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     ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK
ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Enerji fiyatları ve döviz kurundaki yükselişle son 
dönemde artan enerji faturasına çözüm arayışları da 
başladı. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasalarını Düzenleme 
Kurulu, yeni fiyat modeli olarak da bilinen kademeli 
elektrik tarifesi için alt yapı hazırlıklarını sürdürüyor. 
Konutlarda, vatandaşları koruyacak biçimde aylık belli 
bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Yeni fiyat 
modelinemodeline ekim ayında geçilmesi beklenirken bazı 
şirketlerin hazırlıklarını tamamlaması için bir ay daha süre 
verildiği belirtiliyor.

Vatandaşların daha ucuza elektrik kullanmasını
sağlamak için yeni fiyat modeli üzerinde çalışılıyor. Kademeli elektrik tarifesi olarak da bilinen 
yeni sistemi Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Konutlarda elektrik kullanımında 'sabit limit ve 
aşımında artan tarife' üzerinde çalışıyoruz” diyerek açıklamıştı.

Artan enerji fiyatları ve döviz kuru sonrası gelen açıklama sonrası merak konusu olan sisteme 
ilişkin, Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Bülent Çebin, “Elektriği doğru kullanarak 
ekstra maliyete katlanmadan faturalar düşürülebilir” dedi.

Kademeli elektrik tarifesi nedir?
YeniYeni fiyat modeli ile konutlarda yaşayan vatandaşların daha ucuza elektrik kullanması 
amaçlanıyor. Kademeli elektrik tarifesine ilişkin yenisafak.com’a açıklamalarda bulunan 
Çebin, Enerji Bakanlığı ve EPDK iş birliği ile belirlenen bir limitin altında kalan vatandaşların 
daha ucuza elektrik kullanması ile alakalı bir çalışma var” dedi. Haberin devamı için 
tıklayınız;https://www.yenisafak.com/ekonomi/elektrikte-az-kullanana-dusuk-fatura-modeli-geliyor-3402510

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete' de yayımlandı. Buna göre, destekten 
yararlanan turizm tesislerinin teşviki kaldırılmış oldu. Bu Kararın yürürlük tarihinden önce 
gerekli belgeleri ibraz etmiş ancak henüz ödeme aşamasına gelmemiş destek unsurlarına 
ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemler ile ödemeler yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu 
Kararı çerçevesinde yapılmaya devam olunacak. Bu Karar 31 Aralık 2018 tarihinde 
yürürlüğe girecek ve karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Kültür ve Turizm 
Bakanı yürütecek.

    ELEKTRİKTE AZ KULLANANA DÜŞÜK FATURA MODELİ GELİYOR
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DANIŞMAN NOTU
2019 Son Kaynak Tedarik Tarifesi Gelirken Neler Yapmalıyız?

GeçtiğimizGeçtiğimiz günlerde EPDK, elektrik tedarik piyasalarına yönelik önemli bir karar aldı. EPDK 
düzenleyici kurulu, elektrik piyasası mevzuatında yer alan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliği’nde, ‘serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik 
enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere, elektrik enerjisi tedariki’ olarak 
tanımlanan Son Kaynak Tarifesi ile ilgili olarak, 18 Ekim 2018 tarihli, 8135 ve 8136 No ’lu 
kararları almıştır. EPDK tarafından belirlenen bir tüketim limitini aşan tüketiciler artık, Son 
Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) olarak anılan başka bir tarifeden faturalandırılacaklardır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi(SKTT) Nedir?Son Kaynak Tedarik Tarifesi(SKTT) Nedir?

BuBu yeni tarifede, her yıl kurulca belirlenen limiti aşan ‘yüksek tüketimli tüketiciler’ için 
faturalarındaki enerji fiyatı, gerçek piyasa maliyetlerini yansıtması amaçlanan bir formül 
[(PTF*+YEKDEM**) x KBK***]  ile oluşturulacaktır. İlk olarak geçtiğimiz Ocak ayında alınan 
kararla, Nisan ayında başlayan bu uygulamada ilk belirlenen limit  50 Milyon kWh/Yıl idi ve 
ülkemizdeki birçok OSB, Çimento ve Demir-Çelik fabrikası bu kapsama girmişti. Bu limitin her 
sene düşürülerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz 8135 No’ lu 
karar ike 2019 yılında bu tarifeye geçecek tüketicilere ait limit, 10 Milyon kWh/Yıl olarak 
belirlenmiştir.belirlenmiştir. Bu nedenlerle, elektrik tüketimi yüksek olan işletmelerin bu yeni tarifeye uyum 
sağlamak üzere bilgilenmesi ve hazırlık yapmalarının önemine dikkat çekmek istiyoruz.

18 Ekim 2018 tarihli, 8135 No ’lı EPDK düzenleyici kurul kararına göre 2019 yılına ait limit, 10 
Milyon KWh/Yıl olarak belirlenmiştir. Bu limit, aylık ortalama 834.000 KWh/Ay tüketim miktarına 
tekabül eder. Son Kaynak limitinin aşılıp aşılmadığı kontrolünü  aylık ya da yıllık TL tutarlar 
üzerinden hesaplamak hatalı sonuçlar verebilir. Bu sebeple, işletmenizin Son Kaynak Tarifesi 
kapsamına girip girmediğini kontrol edecekseniz bunu 2018 yılında yaptığınız kWh bazlı 
tüketim toplamını dikkate alarak yapmalısınız. Bu kontrolü yaparken gözden kaçırmamak 
gereken bir detay var. Bu yıl, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 10 Milyon KWh/Yıl tüketim limitini 
aşanlar,aşanlar, Ocak’19 itibari ile Son Kaynak Tedarik Tarifesine (SKTT) geçerken,  tüketim limitine 
Kasım’18 ayı sonunda ulaşanlar Şubat’19 itibarıyla, Aralık’18 ayı sonunda ulaşanlar ise 
Mart’19 tarihi itibarıyla geçecekler...

Yazının devamı ve açıklamalar için lütfen linki ziyaret ediniz. 
https://www.afaenerji.com/2019-son-kaynak-tedarik-tarifesi-gelirken-neler-yapmaliyiz/

*PTF: Piyasa Takas Fiyatı: EPİAŞ bünyesinde, günlük 24 saat esasına göre oluşan elektrik fiyatlarının ilgili 
aya ait ortalaması alınarak oluşturulan fiyat.

**YEKDEM: EPDK tarafından aylık tahminleri de yayınlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması’ nın piyasaya birim maliyet olarak yansıyan ilgili aydaki fiyatı.

***KBK: Kurulca Belirlenen Katsayı: 8136 No’ lu kurul kararı ile 1,0938% olarak belirlenen ve nihai 
elektrik fiyatını oluşturan katsayı.


