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İLK ADIM

Aralık 2013 ‘te KGM Enerji EPDK Tedarikçi Lisansını aldı. Elektrik

dağıtımında tüketiciye her zaman avantajlı ve tasarruflu elektrik

tarifeleri ve kampanyaları sunmak için kuruldu. 

MARKALAŞMA VE İLK ABONE 

Sektörün ihtiyaç duyacağı müşteri

memnuniyeti düzeyini harmanlamak, 

altyapı hazırlıkları ve markalaşmak

için çalışmalarını son hızla devam

ettirdi. 

KURUMSALLAŞMA VE ALTYAPI

KGM enerjinin markası Tek Elektrik

markasının patenti tescillendi. Müşteri

Hizmetleri ve Çağrı Merkezi kuruldu. CRM 

çalışmaları , entegrasyonlar ve

otomatizasyon çalışmalarına ağırlık

verilerek IT departmanı oluşturuldu.Satış

Bölge Yöneticileri atandı. 2015 son 3 ayı ile

abone alımında Türkiye satış rekoru kırıldı. 

Elektrik bağımsız perakende satış

şirketleri arasında en önemli

oyuncularından biri oldu.

SEKTÖREL | TEK Elektrik Hakkında
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01. SEKTÖREL | TEK Elektrik Bayi Ağı

DİSTRİBÜTÖRLER BAYİLER

TÜRKİYE’NİN EN YAYGIN İNDİRİMLİ ELEKTRİK ABONELİK BAYİ AĞI
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02. TANIMLAR | Serbest Tüketici

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 23/01/2014 tarihli, 4840 nolu kararı gereğince

yıllık tüketimi 3.600 kWh (aylık elektrik faturası 120 TL) ve üzeri ise müşteri «serbest tüketici»

olarak kabul edilmekte olup, elektrik enerjisini bağlı bulunduğu Elektrik Dağıtım Şirketi yerine

dilediği tedarikçiden temin edebilmektedir.

Dağıtım şirketleri görevli olduğu bölgede yer alan şebekeyi işletmekle yükümlü olup, şebekenin

bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

Sayaçların okunması, arızaların giderilmesi ve diğer teknik işlemlerin yürütülmesi dağıtım

şirketlerinin yükümlülüğündedir.

Özel tedarik şirketleri, serbest tüketicilere elektrik satışı yapmaktadırlar.
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03. SÜREÇ | Serbest Tüketici

Sözleşmelerde indirim, enerji birim fiyatı üzerinden yapılan yüzdelik indirim oranı ile belirlenir. Bu

oran Birlik ile TEK Elektrik arasında imzalanmış protokol kapsamında Ulusal Tarifede açıklanmış

olan Enerji Birim Fiyatı üzerinden Mesken ve Ticarethane müşterilerine %11 indirim yapılarak

Aktif Enerji Bedeli Faturalandırılmaktadır.

Ulusal tarife elektrik fiyatları arttığında/azaldığında indirim oranı sabit kalacağından müşteri her

durumda ulusal tarifeye göre indirimli elektrik satın almış olur.

Tedarikçiler sadece enerji birim fiyatında indirim yapabilirler. Enerji bedeli haricindeki diğer

bedeller tüm satış firmalarınca aynı olarak uygulanır/uygulanmak zorundadır.
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03. SÜREÇ | Satış Takvimi-Talep Red Durumları

6th

3. 1.5.
 Sözleşme ve ilgili dokümanlar en geç her ayın 5’ine kadar satış ortağı tarafından TEK Elektrik’e iletilecektir.

 Müşteriye enerji tedariki, sözleşme imza tarihine bağlı olarak en erken 1 veya 2 ay sonra başlayacaktır.

 TEK Elektrik tarafından TEİAŞ bünyesinde bulunan EPİAŞ’a yapılan müşteri kaydı, bir önceki tedarikçi 

tarafından onaylandığında müşteri TEK Elektrik’in portföyüne geçecektir.

 Müşteri ile sözleşme imzalanabilmesi için sözleşmeyi fatura sahibinin imzalaması gerekmektedir.

 Müşteri kaydı, aşağıda listelenen sebeplerle önceki tedarikçi tarafından reddedilebilir:

 Müşterinin elektronik sayaca sahip olmaması

 Teknik veri tutarsızlığı (ör: Sayaç Numarası, Dağıtım Şirketi, Müşteri Abone Numarası vs.nin sistemdeki 

veriler ile eşleşmemesi) 

 Müşterinin serbest tüketici vasfında olmaması (aylık faturasının 120 TL altında olması)
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03. SÜREÇ | Sözleşme Süreci

6th

3. 1.5.

Sözleşmenin• Eksiksiz Doldurulması

 Sözleşmede yer alan Müşteri Bilgi Formunun eksiksiz doldurulma ve ilgili yerlerin kaşelenip

müşteri tarafından imzalanması
 İA02 Formu* “Tüketici Adına” Kısmının İmzalanması ve Kaşelenmesi

Gerekli• Belgelerin Toplanması

 Son Elektrik Faturası

 Vergi Levhası

 İmza Sirküleri

 Ticaret Sicil Gazetesi

 Faaliyet Belgesi
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04. ÖDEME | TEK Elektrik Tahsilat Kanalları

2016 PROJEKSİYONU

ENTEGRASYONLARI

.: TEK MOBİL UYGULAMASI 

ÜZERİNDEN TAHSİLAT

.: 1 OCAK 2016 İTİBARİ İLE  

E-ARŞİV VE E-FATURA 

SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİR.
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05. SIKÇA SORULAN SORULAR

6th

3. 1.5.TEK Elektrik'ten elektrik almaya başlamak için teknik olarak (Hat,Trafo,Sayaç vb.) değişiklik yapılmasına gerek var mı?

Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama durumu söz

konusu değildir.

Elektriği TEK Elektrik'ten alsam ekstra ücret öder miyim?

Serbest tüketici olmanın genel koşullarını sağladığınız durumda, ekstra ücret ödemenize veya ilave hiçbir teknik yatırım

yapmanıza gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama riski de yoktur.

Elektrik tedariğini TEK Elektrik'ten sağlarsam kazancım ne olacak?

TEK, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden indirim yaparak, elektrik

tedarik etmektedir. Dolayısıyla TEK Elektrik müşterisi olduğunuzda, elektriğinizi daha ucuza kullanırsınız.

Elektriğe zam yapılırsa nasıl etkilenirim?

Elektriğe, yani TEDAŞ tarifesine devlet tarafından herhangi bir zam yapılması durumunda, anlaşma şekline göre hareket edilir.

“Sabit İndirim Oranı” ile anlaşma yapmışsanız, aynı indirim oranıyla elektrik kullanmaya devam edersiniz. “Sabit Fiyat

Anlaşması” yapmış olan müşterilerimiz, tarife fiyat değişikliklerinden etkilenmez. Tarifede zam ya da indirim olması halinde, aynı

fiyattan elektrik kullanmaya devam ederler.



© TEK ELEKTRİK 2016

05. SIKÇA SORULAN SORULAR

6th

3. 1.5.

TEDAŞ'a geriye dönük borcum olması geçiş yapmama engel mi?

Başvuru sahibinin TEK Elektrik ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu TEDAŞ’a, vadesi geçmiş

herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden geçmişe ait tüm bu borçları kapatması talep

edilir.

Anlaşma süresince herhangi bir neden ile TEK Elektrik'ten aldığım fiyat TEDAŞ'ın fiyatını geçebilir mi?

Sözleşme hükümlerinde de açıkça belirtildiği üzere, alacağınız enerjinin birim fiyatı TEDAŞ fiyatını geçemez. Abonenin

hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir.

Sayaç okumasını kim yapacak?

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda, serbest

tüketicilerin sayaçları da, bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır. Serbest tüketicilerin okunan

endeks bilgileri “Sayaç Okuma Tutanağı” ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilir ve bir kopyası da tüketicide bırakılır.
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05. SIKÇA SORULAN SORULAR

6th

3. 1.5.
Sayaç değişikliğinin gerektiği durumlarda ne yapmam gerekir?

Sayaç değişimi yapmak için, bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketine, sayacınızı değiştirme isteğinize ilişkin dilekçe vermeniz

gerekmektedir. Dağıtım şirketi sayaç değişim işlemi için gün ve saat belirleyip, size iletecektir.

Elektrik faturalarım hangi kurum tarafından kesilecek?

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. TEK Elektrik, okunan sayaç tüketim verilerine

göre, indirimli olarak fatura keser. Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve

kapasitif güç bedeli TEK tarafından fatura edilecektir.

Abone olunca, şu an kullandığım elektriğin kalitesinde değişiklik olur mu?

TEK Elektrik’e geçmeniz durumunda, size ulaşan enerjinin bağlantısında herhangi bir değişiklik olmayacağından, elektrik

kaliteniz aynı kalacaktır.

Arıza veya elektrik kesintisi olursa kiminle görüşmeliyim?

Elektrik altyapısıyla ilgili tüm arıza, bakım, kesinti, kontrol, denetim konularında, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketiyle

görüşebilirsiniz.
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