
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasaları Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 30 Mayıs 2018 tarihli 
sayısında yayınlanan yönetmelik ile 8 Mayıs 2014 tarihli mevcut düzenleme  
güncellendi.

Mevcut yönetmelikte kaçak elektrik 
kullananlar, geriye yönelik en fazla 12 aylık 
tüketim üzerinden hesaplanan tutarın 1.5 
katını ödüyordu. Yeni yönetmelikte, 
hesaplanacak kaçak tutar 3 ile çarpılacak. 
Tekrarı halinde 5 ile çarpılacak ve bu tutar 
kadar aboneden tahsil edilecek. 

Düzenlemede yıllık elektrik tüketimi 100 bin 
kilovat-saatin altında olduğu tüketiciler 
''tüketimi düşük serbest tüketici'' olarak 
tanımlandı. Bununla birlikte Kamu İhale 
Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamında yapılacak ikili anlaşmalarda 
düzenlenen hususlar ise yönetmeliğin  kap-
samınınsamının dışında bırakıldı.

Kamu Anlaşmaları Düzenleme Dışında

Kaçak Elektrik Cezaları Arttırıldı

Aboneler elektrik perakende ya da toptan 
satış şirketlerinin habersizce ve herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın kendileri hakkında 
‘serbest tüketici’ sözleşmesi düzenlenmesin-
den şikayeti halinde elektrik şirketinden‘Ab-
onenin, sözleşme için onayını aldığını’ kanıt-
laması istenecek.

Elektrik Şirketleri, Serbest Tüketici olarak 
hizmet vermek istedikleri potansiyel müşter-
ilerini telefonla arayıp telefon üzerinden 
abone yapabilecek. Şirketler, telefon 
görüşmesiyle yapacakları sözleşmelerde 
aboneye, ‘onaylıyor musunuz?’ sorusunu 
yöneltecek.

Abone Onayını Kanıtlama Şartı

Telefonla Abonelik

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ 
YÖNETMELİĞİ’NDE GÜNCELLEME YAPILDI
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   2018 YILI ELEKTRİK PİYASA 
FİYATLARI

   SPOT FİYATLAR SON 
1,5 AYIN EN YÜKSEK 
SEVİYESİNDE

Bazı kamu kurum ve kuruluşları, 
yeni yönetmelikle KİT’ler dışında 
güvence bedelinden muaf tutu-
lacak.

Onayın ardınadan sözleşme 
oluşturulacak. Abone ile yapılacak 
bu görüşmelere ilişkin kayıtların da 
tutulması zorunlu olacak.

Yeni yönetmelik uyarınca kes-
me-açma gibi bildirimler, hem 
yazılı hem elektronik ortamda(SMS 
ya da e-posta) yapılacak. Gerek-
tiğinde telefonla da bilgi verilebi-
lecek. Elektrik şirketi, bildirime 
yönelik yapılan işlemlerin kayıtlarını 
da saklayacak. 

EPİAŞ tarafından yayınlanan veril-
ere göre; elektrikte gün öncesi pi-
yasasında 13 Haziran için 
gerçekleşen piyasa takas fiyatı or-
talaması 201,49 TL/MWh oldu. 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 
tarafından yayınlanan verilere 
göre; elektrikte gün öncesi piyas-
asında (GÖP) 13 Haziran için 
gerçekleşen piyasa takas fiyatı 
(PTF) ortalaması 201,49 TL/MWh 
oldu. Piyasada kaydedilen bu 
değer,değer, 30 Nisan’dan bu yana 
görülen en yüksek değeri temsil 
ediyor. 30 Nisan’da PTF ortalaması 
208,28 TL/MWh seviyesindeydi. 
PTF verilerine göre; 1-12 Haziran 
döneminde ortalama takas fiyatı 
184,12 TL/MWh iken, 1-13 Haziran 
dönemi için hesaplanan ortalama 
takas fiyatı 185,45 TL/MWh oldu.

Güvence İstisnası

Elektronik Bildirim Zorunluluğu

EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) verilerine göre 2018 
yılı başından itibaren gerçekleşen elektrik maliyetleri 
ulusal tarife fiyat tablosunun üzerinde seyretmeye 
devam ediyor. Bu da 1 Temmuz itibariyle açıklanacak 
olan yeni dönem elektrik fiyatlarının artış yönünde 
hareket etmesi muhtemel görünmektedir. Mevcut 
tarife döneminde 0,245 TL/Kwh Ticarethane, 0,230 
TL/Kwh Sanayi fiyatı olarak uygulanmaktadır. TL/Kwh Sanayi fiyatı olarak uygulanmaktadır. 
Son kaynak kapsamında elektrik alan OSB’ler ve yıllık 
50 Milyon Kwh üzeri tüketenler için uygulanan PTF + 
YEKDEM+ Makul Kar = Birim fiyat formülüyle elektrik 
tedarik eden firmaların elektrik maliyetleri Mayıs 
ayında 180,76 + 69,018+ 6(Tahmini makul kar) = 255,78 
TL olarak faturalara yansıdı.

PTF Ortalama (TL/MWh) : Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
kapsamında hesaplanan günlük ağırlıklı PTF 
ortalamaların aritmetik ortalaması
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Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devlet teşvik ve 
yönlendirmeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. 
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 
konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik 
üretiminin teşvikine yönelik önemli adım atılmış 
durumda. Gelir Vergisi Kanunu 9. Maddesinde 
düzenlenen esnaf muaflığından yararlanacaklar 
arasına,arasına, 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 
konutların çatılarına kurdukları en fazla 10 kW’ya kadar 
kapasiteli güneş enerjisi panelleri ile ürettikleri elektrik 
enerjisinin ihtiyaç fazlasını dağıtım şirketine satanlar 
dahil edilerek, gelir vergisinden muaf tutuldular.
Düzenleme esnaf muafiyeti uygulamasının usul ve 
esaslarını belirliyor.

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı çatı üstü güneş 
elektriği sistemleri ile üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin 
satışına yönelik usul ve esasları da içeren bir düzenleme 
yayınladı. Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2018 sayısında 
yayınlanan 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 
daha önce torba yasa ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
getirilen hükümlere yönelik usul ve esaslar belirlendi.

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'nin  2. Mükerrer 
sayısında yayınlanan torba yasa ile de 10 kW'a kadar 
güce sahip sistemleri ile gerçekleştirilen elektrik 
üretiminin fazlasının son kaynak şirketlerine 
satılmasında gelir vergisi muafiyeti getirilmişti.

Esaslar Torba Yasa Ve Bakanlar Kurulu Kararı 
İle Belirlenmişti

Esnaf Muafiyetinden Yararla-
nabilmenin Koşulları 
Belirlendi

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile de bu satış 
üzerindeki gelir vergisi tevkifat 
oranı %0 olarak belirlenmesi ile de 
bu faaliyetten kaynaklı vergi yükü 
tamamen kaldırılmıştı.

Düzenlemeye göre konut sahipleri 
bireysel olarak veya apartmanlar-
da kat malikleri olarak ortaklaşa 
yaptıkları güneş elektriği yatırımları 
ile ürettikleri ihtiyaç fazlası elek-
triğin satışından elde ettikleri ge-
lirden vergi ödemeyecekler.
Muafiyet işyeri olarak kullanılan 
binalarda geçerli olmayacak.
FakatFakat bir apartmanda bulunan 
işyeri, apartman yönetimine ait sis-
temden sağlanan gelirin paylaşımı 
kapsamında elde ettiği gelirden 
dolayı esnaf muafiyeti hakkı ka-
zanabilecek.
Aynı anda hem işyeri hem mesken 
olarak kullanılan konutlar için de  
esnaf muafiyeti geçerli olacak.
Bireylerin birden fazla konutu var 
ise muafiyet yalnızca tek bir konut-
taki kurulumda geçerli olabilecek.
Apartman yönetimlerince kurulan 
sistemlerden elde edilen gelir de 
kat malikleri arasında ortak olarak 
dağıtılmasından elde edilen gelir 
de aynı şekilde muafiyet kap-
samında olacak.
Sağlanan bu esnaf muaflığından 
faydalananların mükellefiyet tesisi, 
belge düzenleme, defter tutma, 
beyanname verme gibi yüküm-
lülükleri olmayacak.

Maliye Bakanlığı Çatı Üstü 
GES Tebliği Yayınlandı
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Lisanssız GES’çileri 
Bekleyen Kötü Sürprizler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1200 
megavat. (binikiyüz MW) kapasiteyle kurulacak 
Türkiye’nin ilk deniz üssü (offshore) rüzgar enerjisi santrali 
için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklandı. 
Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete’nin 21 Haziran 2018 
sayısında yayımlandı.

YapılacakYapılacak yarışmanın yeri ve saati daha sonra 
bildirilecek. Katılım için son tarih 23 Ekim 2018 olacak. 
İhaleye katılanlar kilovatsaat başına tavan fiyat 8 
dolar/cent üzerinden açık eksiltme usulü yarışacaklar.

Piyasadaki vadeli kontratlar için alış ve satış fiyat  
tekliflerde aralıklar açıldı. Paylaşılan son fiyat aralıkları   şu 
şekilde:  

Notlar: 
(Quarter 3) Q3 = Üçüncü çeyrek anlamına gelir. 
(Temmuz-Ağustos-Eylül)
(Quarter 3) Q4 = Dördüncü çeyrek anlamına gelir. 
(Ekim-Kasım-Aralık)
(Half(Half 2) H2 = İkinci çeyrek yarı yıl anlamına gelir. 
(Temmuz- Aralık arası)

Son dönemdeki gelişmelerle çatı 
üstü GES yatırımları cazibesi kay-
betmeye devam ediyor. Yeni 
düzenlemelerle sağlanan vergi 
muafiyetlerinin kapsamı da 
destek miktarının düşürülmesin-
den etkilenen yatırımcının 
maalesef yüzünü güldürebilecek 
gibi görünmüyor.  

21 Haziran 2018 tarihinde yayın-
lanan Resmi Gazete’de çatı ve 
cephe tipi GES’lere ödenecek el-
ektrik fiyatları düşürüldü. Buna 
göre güneş elektriğine kilo-
vatsaat başına ödenen destek fi-
yatları 13,3 dolar/cent’ten san
ayide (22,9814 kuruş) ticare-
thanede (24,4738 kuruş), 
meskende (24,466 kuruş) ve 
tarımsal sulamada (22,2999 
kuruş) seviyesine düşmüş oldu. 
Destek miktarı 13,3 dolar/-
cent’ten 5 dolar/cent ‘e indirilmiş 
oldu.

Bu yeni fiyatlar ile endüstriyel 
çatıların yanına yaklaşmak çok 
zorlaştı. Ellerinde bağlantı an-
laşması bulunan, daha kurulumu 
yapılmayan endüstriyel çatı pro-
jelerinin sahipleri, fiyatları düşüren 
düzenlemeden sonra, projelerini 
yeniden masaya yatırmak zorun-
da.

TEZGAH ÜSTÜ PİYASALAR

TÜRKİYE’NİN İLK DENİZ ÜSSÜ 
RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN 
İHALE EKİM’DE YAPILACAK
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KURULUŞLARA GÖRE 
ÜRETİM

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Genel 
Müdürlüğü görevine Ahmet Türkoğlu atandı.

2017 yılı itibariyle TPIC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı görevini yürüten Ahmet Türkoğlu’nun EPİAŞ 
Genel Müdürlük görevine asaleten getirildiği duyuruldu.
Türkoğlu,Türkoğlu, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü görevinin yanı sıra 
07.07.2017 tarihinden itibaren EPİAŞ Genel Müdürü Vekili 
olarak görev yapan Mustafa Kayırıcı’ya Genel Müdürlük 
görevi sırasındaki çalışmalarından dolayı hediye takdim 
etti.

GörevGörev teslim töreninin ardından EPİAŞ Genel Müdürü 
Ahmet Türkoğlu tüm çalışanları yerlerinde tek tek ziyaret 
etti. Türkoğlu, EPİAŞ’ın bulunduğu nokta ve konumu 
itibariyle önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, enerji 
ticaretinin gelişmesinde ve bölgesel enerji ticaret 
merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam 
edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan 
verilere göre; 4-10 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde 
gerçekleşen toplam elektik üretimi 5,52 TWh oldu. 
Haziran başından itibaren gerçekleşen toplam üretim ise 
7,69 TWh olarak kaydedildi. 4-10 Haziran tarihlerinde 
termik santrallerde gerşekleşen üretim 3,84 TWh; hidrolik 
santrallerde gerçekleşen üretim ise 1,38 TWh oldu. Mayıs 
ayındaayında termik kaynaklı üretim 14,80 TWh; hidrolik kaynaklı 
üretimi ise 6,48 TWh olarak kaydedilmişti. 2017 yılının 
Mayıs ayında ise termik kaynaklı elektrik üretimi 13,88 
TWh seviyesinde; hidrolik kaynaklı üretim ise 7,37 TWh 
seviyesinde gerçekleşmişti. 

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ) 
tarafından yayınlanan verilere 
göre; 4-10 Haziran tarihlerinde 
Türkiye genelinde gerçekleşen 
toplam elektik üretimi 5,52 TWh 
oldu. Bu tarihlerde serbest üretim 
şirketlerinin gerçekleştirdiği 
üretimüretim miktarı 3,84 TWh; EÜAŞ 
santrallerinin gerçekleştirdiği 
üretim miktarı 0,58 TWh ve 
Yap-İşlet santrallerin 
gerçekleştirdiği üretim miktarı 
0,87 TWh oldu. Mayıs ayında Tür-
kiye genelinde gerçekleşen elek
trik üretimi aylık %1,84 artarak 
Nisan ayının 22,62 TWh seviyesin-
den 23,03 TWh seviyesine yük-
selmişti ve serbest üretim şirketler-
inin gerçekleştirdiği üretim 15,97 
TWh; EÜAŞ santrallerini 
gerçekleştirdiği üretim 3,19 TWh 
ve Yap-İşlet santrallerin 
gerçekleştirdiği üretim 2,96 
olarak kaydedilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ve kamu kurumlarına atama-
lar yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının boş kadroları ile EÜAŞ, 
BOTAŞ, Türkiye Elektromekanik 
Sanayi AŞ, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve TPAO’ya atamalar 
gerçekleşti.
Buna göre, Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Yöne-
tim Kurulu üyeliğine Murat Zekeri-
ya Aydın yeniden atandı. Boru 
Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ), 
Genel Müdürlüğünde açık bulu-
nan Yönetim Kurulu Üyeliğine 
Kerim Taşkıran atandı. Bakanlık 

EPİAŞ’IN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVİNE AHMET TÜRKOĞLU 

KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM

KURULUŞLARA GÖRE 
ÜRETİM
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Sabancı Enerji Grup yönetimine üst düzey atamalar 
gerçekleştiği bildirildi.

Sabancı Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada 
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim A.Ş. şirketlerinin 
oluşturduğu Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na 
Kıvanç Zaimler atandığı bildirildi.
AçıklamayaAçıklamaya göre bu atama ile birlikte Zaimler Enerjisa 
Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enerjisa Üretim 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini 
üstlenecek.

Açıklamada ayrıca Enerjisa Enerji A.Ş. CEO'luğuna ise 
Ziya Erdem'in atandığı bildirildi.
KıvançKıvanç Zaimler ve Ziya Erdem yeni görevlerine 1 Temmuz 
2018 itibari ile başlayacaklar.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında 20 
aydan beri süren müzakereler 14 Haziran 2018 günü 
sabaha karşı tamamlandı ve Avrupa Birliği'nin 
yenilenebilir enerji alanındaki yeni hedefi belirlendi.
''Yenilenebilir''Yenilenebilir Enerji Direktifi'' düzenlemesinde yapılan 
güncelleme ile Avrupa Birliği ülkeleri için 2030 yılı nihai 
enerji tüketiminin yüzde 32 oranında yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanması hedefi getirildi.

Bununla birlikte düzenlemeye 2023 yılında yapılacak 
değerlendirme ile bu hedefin yukarı revize edilebileceği 
maddesi de eklendi.

Müşavirliğine Hakan Korkmaz 
atandı. Türkiye Elektromekanik 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel 
Müdür Yardımcısı Zafer 
Sümengen atandı. Maden İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığına 
MustafaMustafa Sever ve Uğur Salih Uçar 
atandı. Türkiye Petrolleri A.O 
(TPAO) Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip 
Müyesseroğlu ve Mehmet Ferruh 
Akalın atandı.

20 Haziran 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararlarına göre, EPDK’da 
boş bulunan üyeliklere Erdoğan 
Tozan, Hayrettin Kurt ve daha 
önce de bu görevi yürüten 
Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
Yargıtay’daYargıtay’da yemin ederek 
görevlerine başlayan EPDK Kurul 
Üyelerinin katılımı ile ilk kurul 
toplantısı bugün yapıldı.
EPDKEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
toplantı öncesi yaptığı 
açıklamada; “Sektörümüz ve 
milletimiz için hayırlı olsun. Yeni 
üyelerimiz sahip oldukları 
donanım ve tecrübe ile 
Kurumumuza güç katacaktır. 
EPDKEPDK olarak sektörümüz ve 
milletimiz için azimle çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.   

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
KURULUNA 3 ÜYE ATANDI

SABANCI HOLDİNG ENERJİ ŞİRKETLERİ 
YÖNETİMİNE ATAMALAR YAPILDI

AB 2030 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ 
HEDEFİNİ BELİRLEDİ
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Enerjisa Enerji tarafında, şarj istasyonları satışı ve şarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet 
gösteren Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğu satın alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, otomotiv endüstrisinde devrim yaratan elektrikli otomobil 
satışlarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttığı belirtilerek, elektrikli araçların 
gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyacın da arttığı vurgulandı.

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, 
Haziran ayında devreye girecek Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Türkiye’ye en ucuz doğal 
gazı sağlayacağını söyledi. Bakü’de düzenlenen 
uluslararası petrol ve gaz fuarında bir grup gazetecinin 
sorularını yanıtlayan Aliyev, “BOTAŞ’ın gaz fiyatları ticari 
sır. Ama söyleyebilirim ki TANAP’tan alınacak gazın 
bedelibedeli BOTAŞ’ın tüm diğer kaynaklardan ithal ettiği 
fiyatlardan daha düşük olacak” dedi. TANAP’ın 
Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak Güney Gaz 
Koridorunun bir parçası olduğunu vurgulayan Alivey, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in önceki 
gün Şahdeniz 2 projesinden TANAP boru hattına ilk gazın 
vanasını açtığını, 12 Haziran’da Eskişehir’de TANAP’ın ve 
GüneyGüney Gaz Koridoru’nun Eskişehir’e kadar olan kısmını 
devreye alma töreni yapılacağını belirtti. 

Kömür fiyatlarının Haziran 
ayında, talep tarafından ge-
lecek artış ve tedarik açığı 
sebebi ile yükselişe geçmesi 
bekleniyor. API 2’nin 2019 kon-
tratında en son işlem 86,70 US-
D/t’dan işlem gerçekleşirken, 
kontratın gün içinde kaydettiği 
en yüksek değer 87,80 USD/t 
oldu. Temmuz kontratında ise 
96,05 USD/t ile kontrat açılışından 
bu yan görülen en yüksek seviye-
sine ulaştı. Avrupa merkezli bir 
kömür analisti, Avrupa fiyatlarının 
Asya’daki beklentiler ile şekillen-
diğini belirterek, Çin’deki sıcak-

ENERJİSA EŞARJ’I SATIN ALDI

SOCAR/ALİYEV: TANAP TÜRKİYE 
İÇİN EN UCUZ GAZ OLACAK 

KÖMÜR FİYATLARI, 
HAZİRAN’DA TALEP 
ARTIŞI İLE YÜKSELECEK
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Kömür fiyatlarının Haziran ayında, talep tarafından 
gelecek artış ve tedarik açığı sebebi ile yükselişe 
geçmesi bekleniyor. API 2’nin 2019 kontratında en son 
işlem 86,70 USD/t’dan işlem gerçekleşirken, kontratın gün 
içinde kaydettiği en yüksek değer 87,80 USD/t oldu. 
Temmuz kontratında ise 96,05 USD/t ile kontrat 
açılışından bu yan görülen en yüksek seviyesine ulaştı. 
AvrupaAvrupa merkezli bir kömür analisti, Avrupa fiyatlarının 
Asya’daki beklentiler ile şekillendiğini belirterek, Cin’deki 
sıcaklıkların, hidrolik üretim ve iç kömür üretiminde artış 
ihtimalinin fiyatları artıran temel etkenler olduğunu 
ekledi. Uzmanlara göre Haziran ayı boyunca fiyatlarda 
Cin’deki bu etkenler rol oynayacak. Uzmanlar, fiyatlar 
üzerinde rol oynayacak diğer etkenler arasında 
Avustralya’dakiAvustralya’daki madenlerin Haziran ayında bakıma 
girmeleri ile üretimde düşüş ihtimalinin de olduğunu 
belirtti. Analistlere göre; Güney Afrikalı Eskom şirketindeki 
tedarik sıkıntılarının devam edip etmeyeceği 
konusundaki belirsizlik de piyasaları etkileyebilir. Güney 
Afrika’nın kamu şirketi Eskom Mayıs ayında, madenlerde 
yaşanan üretim aksaklıkları nedeniyle ciddi tedarik 
sıkıntısı yasamıştı. sıkıntısı yasamıştı. 
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Bulgaristan’ın enerji düzenleme 
kurumu EWRC, 1 Temmuz itibari-
yle elektrik ihracatında uygula-
nan vergiyi %10,4 artırmak için 
karar taslağı hazırladı. 
Gerçekleşecek vergi artırımı ile fi-
yatın MWh basına 0,5 EUR yük
selmesi bekleniyor. Bulgaristan’ın 
Elektrik Ticaretçileri Birliği (ATEB) 
Başkanı Martin Georgiev’in Ener-
getika’ya yaptığı açıklamaya 
göre; karar Haziran sonunda kes-
inleşecek. Georgiev, ihracata 
gelecek vergi artırımı ile ihracat 
rakamlarının ve Bulgaristan’ın 
genel likiditesinin olumsuz etkile-
neceğini belirtti. Türkiye’nin elek-
trik ithalatında bölge ülkeleri 
içinde en fazla pay Bulgaristan’a 
ait. Mart ayında Türkiye’nin ithal 
ettiği toplam 129.642 MWh’lik el
ektriğin 127.256 MWh’i Bulgar-
istan’dan tedarik edildi. 

KÖMÜR FİYATLARI, HAZİRAN’DA TALEP 
ARTIŞI İLE YÜKSELECEK

BULGARİSTAN, ELEKTRİK
İHTRACATINDA % 10 
VERGİ ARTTIRIMI YAPACAK
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2018 ULUSLARARASI ENERJİ FUAR VE FORUM TAKVİMİ
Tarih : 10/12 Temmuz 2018 Yer ABD San Francisco
Konusu: Solar Enerji Fuarı

Tarih : 3 / 5 Ekim 2018 Yer: Sırbistan Belgrad
Konusu: 14. Uluslararası Enerji Fuarı

Tarih : 9/10 Ekim Yer : Antalya
Konusu : 17. ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı (EPDK’nın Ev sahipliğinde)

Tarih : Tarih : 8/ 9 Kasım 2018 Yer :Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezi 
Konusu : 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF 2018 

DANIŞMAN NOTU
Elektrik Tedarikçisini Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Müşterilerimiz maliyetlerini düşürürken güvenli bir elektrik hizmeti de istiyor. Biz işletmelere bu 
tasarrufu en uygun ve en güvenli şekilde uzun yıllar boyu, aksatmadan, ara vermeden 
sunan şirketleri bir araya getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu yazımızı elektrik kullanan 
işletmelerin tedarikçilerini seçerken hangi konulara dikkat etmesine yardımcı olmak için 
hazırladık.
ElektrikElektrik sektörünün serbestleşmesi ile işletmeler özel enerji şirketlerden daha ucuza enerji 
temin edebiliyorlar. Maliyet bazlı düzenlemeye tabi tarifelerin yerine serbest piyasada 
arz-talep dengesini yansıtan fiyatların olduğu bu yeni ticari ortama ayak uyduran yenilikçi 
ve değişime öncülük eden vizyon sahibi şirketlerin risklerini en iyi şekilde yöneterek 
sürdürülebilir kazançlar elde etmesi mümkün olmuştur. Ancak bu yeni ortamda elektrik 
alırken bilinçli tüketici, basiretli tüccar olarak dikkat etmemiz gereken hususlar 
bulunmaktadır. Gelin bunlar neler size anlatalım.

Doğru Zamanlama Elektrik Satın Alma İhalesi İçin Çok Önemlidir!Doğru Zamanlama Elektrik Satın Alma İhalesi İçin Çok Önemlidir!
İndirimliİndirimli elektrik teklifi isteyip satın alma sürecini başlatma için doğru zamanlama size fiyat 
avantajı sağlayabilir. Öncelikle sözleşme bitiş tarihinizden en az iki ay önceden mevcut 
elektrik tedarikçinize yazı gönderdiğinizden emin olun. Teklif istediğiniz tarihin yılda dört defa 
açıklanan ulusal elektrik tarifelerinin açıklanma zamanına denk getirmemeye çalışın. Bu 
tarihler 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekimdir. Örneğin 1 Ocak da elektrik tarifeleri 
açıklanacakken Aralık ayının ortalarında teklif toplamaya başlarsanız avantajlı teklifler 
bulmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle Ocak başlangıçlı elektrik tedarik sözleşmeleri bize göre 
dezavantajdezavantaj oluşturur. Birçok yeni açıklama 1 Ocak da yapılır. Meydana gelecek yeni 
gelişmeleri görmeden bir karar vermek her zaman doğru olmayabilir.

Bunun dışında sözleşmeniz bitmeden yeteri kadar zaman önce elektrik ihalenizi yapmalısınız. 
Bunun için sözleşme bitişinden bir ay önce bu hazırlıklara başlamanız faydalı olacaktır. 
Kimlerden teklif toplayacağınızı ve gerekli tüketim bilgilerini hazır etmelisiniz. Teklif talebinde 
bulunurken, teklifin size gönderilmesi için bir son tarih belirtmeniz olası gecikmeleri önleyebilir.
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Elektrik Teklifi Toplarken İşletmenize Ait Doğru Verileri Paylaşın
Elektrik,Elektrik, serbest piyasada saatlik olarak fiyatlandırılır. Dolayısı ile tedarikçiler teklif istediğinizde 
sizin saatlik maliyetlerinizi hesaplaması gerekir. Dolayısı ile teklif toplarken en doğrusu saatlik 
tüketimlerinize ihtiyaçları olacaktır. Ancak saatlik tüketimleriniz elinizde olmayabilir. Bu 
bilgileri bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketine başvurarak temin edebilirsiniz. Bir diğer yöntem 
olan gündüz, puant ve gece yapılan KW bazlı tüketimlerinizin olması gerekir. Bunun diğer bir 
adı ise T1(Gündüz),T2 (Puant) ve T3 (Gece) tüketimlerinizdir. Eğer bunları paylaşmadan teklif 
istiyorsanız baştan sürece hatalı başlamışsınız demektir.

Abonelik ve Tedarik Başlangıç Tarihinin Teklif Sürecinde BelirtilmesiAbonelik ve Tedarik Başlangıç Tarihinin Teklif Sürecinde Belirtilmesi
SizSiz hangi abone grubundan veya hangi tarihte tedarik döneminin başlayacağını biliyor 
olabilirsiniz. Ancak teklif istediğiniz firmalara bunu söylemezseniz süreci gereksiz yere uzatıyor 
olursunuz. Dolayısı ile mutlaka teklif istersen Sanayi, Ticarethane, Mesken tarife grubunda 
olduğunuzu Orta Gerilim (OG) ya da Alçak Gerilim (AG)’den bağlı olduğunuzu, Tek veya 
Çift Terim ayrımını söylemeniz gerekir. Tek ve Çift Terimi Tek veya Çok Zamanlı tüketim ile 
karıştırmamanızı önemle hatırlatırız. Yazının yazıldığı tarih ile özel enerji şirketleri indirimli 
elektriklerini büyük çoğunlukla Tek Zamanlı fiyat üzerinden verirler. Açıkçası bugüne kadar 
çok zamanlı teklif veren özel enerji şirketi ile karşılaşmadık desek yanlış olmaz.çok zamanlı teklif veren özel enerji şirketi ile karşılaşmadık desek yanlış olmaz.

Teklif Topladığınız Firmalar Hakkında Araştırma Yapmaya Çalışın
Çalışmayı veya teklif istemeyi düşündüğünüz firmalar hakkında bilgi toplamaya çalışın. 
Referanslarını istemek veya rakip firmalar ile sohbet etmek size fikir verecektir. Bunun dışında 
Enerji Tüketicileri Derneğinden de bilgi alabilirsiniz. Firmalar ile en önemli detaylar satış sonrası 
süreçlerinde size sunacakları destek, ulaşılabilir olmaları, sözleşmelerine olan sadakati sizin 
için belirleyici olmalıdır. Sözleşme başında ve sonunda sizi arayan bir şirketin tüketici odaklı bir 
firma olmayacağı açıktır.

Aldığınız Teklifleri Doğru Şekilde Karşılaştırmalısınız
DoğruDoğru bilgi ve belgeler ile indirimli elektrik teklifi veren lisans sahibi elektrik şirketlerinden 
teklifleri topladınız. Şimdi topladığınız teklifleri doğru şekilde kıyaslamalısınız. Öncelikle 
hepsinin aynı koşullarda teklif verdiklerinden emin olmalısınız. Bazı şirketler Yekdem hariç 
teklifler vermektedir. Bu gibi teklifler ile size daha yüksek indirim sunuyormuş gibi görünüyor 
olabilirler. Bazı kötü niyetli firmalar Yekdem’i olması gerektiği gibi size anlatmayıp teklif 
aşamasında bunu ticari etiğe aykırılı olarak haksız rekabet unsuru olarak kullanırlar. Bu önemli 
bir detaydır. Yekdem Bedelini faturaya ayrıca ekleyecekleri için teklif değerlendirme 
aşamasındaaşamasında fiyat karşılaştırması yaptığınız tekliflerde Yekdem Bedelinin teklif fiyatına 
dahil/hariç olduğunun net şekilde anlaşılması doğru bir değerlendirme için gerekli olacaktır. 
Eğer elektrik piyasasını yakında takip etmiyorsanız bu konuda uzmanlığınız yoksa veya 
uzman desteği almıyorsanız Yekdem’li teklif almak sizin için otoyolda karşıdan karşıya 
geçmek kadar maceralı olabilir. Bir kamyon ile yakın temasta bulunmanız kaçınılmaz olabilir.

Yeşil Enerji Hassasiyetinin Satın Alma Esnasında Ayırt Edici bir Özellik Olması
Elektrik üretimi farklı yakıt ve tekniklerle yapılabilir. Eğer elektrik üretimi yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerinden yapılıyorsa buna yeşil enerji ya da yenilenebilir enerji deriz. 
Tedarikçilerin bu alanda yaptıkları seçimler, çevreye, iklim sorununa ve elektrik arzının 
geleceğine büyük bir fark yaratabilir. Gelecek kaygılarımız için yeşil enerjiden üretim yapan 
lisans sahibi elektrik şirketlerini tercih etmek isteyebilirsiniz. Ancak henüz ülkemizde bir 
sertifikasyon sistemi yoktur. Bir ara bu konuda bazı çalışmalar yapılıp taslak yönetmeliğin 
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çıkarılmasına kadar gelinse de sonuç alınamamıştır. Bu yazının yazıldığı dönemde 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü olan Sayın Oğuz Can Bey himayesi ve gayretleri ile bu 
konuda bir çalıştay yapılmış olup görüşmeler yapılmaktadır. Ancak 2018 yılı itibariyle 
Türkiye’deki lisans sahibi elektrik şirketlerinin yeşil enerjiden elektrik sattıklarını söyleyenleri 
ciddi şekilde sorgulamak gerek. Bu tarihten öncede durum böyleydi. Yurt dışındaki 
sertifikasyon kuruluşları ile yapılan birkaç anlaşma olduğunu duymuş olmakla beraber 
yaygın yöntemin bir A4 kâğıda “Bu şirket yeşil enerji kullanmaktadır” mealinde bir içerik 
yazılmakyazılmak sureti ile verildiğini biliyoruz. Böyle bir belgenin uluslararası arenada hiçbir geçerliliği 
olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Özellikle yabancı denetim kuruluşları tarafından 
denetim geçiren firmalar bu konuda ciddi sıkıntı yaşayabilirler.
Bütün hazırlıkları tamamladınız ve teklif taleplerinize dönüşler başladı. Şimdi çok daha zor 
olan sözleşme aşamasına geçeceksiniz. Sözleşmeler teklif taleplerinden çok daha önemli 
olup aldığınınız indirimden çok daha önemlidir. Dolayısı ile ne kadar yüksek indirimler 
bulursanız bulun kötü bir sözleşme müzakeresi ile hatalı bir sözleşme imzalamanız durumunda 
aldığınızı düşündüğünüz indirim buharlaşıp kaybolacaktır. Elektrik Tedarik Sözleşmeleri çok 
önemli olup ayrı bir makale konusu olacaktır.
ArtıkArtık nasıl teklif toplayacağınız konusunda temel konuları öğrendiniz. Elektrik abonelerin 
tarife grubu ve tüketim büyüklük ve şekillerine göre farklılık gösterebileceğini unutmamak 
gerekir. Dolayısı ile en doğru tespit her bir işletme için özel yapılan olacaktır. Biz burada en 
temel ve genel konulara dikkat çekmek istedik. Umarım faydalı olmuştur.


