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Sayın Başkanım,
Odamız iiyeleri ile yaptığımız birebir görıişıneler ve meslek grı-ıplarımızın temsilcileri olan komitelerimiz
ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında; işletıneleriıırizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giinbegiin
arttığlnı görmekteyiz. Hali hazırda yaklaşık 2 senedir yarattığı olumsuz etkilerle mücadele etmeye
çalıştığımız COVID-l9 pandemisinde, tam kapaırma dönemlerini atlatıp işletmelerimizin açık kalmaya ve
kar elde etmeye çalışacağı bir döneme girdiğimizi di.işünürken, şimdi de değişken döviz kuruna bağlı artan
maliyetlerle karşı karşıya kaldık. Pandeminin tüm olumsı-ızluklarına rağmen kendini idame ettirerek
faaliyetlerine devam etırrek, üretmek ve lıizmet sunmak için çabalayan üye işletmelerimizin; döviz
kurundaki istikrarsızlık dolayısıyla gelen zam yağmurları sonrasında artan maliyetlerden dolayı büyük
mağduriyet yaşayacakları aşikardır.

Özellikle, 2022'nin ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken; hemen hemen her sektörü
ilgilendiren, üretim ve işletme giderlerinin maliyetinin önemli bir bölümünti oluşturan elektrik tfüetim
bedellerine yapılaır zam olııuştur. Kademcli olarak değişecek fakat her durumda asgari Vo52 ve azami
0%l30 arasında tıygulanacak elektrik tiikçtiıııi zamn-ıt, en temel işletme gideri kalemi olmasından öti.irü
işletmelerimizi zor duruında bırakacaktır. Azalan sadece işletınelerin net karı olmayacak; işletmeler bu
olumsuz etkileri tolere edebilmek için aynı zamanda küçülmeye giderek işçi çıkarmaya devam edecek, ve
aılan maliyetlerini de nihai tüketiciye yansıtmak durumunda kalacaklardır.

Kıymetli Başkanım,
Hali hazırda zat zor ayakta kalabilen işletmelerimizin ise böylesine bir zamla gelen tiiketim maliyetiyle
baş edebilecek gücü kalnraınıştır. Üyeleriıniz adına talebimiz; elektriğe yapılan bıı yüksek zam oranının
geri çekilerek zaıı oranıı]ın en fazla lÜİl<'lıı Yuıt İçi Ürctici Fiyat Endeksı 1Yİ-ÜnE) oranı olarak
belirlemiş olduğu Yo79,89 oranında revize ediln-ıesidir. Söz konusu elektrik tüketim zammmm revize
ederek yenideır belirlenııresi hususundaki talebimizi bilgilerinize arz eder, desteklerinizden öti.irü
teşekkürlerimizi sunarım.
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