
Türkiye’nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından 
ilgilendiren ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ’, 1 Nisan itibarıyla 
uygulanmaya başlandı. Sanayici nisan ayı elektrik faturalarında birim fiyatta 
yüzde 25 ila 30 arasında değişen zamlarla karşılaştı.

Yeni düzenlemeye göre, son kaynak tedarik 
tarifesi ile elektrik tedarik edecek olan, yıllık 
bazdaki tüketimi 50 milyon kilovatsaat ve 
daha fazla olan tüketiciler yüksek; 50 milyon 
kilovatsaatten daha az elektrik tüketenler 
de düşük tüketimliler olarak tanımlandı.

TebliğinTebliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir 
ay geçti. Bir ayın sonunda sanayicilere 
kullandıkları elektriğin ilk faturaları da tebliğ 
edildi. Ulusal elektrik tarifesinin dışında 
bırakılan yıllık tüketimi 50 milyon kwh 
üzerinde olan abonelerin OSB’lerin de 
içinde olduğu grubu kapsaması ile 
sanayicilerinsanayicilerin elektrik maliyetlerinin 
artmasına sebep oldu. 

SANAYİCİ ELEKTRİK FATURASINDA %30’A 
VARAN ZAMLA KARŞILAŞTI
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   BULGARİSTAN, BELENE NÜKLEER
SANTRALİNİ YENİDEN ELE ALACAK

   BULGAR IBEX VE 
EPİAŞ MUTABAKAT 
ANLAŞMASI İMZALADI
Bulgar enerji borsası IBEX ile EPIAS 
arasında 27 Nisan günü 
mutabakat anlaşması imzalandı. 
IBEX ve EPIAS tarafından 
yayınlanan duyurulara göre; 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 
imzalanan anlaşma uyarınca iki 
borsa,borsa, Bulgaristan’da organize bir 
spot doğal gaz piyasası 
geliştirmek; Merkezi İkili Anlaşmalar 
Piyasası (Centralized Market for 
Bilateral Contracts-CMBC) için 
yazılım çözümleri üretmek ve iki 
ülkenin gün öncesi elektrik 
piyasasındapiyasasında birleşmeleri 
imkanlarını araştırmak için 
çalışacak. Sofya’da düzenlenen 
toplantıda EPIAS adına 
açıklamada bulunan EPIAS 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Karahan, güncel durumda planın, 
Türkiye’deTürkiye’de doğal gaz spot 
piyasasını 1 Eylül itibariyle 
başlatmak olduğunu yineledi. 
Karahan, “Enerji ticaretinin 
merkezi olma yolunda ilerleyen 
Türkiye’de, yerli ve milli enerji 
kaynaklarına yönelik geliştirilen 
politikalarpolitikalar doğrultusunda 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
çok önem veriyoruz” dedi. 
Toplantının sonunda Karahan “ 
Stratejik hedefimiz, piyasa 
tarafından belirlenen bir doğal 
gaz fiyatıdır.” dedi. Toplantıda IBEX 
yetkilileri,yetkilileri, Bulgaristan ile 
Makedonya ve Batı Avrupa’nın 
diğer ülkeler arasında piyasa 
birleşmesi fırsatlarını sunduğunu 
belirterek, Bulgaristan Enerji Borsası 
tarafından işletilen elektrik piyasası 
ve ticaret platformlarının 
detaylarını paylaştılar. detaylarını paylaştılar. 

Bulgaristan Hükümeti, 2000 MW kurulu güce sahip 
olacak Belene nükleer santralinin geliştirilmesine 
yeniden izin tanınması için parlamentoya gidecek. 
Proje, 2012 yılında yatırım kaynaklı nedenlerle iptal 
edilmişti. Projenin tekrar ele alınması için Bulgar 
parlamentosuna gidecek olan Enerji Bakanlığı, yıl 
sonunda tesise yapılacak yatırım için yeni bir ihale 
açılacağınıaçılacağını belirtti. Tesisin yapım maliyetinin 10 milyar 
EURO olması bekleniyor. Cin’in kamu nükleer şirketi 
CNNC, Tuna nehri üzerinde yer alacak tesis ile 
ilgilendiğini açıklamıştı. Bulgaristan Enerji Bakanı 
Temenuzhka Petkova da çoğunluk hissesi EDF’de olan 
Fransız Framatome şirketine projede yer alması için 
davet göndermişti. Bulgaristan’da Sovyet 
dönemindendöneminden kalma 1000’er MW’lik iki nükleer reaktör 
bulunuyor.

Kozloduy santralinde yer alan reaktörler, 
güncel olarak ülkenin elektrik üretiminin 
%30’unu karşılıyor. 
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Türkiye enerji sektörü, Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı ICCI 2018’le biraraya geldi. Bu yıl birçok ilke 
imza atılan fuarda ilk defa kurulan ‘Diplomatik Alan’da 
dünyanın dört bir yanından gelen enerji sektörü 
profesyonelleri diplomatlar ile buluştu.Dünyanın en hızlı 
gelişen enerji piyasalarından biri olan Türkiye bu 
gücünü ICCI 2018 ile uluslararası alana taşıdı.

FuardaFuarda Türkiye enerji endüstrisine yönelik anlaşmalara 
imza atıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 
katılımıyla yapılan fuarda, Türkiye’deki enerji 
yatırımlarına yönelik önemli işbirlikleri için imza atıldı. 
Yerli ve yabancı üreticilere, yatırımcılara ve satın 
almacılara birçok fırsatın sunulduğu fuara bu yıl önemli 
ilgiilgi söz konusu oldu. 225 ulusal ve uluslararası katılımcı 
firmanın yer aldığı fuarı 14 binin üzerinde sektör 
profesyoneli ziyaret etti. 

Sistem Marjinal Fiyatı Mayıs ayının 
ilk 21 gününde SMF 167,76 TL/MWh 
olarak kaydedildi. SMF, 14-20 
Mayıs haftasında ise 179,27 
TL/MWh bandında gerçekleşti.
14-2014-20 Mayıs haftasından en yüksek 
SMF 208,8 TL/MWh ile 18 Mayıs 
Cuma günü, en düşük SMF ise 157 
TL/MWh ile 20 Mayıs Pazar günü 
gerçekleşti.

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ) 
tarafından yayınlanan verilere 
göre; 14-20 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleşen elektrik üretimi 5,10 
TWh oldu. Bu tarihlerde termik 
santrallerden gerçekleşen elektrik 
üretimi 3,41 TWh; hidrolik 
santrallerdensantrallerden gerçekleşen elektrik 
üretimi ise 1,44 TWh oldu. Mayıs 
ayının ilk 20 gününde ise termik 
kaynaklı üretim 9,47 TWh; hidrolik 
kaynaklı üretim ise 4,33 TWh oldu. 
Nisan ayında gerçekleşen toplam 
elektrik üretimi bir önceki aya göre 
%6,6%6,6 azalarak 24,23 TWh’ten 22,62 
TWh’a gerilemişti.  Nisan ayında 
gerçekleşen elektrik üretiminin 
kaynaklara göre dağılımına 
bakıldığında ise termik 
kaynaklardan elde edilen üretim 
14,58 TWh; hidrolik kaynaklardan 
eldeelde edilen üretim ise 6,32 TWh 
olmuştu. 

TEZGAH ÜSTÜNDE HAZİRAN FİNANSAL 
KONTRATI 188,50 TL/MWH’TEN İŞLEM GÖRDÜ

KAYNAKLARA GÖRE
ÜRETİMENERJİ DEVLERİ ICCI

2018 DE BULUŞTU

Tezgah üstü piyasada Haziran finansal kontratında fiyat 
188,50 TL/MWh olurken, aynı ay için fiziksel kontratta alış 
ve satış teklifleri 190-191 TL/MWh seviyesinde yer aldı. 
Mayıs ayının üçüncü haftasında piyasada Ağustos ve 
Eylül fiziksel kontratları için 217 TL/MWh’ten işlem 
gerçekleşti. Kontratlar için alış ve satış teklifleri ise 
216-218 TL/MWh oldu.
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TABİİ KAYNAKLAR VE
YENİLENEBİLİR ENERJİ
LİSELERİ AÇILIYOR

ABD’nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya, 2020 yılından 
itibaren kurulacak tüm müstakil ev ve apartman 
dairelerinde güneş enerjisi panellerini zorunlu kıldı.

ABD'ninABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık 
eyaleti olan Kaliforniya, 1 Ocak 2020'den sonra inşa 
edilecek tüm müstakil ev ve apartman dairelerinde 
güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti 
oldu. 

BBC'ninBBC'nin haberine göre, Kaliforniya Enerji Komisyonu 
kararı oybirliğiyle onayladı. Eyalet daha önce de 2030 
itibariyle tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 
50'sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan 
gelmesini şart koşmuştu. Eyalet, geçen yıl kullanılan 
elektriğin yüzde 16'sı güneş enerjisinden elde etmişti.

Shura Enerji Dönüşüm Merkezi iş dünyası, kamu 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir 
araya geldiği bir tanıtım toplantıyla faaliyetlerine 
başladı. Toplantıda Türkiye’nin Elektrik Sektöründe 
Yenilenebilir Kaynakların artan payı raporu da açıklandı. 
Daha fazla yenilenebilir enerjinin şebekeye 
entegrasyonu için en son veri ve bilgilerin kullanıldığı 
çalışmayaçalışmaya göre, Türkiye herhangi bir ek iletim altyapı 
maliyetine girmeden 2026 yılına kadar kurulu rüzgar ve 
güneş enerjisi kapasitesini 40 bin MW’a çıkarabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak 16 derslikli 10 
okuldan 7’sinin yenilenebilir enerji 
lisesi 3’ünün de tabii kaynaklar 
lisesi olacağını ifade etti.

EnerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın da katıldığı Milli 
Enerji Eğitim Hamlesi 
kapsamında düzenlenen Tabii 
Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri Mesleki ve Teknik 
AnadoluAnadolu Liseleri imza töreninde 
konuştu. Törende, 16 derslikli 10 
okuldan 7’sinin yenilenebilir enerji 
lisesi 3’ünün de tabii kaynaklar 
lisesi bilgisinin veren Albayrak, 
“Meslek lisesi sadece bir okul 
meselesi değil, bunun ötesinde 
kalkınma meselesidir.”kalkınma meselesidir.”

Enerji alanında işleri başarıyla 
yürütecek, hedeflerin ötesine 
taşıyacak gençlerin 
yetiştirileceğini ifade eden 
Albayrak, “Yerlileşme ve yerli 
üretim dedik. Enerji 
teknolojilerinin de yerlileştirilmesi 
gerekiyorgerekiyor dedik. Artık teknoloji 
kullanan değil, üreten ve ihraç 
eden ülkelerin altın çağını 
yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. 
Türkiye'ye en büyük sıçramayı 
yaptıracak olan, teknoloji 
alanında da üretim ortaya 
koymasıdır.koymasıdır. Tüm stratejileri de 
teknoloji yerlileştirilmesi üzerine 
kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı 
karşılamayı değil, Türkiye'nin bu 
alanda üretim üssü haline 
gelmesini amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

ENERJİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ

KALİFORNİYA’DA EVLERE
GÜNEŞ PANELİ ZORUNLULUĞU
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EPDK BAŞKANI YILMAZ, YENİDEN ERRA YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

EPDK Başkanı Yılmaz, 37 ülkeden enerji düzenleme otoritesinin bir araya geldiği ERRA'nın 
Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen ve 37 ülkeden enerji düzenleme otoritelerinin bir 
araya geldiği Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği ERRA'nın Genel Kurul toplantısında; EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Başkan Yılmaz, 
bu görevi 2 yıllığına yürütecek.

DünyanınDünyanın farklı kıtalarında yer alan ülkeler arasında enerji diplomasisinin gelişimine de 
katkıda bulunan ERRA'nın Soçi'deki toplantısında ayrıca, Filistin’in uluslararası arenada 
tanınması ve enerji alanında iş birliği ve diyalog kanallarını artırabilmesi için de önemli bir 
gelişme yaşandı. EPDK’nin tam desteğini alan Filistin Elektrik Düzenleme Konseyinin ERRA'ya 
yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Filistin Elektrik Düzenleme Konseyi, ERRA etkinlikleri 
sayesinde enerji alanında küresel tecrübelerden faydalanma, yatırım olanakları bulma ve 
düzenleme kabiliyetlerini geliştirme gibi avantajlar elde edebilecek.

EnerjiEnerji otoriteleri arasında kapsamlı iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ulusal 
düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulus ötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla 
kurulan ERRA, 37 ülke ve 4 kıtada yaklaşık 1 milyar nüfusu içine alan bir bölgeyi kapsıyor.
Öte yandan birlik tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Enerji Yatırım ve Düzenleme 
Konferansı, 9-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da EPDK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Konferans süresince Türkiye enerji piyasasının yanı sıra enerji tüketicilerinin güçlendirilmesi, 
doğal gaz piyasalarındaki gelişmeler ve arz güvenliği gibi konular ele alınacak.
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ELDER (ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ
DERNEĞİ) 11. SEKTÖR TOPLANTISI
EPDK Başkanı Yılmaz: “Nasıl ki biz ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla görev 
yapıyorsak, sektörümüzde görev yapan herkesten de takım ruhu bilinci ile hareket 
etmesini bekliyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yıl on birincisi 
düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Sektör Toplantısı’nın açılışında 
konuştu.

20172017 yılında yazılı başvuru yoluyla EPDK’ya elektrik sektörüne ilişkin 50 binden fazla 
tüketici şikayeti iletilmesinin önemli bir husus olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz: 
“Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki tüketici şikayetlerinin ilk muhatabı dağıtım 
şirketleri ve dolayısıyla çağrı merkezleridir. Zira serbest bir piyasada kamu ancak müşteri 
ile şirket arasında çözüm bulunamayan konularda devreye girmelidir " dedi.

ÇağrıÇağrı merkezlerinde çalışan personelin tüketicileri en faydalı ve en hızlı şekilde 
bilgilendirmelerinin ve sorunların çözümü için de en doğru şekilde yönlendirmelerinin 
büyük önem taşıdığını vurgulayan EPDK Başkanı: “Çağrı merkezi personeli mutlak 
surette gerekli eğitimlerden geçirilmeli, tüketicilerimiz muğlak cevaplarla veya baştan 
savma bir tavırla karşılaşmamalıdır" ifadelerini kullandı.

EPDKEPDK olarak yeterli ve kaliteli hizmet sunumunun temini için üzerlerine düşen 
düzenleme, bilgilendirme, denetim gibi çalışmaları titizlikle yaptıklarını belirten Başkan 
Yılmaz, sektör temsilcilerinden de başta hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti olmak 
üzere her alanda azami çaba göstermelerini beklediklerini söyledi.
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"Nasıl ki biz ayrıştırıcı değil kucaklayıcı ve birleştirici bir anlayışla görev yapıyorsak, 
sektörümüzde görev yapan herkesten de takım ruhu bilinci ile hareket etmesini 
bekliyoruz" diyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sektörde başarının da başarısızlık gibi 
müşterek olduğunu vurguladı.

Biz de Tüketicinin dahil olmadığı bir takımın bir ayağı eksik bir masadan farkı 
olamayacağını ETÜDER (Enerji Tüketicileri Derneği) olarak her platformda tekrarlamaya 
devam ediyoruz.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Başkanı Fatih Birol, petrol 
fiyatları ile ilgili olarak 
Türkiye’nin gerçek önlemler 
almaması durumunda ciddi 
baskı göreceğini belirtti. Fatih 
Birol, enerji sektöründeki son 
gelişmelerigelişmeleri ve Türkiye’nin 
enerji politikasına ilişkin temel 

başlıkları değerlendirerek şunları söyledi;  "Petrol piyasalarında son 6-7 ay içerisinde çok 
önemli iki değişiklik var. Bunlardan bir tanesi petrol talebinin çok hızlı bir şekilde 
büyümeye devam etmesi. İkincisi Viyana Antlaşması gereği OPEC ülkeleri ve Rusya 
üretimde belli bir kısıtlamaya gittiler. Bu bakımdan petrol fiyatlarında zaten piyasalarda 
bir daralma vardı. Bir de artık jeopolitika  geri geliyor. Burada iki noktaya dikkat çekmek 
gerekiyor.gerekiyor. Birincisi ABD yönetiminin İran ile aldığı kararlar. İkincisi de Venezuela. Bu ikisi 
petrol fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir. Olacaktır demiyorum ama olabilir. 
Şimdi İran dünyanın beşinci büyük petrol ihracatçısı, son derece önemli bir ülke.  İran’la 
ilgili yaptırımlar piyasaya nasıl yansıyacak bunu iyi görmemiz lazım. Bunun yanında 
Venezuela da çok önemli bir ülke. Venezuela'nın üretimi hızlı bir şekilde düştü. Mesela 
Chavez iktidara geldiği zaman Venezuela'nın üretimi 3,9 milyon varil civarındaydı. Şu 
anda 1,4 milyon varile düştü ve daha da düşebilir. Jeopolitikanın enerji ve petrol 
piyasasınapiyasasına geri dönmesi fiyatları şu an 80 USD civarına getirdi." Türkiye’nin cari açığını 
etkileyen en önemli faktörlerden birisinin petrol ve doğal gaz faturası olduğunu 
kaydeden Birol, “Yıllardan beri bunun altını çiziyorum. Fiyatların artması ve dolardaki 
değişmelerle birlikte bu fatura büyük olacak gibi gözüküyor” dedi. Birol, "Türkiye’nin 
enerji faturasında yeterli önlemler alınmazsa gerçekten baskı göreceğiz. Baskıyı önce 
petrol fiyatlarından görüyoruz sonra doğal gaz fiyatlarında. Doğal gaz ithalat 
fiyatlarında kontratlılar büyük bir oranda petrol fiyatlarına endekslendiği için belli bir 
zaman sonra doğal gaz ithalat faturaları da artacak" ifadelerini kullandı. zaman sonra doğal gaz ithalat faturaları da artacak" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE ÖNLEMLER
ALMAZSA CİDDİ
BASKI GÖRECEK

Nisan’da GÖP Hacim 
Aylık %3,87 Azaldı.

Elektrik Üretiminde Kullanılan
Gaz Miktarı 2017’de %55 Arttı. 
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KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM
Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilere göre; 14-20 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleşen elektrik üretimi 5,10 TWh oldu. Bu tarihlerde termik 
santrallerden gerçekleşen elektrik üretimi 3,41 TWh; hidrolik santrallerden gerçekleşen 
elektrik üretimi ise 1,44 TWh oldu. Mayıs ayının ilk 20 gününde ise termik kaynaklı üretim 
9,47 TWh; hidrolik kaynaklı üretim ise 4,33 TWh oldu. Nisan ayında gerçekleşen toplam 
elektrik üretimi bir önceki aya göre %6,6 azalarak 24,23 TWh’ten 22,62 TWh’a gerilemişti.  
Nisan ayında gerçekleşen elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında 
iseise termik kaynaklardan elde edilen üretim 14,58 TWh; hidrolik kaynaklardan elde edilen 
üretim ise 6,32 TWh olmuştu. 

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

Tarih : 6/9 Haziran 2018 Yer : Tayland Bangkok 
Konu : Enerji Isı ve Havalandırma

Tarih: 6/9 Haziran 2018 Yer: Tayland Bangkok
Konusu: Çevre ve Enerji Teknolojileri Fuarı

Tarih: 10/12 Temmuz 2018 Yer: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)

2018 ULUSLARARASI ENERJİ FUAR VE FORUM TAKVİMİ
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ELEKTRİK TÜKETİMİ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEIAS) tarafından yayınlanan verilere göre; 14-20 Mayıs haftasında 
Türkiye’de gerçekleşen elektrik tüketimi 5,15 TWh oldu. Mayıs başından 20 Mayıs tarihine 
kadar geçen  sürede gerçekleşen tüketim ise 14,83 TWh oldu. Nisan ayında Türkiye 
genelinde elektrik tüketimi aylık %5,6 azalarak 24,14 TWh’ten 22,78 TWh seviyesine 
gerilemiştir. 

EPDK 2018 YILI ŞUBAT AYI ELEKTRİK PİYASASI RAPORUNU YAYINLADI
2018 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Genel Görünüm
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Şubat 2018 Döneminde Lisanslı Elektrik Üretiminin Kaynak Bazında dağılımı ve 2017 Şubat 
değerleriyle karşılaştırması. (Mwh-%)

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, Şubat ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla 
yüzde 3.2 oranında artışla 23 milyon 78 bin megavatsaate ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK)’nın yayınladığı “2018 Yılı Şubat Ayı 
Elektrik Piyasası Raporu” kapsamında, 
lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32.6’lık 
bölümü doğalgaz, yüzde 23.4’lük bölümü 
ithal kömür, yüzde 15.6’lık bölümü barajlı 
hidroelektrik santralleri ve yüzde 9.2’lik 
bölümübölümü ise linyit ile karşılandı. Bu kaynakları 
rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, 
asfaltit, biyokütle, fuel- oil, güneş, motorin 
ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) takip etti.

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, Şubat 
ayında geçen senenin aynı dönemine 
kıyasla yüzde 3.2 oranında artışla 23 milyon 
78 bin megavatsaate ulaştı. Bu süreçte 
elektrik üretimi, linyit santrallerinde yüzde 

32.9 oranında, doğalgaz santrallerinde 
yüzde 3.7 oranında geriledi. Bu 
kaynaklardaki üretim düşüşünün telafi 
edilmesi için ithal kömürden elektrik üretimi 
yüzde 29.5, barajlı hidroelektrik 
santrallerinden elektrik üretimi ise yüzde 7.5 
artırıldı.
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Elektrik Piyasasında İndirim Veren
Elektrik Tedarik Şirketi Bulmak

Elektrik sektörünün her geçen gün karmaşıklaşması günümüzde elektrik hizmetini satın alma 
kalemi olmaktan uzaklaştırmaya devam ediyor. Elektrik anlaşmalarının bir satın alma 
departmanı işi olarak değerlendirilemeyeceği sektör hakimiyeti gerektiren profesyonel bir 
danışmanlık hizmetiyle olası zararlardan korunmanın ve olası avantajlardan erken haberdar 
olmanın ihtiyaç olmaktan çıktığının bilincinde olan vizyon sahibi yöneticiler sektörün 
değişimine ayak uydurarak danışmanlık hizmetimizden yararlanmayı seçiyorlar. Sektörde 
elektrik fiyat teklifi veren firma yok denecek kadar az; indirim oranlarında % 0,5 bile veren 
firmafirma bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Hal böyle iken bazı tedarik firmaları son kaynak tedarik 
tarifesine benzer bir formülle teklif sunma yolunu seçiyor. Bu da ulusal tarifenin üzerinde 
tekliflerle karşılaşan müşteriler anlamına geliyor. Son kaynak tarifesi piyasa fiyatlarında 
oluşacak riskleri tedarikçinin üzerinden alarak tüketiciye devrediyor. Son kaynakta zorunlu 
limit yıllık 50 milyon kwh iken yıllık 100 bin kwh tüketenler  de  (PTF+YEKDEM)*katsayı içeren 
teklifler görmeye başladı. 

Peki bu süreçte müşteri nasıl bir yol 
izlemeli? 
Elektrik hizmetini satın alma kalemi olarak 
görme alışkanlığını terk etmeli.
Olası zararlardan korunmanın bir yolu var 
mıdır?
ProfesyonelProfesyonel destekle elektrik anlaşması ve 
sonrasındaki  süreci en doğru şekilde 
yöneterek olası zararlardan korunmuş 
olursunuz. AFA danışmanlık olarak (OSB 
içinde olan şirketler hariç) bir süre daha 
ulusal tarifede kalmanın anlaşma 
yapmaktan daha yararlı olacağını 
görüşündeyiz.görüşündeyiz.

Son kaynak fiyatlandırması; tekliflerin 
toplanmasından tutun anlaşmanın 
imzalanmasına ve oluşan faturaların kontrol 
edilmesinden uzlaşma faturasının 
hesaplanmasına, tüm süreci uzman 
desteğinde yönetilmesi elektrik tüketicisi 
olan tarafın olası zararlardan korunması 
adına önem kazanmaktadır. adına önem kazanmaktadır. 
AFA Danışmanlık olarak müşteri ve tedarikçi 
arasında yıllardır gördüğümüz köprü 
görevinde son kaynak fiyatlandırmasında 
da müşteriden yana tutumumuzu 
korumaya ve sektör oyuncularının müşteri 
bilinçsizliğinden kaynaklı müşteri 
mağduriyeti yaratmamaları için çalışmaya 
devam ediyoruz. devam ediyoruz. 
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YENİ WEB SİTEMİZ YAYINDA DANIŞMAN NOTU
AFA Danışmanlık olarak sektörün 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
etmenin ve danışanlarımıza kazandırarak 
büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul 
Ataşehir Sarphan Finans Merkezinde açılan 
yeni ofisimizden sonra web sitemizi de 
yeniledik.yeniledik. Kurulduğumuzdan bugüne 
danışanlarımıza sağladığımız tasarruf 2 
milyon TL ye yaklaştı. Enerji alanında bizle 
çalışarak hem şirketlerine hem de milli 
sermayeye tasarruflarıyla katkı sağlayan ve 
karşılıklı güvenle yola devam ettiğimiz siz 
danışanlarımıza teşekkür ederiz.

Dikkat Son Kaynak Tarifesi 
Geliyor
20182018 yılının ocak ayı itibari ile bazı medya 
organlarında “Büyük sanayiciye büyük 
indirim” diye çıkan haberleri 
okuduğumuzda gülümsemekten kendimizi 
alamamıştık. Son Kaynak Tarifesinin niyeti 
aslında indirim yapmak değil maliyetlerin 
şeffaf olarak görüldüğü ve direkt olarak 
elektrikelektrik kullanıcılarına yansıtıldığı bir sistemin 
yayılmasını zorun kılan bir gelişmeydi.

Gelin 2018 yılı için Son Kaynak Tarifesini 
konuşalım. Ancak şunu unutmamak lazım 

ki bu yazı, yazıldığı dönem için daha anlamlı olacaktır. İlerleyen dönemlerde neler olacağını 
zaman ve sektörel gelişmeler gösterecektir.

Bize göre sorunun başlangıcı tebliğin yayın tarihi ile başladı. 2017 Aralık ayında yayınlanan 
yönetmelik büyük tüketime sahip işletmeleri gerçekten zor duruma soktu. Bilindiği üzere 
birçok işletme bütçelerini sene sonunda yapar. Bu biliyorum çünkü bazı müşterilerimiz elektrik 
maliyetini bütçeye koymak için bizden önümüzdeki yılın fiyat öngörülerini isterler. Tahmin 
ediyorum ki çimento, demir-çelik gibi firmalar ve OSB’ler son dakika ortaya çıkan ve 
maliyetleri arttıran Son Kaynak Tarifesinden olumsuz yönde etkilendiler. Düşünsenize satışını 
yaptığınız ürünün maliyetlerini hesaplamışsınız, stratejinizi belirlemişsiniz ancak bir anda en 
büyükbüyük maliyet kalemlerinden olan enerji giderleriniz yaklaşık %15 artıyor. Bunu futbol ile 
açıklamak gerekirse doksanıncı dakikada kalenizde müthiş bir gol görüyorsunuz ve elinizden 
gelen hiçbir şey olmuyor.

Güçlü sermayeler ile kurulan ve 2018 yılında “Son Kaynak Tarife Limiti ”ne giren bu firmaların 
sıkı savunma yapmasına rağmen EPDK’dan geri adım gelmedi. Buda ilgili yönetmelik 
çıkarılmadan önce bu konuda ciddi bir çalışma yapılarak karar alındığını gösteriyor. Elbette 
elektrik kullanıcılarının “Son Kaynak” maliyetinden şikâyetleri devam ediyor. Haberlerden 
gördüğümüz kadarıyla konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar götüreceklermiş. 2017 yılında 
başlayan ve 2018 yılında artarak devam eden ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek 
konunun tekrar değerlendirilmesi talep edilebilir. Son Kaynak Tebliği daha öncede taslak 
olarak çıkarılmış ancak yürürlülüğe sokulamamıştı.olarak çıkarılmış ancak yürürlülüğe sokulamamıştı.

2018 yılındaki Son Kaynak Müşterileri bir önceki sene gerçekleştirdikleri tüketimleri 50 Milyon 
kWh tüketimi geçen işletmelerden oluştu. Bu firmaların Son Kaynak savunması yaparken 
kullandıkları argümanlar ise oldukça zayıftı. 2018 yılındaki Son Kaynak müşterilerine hak 
verdiğimiz en ciddi argüman; işletmelerin hazırlık için yeterli zamanının olmamasıdır. Taslak ile 
yayın tarihi arasındaki süre oldukça kısaydı. Böyle bir yönetmelik için bize göre en az altı ay 
süre önceden işletmeler bilgilendirilmeliydi.
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Son Kaynak müşterilerinin “Elektrik Tüketimleri Geceden Gündüze Kayabilir ve Buda Gündüz 
Fiyatlarını Arttırabilir” gibi bir argümanları var. 2018 yılındaki Son Kaynak Tarifesi müşterileri bu 
söylem ile üst düzey bürokrat ve vekillere gittiler. Elbette bu teoride bunu yapabilirler ama 
piyasa gerçekleri buna izin vermeyecektir. Çimento ve Demir-Çelik sektörü genelde 24 saat 
çalışan bir yapıları olup baz yük (her saat eşit yük) elektrik çekerler. Söylemlere göre “Son 
Kaynak Tarifesine geçildiğinde işletmeler gece çalışmayı tercih etmeyerek tüketimi gündüz 
saatlerine kaydıracak ve gece tüketimi azalacaktır. Bu da ülkemizin üretim dengelerinde 
bozulmalarabozulmalara ve belirli aralıklarda çektiği yükü artıracaktır.” dediler. Şimdi böyle bir şey olursa 
neler olabileceğini konuşalım.

Gece vardiyalarını durdurup gündüz saatlerinde daha çok çalışmaya başlasınlar. Elektrik 
piyasasındaki fiyatların yükselip düşmesinin en büyük etkisi arz ve talep belirler. Yani talebin 
fazla olması fiyatı arttırırken talebin düşük olması ise fiyatı düşürecektir. Son Kaynak 
Tarifesindeki en önemli husus ise hangi saatte ne kadar tüketim yaparsan o saat aralığında 
gerçekleşen fiyat ile tüketim çarpılarak elektrik faturası hesaplanmaktadır. Tüketimin 
gündüze kayması bu saatlere olan güç talebini arttıracak ve elektrik fiyatları hızla yükselişe 
geçecektir. Gece saatlerinde tüketim azaldığı için fiyatlar hızla aşağı düşecektir. Eğer 
üretiminiziüretiminizi farklı saatlere kaydırabiliyor ve elektrik piyasasından anlıyorsanız gece 
saatlerindeki düşük fiyat sizi gece üretim yapmaya yöneltecektir. Eğer maliyetlerinizi kısmak 
istiyorsanız bunu yapmalısınız. Bunu biraz daha basitleştirerek anlatayım.  Eğer maaşınız 
yeterli ise Bebek, Nişantaşı, Bağdat caddesi gibi semtlerde pahalı evlerde oturabilirsiniz. 
Ancak geliriniz sınırlı ise bütçenize uygun bir yer seçmelisiniz. Dolayısı ile düşük fiyatlar elektrik 
tüketiminin eninde sonunda geceye kaymasına sebep olacaktır.

Son Kaynak Tarifesinin her yıl daha da azalacağı bekleniliyor. Çok büyük bir ihtimalle 2019 
yılındaki Son Kaynak Tedarik Tarifesi limiti 10 Milyon kWh olacak. Göreceğiniz gibi ciddi bir 
azalış söz konusu olacak gibi görünüyor. 2019 yılında Son Kaynak Tarifesine girecek abone 
sayısı ise oldukça fazla olacaktır. Elektrik kullanıcılarının ise buna hazır olduğunu hiç 
sanmıyorum. Halen elektrik satın alması yaparken teminat vermek istemeyen işletmeler 
görüyoruz. Son Kaynak Tarifesinde böyle bir şansınız asla olmaz. Elektrik Borsasında nakit akış 
olmazsa olmazdır. Ben teminat vermeden Son Kaynak Tarifesinden elektrik kullanayım diye 
bir düşünce yapısı içine girerseniz başınız ciddi sıkıntılara girebilir.bir düşünce yapısı içine girerseniz başınız ciddi sıkıntılara girebilir.

Bir başka yazımızda Son Kaynak Tarifesinden elektrik alırken nelere dikkat etmek gerekir 
bunu konuşmak faydalı olacaktır. İşletmelerin bu konuda ciddi eksiklikleri olduğunu 
görüyoruz. Son Kaynak profesyonelce yaklaşılmadığı zaman sizi ciddi maliyetlere sokabilir. 
Eğer bu konuda bilgili değilseniz dışarıdan danışmanlık hizmeti almanız en doğrusu olacaktır. 
Burada ödeyeceğiniz tutar size maliyet olarak görünmesin. Tam tersine bu işin doğru 
yapılmamasının size maliyeti çok daha fazla olacaktır. Eğer iyi bir danışman ile çalışıyorsanız 
kendisine ödediğiniz parayı amorti edeceği gibi süreçlerin sağlıklı ilerlemesi aşamasında da 
önemliönemli katkı sağlayacaktır. Bizler de AFA Enerji Danışmanlık olarak Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi Danışmanlığı konusunda sizlere destek vermekten memnun oluruz. Ne kadar doğru 
bir seçim yaptığınızı bizlerle çalışmaya başladığınızda görebilirsiniz.

Bülent ÇEBİN / AFA Enerji Kurucu Ortağı - Danışman - Bilirkişi


