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ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ 

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesine göre;  

Güvence Bedeli, "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi 

ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, 

müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna 

mahsup etmek üzere" gereğince perakende satış sözleşmesi yapılırken alınan bedeldir. 

Perakende satış sözleşmesi iptali durumda herhangi bir borcunuz yok ise alınan güvence 

bedeli enflasyon oranı ile güncellenerek tarafınıza iade edilir. 

Tüketilen enerjinin bedeli, okunan sayaç değerine göre faturanın düzenlenip ilgilisine 

gönderilmesi için geçen süre ile fatura ödeme süresi (son ödeme tarihi) göz önüne 

alındığında, tüketilen elektriğin bedeli tüketim yapıldıktan en az bir ay gibi bir süre sonra 

tahsil edilebilmektedir. Bu nedenle, Şirketin müşteriden sürekli enerji bedeli alacağı 

bulunmaktadır. Bu enerji bedeli alacağının güvence altına alınması bakımından, gerekli 

olması halinde müşterinin borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınmaktadır.  

Elektrik dağıtımı yapan şirketlerin, sözleşme ücretleri her yıl Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. Buna göre 2014 yılı içerisinde elektrik aboneli 

müracaatlarından aşağıdaki bedeller talep edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAĞLANTI BEDELLERİ         KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonelik Türü Güvence bedeli TL/kW 

Sanayi ve Ticarethane 47,90 

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler 16,90 

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer 22,70 

Kurulu güç (TL) 

AG  

0-15 kW (dahil) 64,3 

15-100 kW (dahil) 147,0 

100 kW üzeri 186,8 

OG  

0-400 kVA (dahil) 608,8 

400 kVA üzeri 756,6 

Kurulu güç (TL) 

AG 19,1 

OG 97,0 
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Güvence bedeli, sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle 

güncelleştirilerek müşterinin tüm hesapların tasfiyesinden sonra geri ödenir. Güvence 

bedelinin tamamının defaten ödenmesi esastır. Ancak, yazılı başvuru halinde, nakit güvence 

bedelinin kanuni faiziyle birlikte taksitlendirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Aşağıdaki ücretler 1 kW elektrik enerjisi içindir. Bir mesken (Ev) 5,5 kW’nın altında 

hesaplanamaz. 2013 fiyatlarına göre; 

Örnek olarak bir mesken  6 kW x 15,7  = 94,20 TL 

Damga vergisi binde 7,5: 94.20 %07,5  = 71 Kuruş 

+ 

Elektrik kesme bağlama bedeli:   = 17,70 TL 

Elektrik bağlantısı yoksa:    = 59,6 TL 

Sayaç sökme ve takma:    = 21,50 TL 

 

Yıllık olarak belirlenen ücretlerdeki artışlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından  

2009 - 2014 yılı için aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 

 
 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sanayi ve Ticarethane 30,40 32,00 38,30 40,70 44,40 47,90

Mesken, Şehit Aileleri ve
Muharip Gaziler

10,20 10,70 13,60 14,40 15,70 16,90

Tarımsal Sulama,
Aydınlatma ve Diğer

14,20 14,90 18,10 19,20 21,00 22,70
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Güvence bedeli nasıl hesaplanır? 

Meskenlerde en düşük kw gücü 5.5 kW baz alınır. Bu da yuvarlandığında 6 kW olarak 

hesaplamaya dâhil edilir. 

İsim değişikliği ( Devir) sözleşmesi yapacak abonelerden, Sözleşme bedeli; sözleşme 

gücüne göre tahsil edilir ve sözleşme bedelinin 1 kw bedeli meskenlerde 16,70 TL, iş 

yerlerinde 47,90 TL olup; 1,00 TL dosya bedeli, % 7,5 damga vergisi tahsil edilir. 

 

Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak da verilebilir mi? 

Mesken aboneleri dışındaki müşteriler talep etmeleri halinde güvence bedelini süresiz 

banka kati teminat mektubu olarak da verebilir. Güvence bedeli, banka kati teminat 

mektubu olarak verilmiş ise, bağlantı gücünde veya abone grupları itibarı ile belirlenen 

güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeli son bedellere göre yeniden 

hesaplanır. Bu durumda mevcut banka teminat mektubu yeniden hesaplanan güvence 

bedeline eşit olacak şekilde yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde 

tamamlamak (fark teminat mektubu vermek) gerekmektedir. 


