 50 
milyon kWh üzeri enerji tüketen yük-
sek tüketimli aboneler bu kapsamda 
değerlendirilirken 18.10.2018 tarih ve 
8135 sayılı EPDK Kurul kararı ile bu ra-
kam 10 milyon kWh üzeri enerji tüke-
ten abonelere uygulanır hale gelmiştir. 
2021'de 7 Milyon kWh`e kadar düşürü-
len tüketim miktarı 2022 yılı için ise 3 
Milyon kWh`e düşürülmüştü.

Ancak EPDK'nın 31 Mart 2022 ta-
rihli kararıyla 1 Temmuz 2022`den ge-
çerli olmak üzere yıllık limit 1 milyon 
kWh`e kadar düşürüldü. Böylece 50 
milyon kWh limitle başlayan uygulama, 
daha çok sanayi kuruluşu ve ticaretha-
neyi içine alacak şekilde genişlemiş 
oldu.

Yıllık tüketimi 1 Milyon kWh`i ge-
çen tüm aboneler eğer tedarikçilerini 
seçmezler ise bölgelerindeki görevli 
tedarik şirketinden enerji almak duru-
munda kalacaklardır.

Spot piyasada saatlik şekillenen 
ve artan doğalgaz maliyetlerinden 
direkt olarak etkilenen Piyasa Takas 
Fiyatı (PTF) ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) maliyetleri, bu abonelere 
doğrudan yansımaktadır. Ulusal tari-
feden enerji alma şansı kalmayan bu 

Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Limit Düşürüldü… 
SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELERİ İÇİN SON GÜN 
5 HAZİRAN

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu`nun 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, yıllık tüketim 
limitinin 1 milyon kWh’e düşeceği hatırlatılarak, daha fazla sanayi ve ticarethane abonesinin son kaynak tarifesine 
geçirileceğine dikkat çekildi. Bu abonelerin, yüksek maliyetli son kaynak tarifesi ile tedarik şirketlerinin yüksek fiyat 
teklifleri arasına sıkışacağına vurgu yapılan açıklamada, ikili anlaşmalar için son tarihin 5 Haziran olduğu belirtildi.

aboneler, görevli tedarik şirketinin uy-
guladığı son kaynak tarifesi ile tedarik 
şirketlerinin yüksek fiyat teklifleri ara-
sında tercih yapmak zorunda kalmak-
tadırlar.

İlgili Tebliğ`de yer alan formüle 
göre; piyasa takas fiyatının ortalama 
2000 TL/MWh olarak alınması, YEKDEM 
bedelinin "0" olarak kabul edilmesi, ku-
rul tarafından belirlenen yüzde 9,38`lik 
makul kâr oranıyla (KBK), 100.000 KWh 
tüketim için 280.005 TL fatura oluşa-
cağı ön görülmektedir. Aynı miktarda 
tüketime sahip abonenin tedarikçi bul-
ması halinde KBK oranının yüzde 3`e 
düştüğü varsayılarak yapılan hesapla-
mada ise 264.797 TL fatura oluşacak-
tır. Hesaplamadan da görüleceği üzere 
tedarikçi seçen 100.000 kWh tüketimi 
olan aboneler, ayda yaklaşık olarak 15 
bin TL daha az ödeme yapacaktır. 5 
Haziran 2022 tarihine kadar tedarikçi-
lerle ikili anlaşma yapamayan kullanı-
cılar görevli dağıtım şirketinden enerji 
almak zorunda kalacaktır. YEKDEM için 
oluşan eksi değerler hesaplamaya sıfır 
olarak değil de eksi olarak yansıtılsay-

dı; aboneler çok daha az fatura bedel-
leri ödeyeceklerdi.

Yoksullukla mücadelede temel il-
kelerden biri, enerji maliyetlerini üre-
time dayalı sektörleri destekleyecek 
düzeyde tutmaktır. Anlık kâr güdüsüyle 
hayata geçirilen bu politikalar, sanayi-
mizin küresel rekabet gücünü yok eder-
ken, işsizlik ve yoksulluğu kalıcı hale 
getirmiştir. İş dünyası da dahil olmak 
üzere bugüne kadar özelleştirme ve 
piyasalaştırma politikalarının yanında 
yer alan kesimlerin, kamulaştırma çağ-
rımıza destek vermelerini bekliyoruz.

Enerji, kâr odaklı ticari faaliyet alanı 
olmaktan çıkartılarak, yeniden kamusal 
alana çekilmelidir. Kamunun bu alana 
yatırım yapmasının önündeki engeller 
kaldırılarak, üretim, iletim ve dağıtımıy-
la dikey entegre bir kamu tekeli tekrar 
kurulmalıdır. Enflasyonla etkin bir mü-
cadele için "planlı" enerji yönetimine 
geçilmelidir. Yenilenebilir kaynaklara 
dayalı enerji üretim tesislerinin yaygın-
laşmasını sağlayacak, fosil kaynak ba-
ğımlılığını sistematik olarak geriletecek 
bir "acil eylem planı" hazırlanmalıdır.

OG SANAYİ ABONESİ

Görevli Tedarik Şirketinin 
Uygulayacağı Birim Fiyat 
KBK Oranı %9,38 den 
SKTT,= (2+0) X 1,0938

Abonenin Tedarikçi Seçmesi du-
rumunda KBK oranı %9,38 den 
az olacaktır. KBK nın %3 olduğu 
varsayılırsa

Aylık Tüketim Miktarı (kWh) 100.000 100.000
Ortalama PTF (TL/kWh) 2,00 2,00
YEKDEM Bedeli (TL/kWh) 0 0
SKTT 2,1876 2,0600
Dağıtım Birim Fiyatı (TL/kWh) 0,1634 0,1634
Aktif Enerji Tutarı 218.760,00 206.000,00
%1 BTV 2.187,60 2.060,00
Dağıtım Tutarı 16.344,80 16.344,80
KDV Matrahı 237.292,40 224.404,80

KDV Dahil Fatura Tutarı 280.005,03 264.797,66
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