Tedarikçi değişiminde tüketicilerin ıslak imza çilesi!







EPDK serbest tüketici limitlerini sıfırlamaya hazırlanırken tedarikçi değişikliklerini kolaylaştırmak
ve tüketicileri bilinçlendirmek için ‘‘Serbest Tüketici Portalı” kuracak.
Türkiye’nin ilk elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip’e göre
serbest tüketici uygulamasına geçişte yaşanan problemlerin en başında zorunlu olan ıslak imzalı
sözleşmeler geliyor.
Sözleşmelerin ıslak imza sürecinin uzun sürmesi ve evrak bürokrasisi tüketicinin elektrik
tedarikçisi değiştirme işleminden vazgeçmesine ve potansiyel tasarrufları kaybetmesine neden
oluyor. Süreç sırasında ortaya çıkan maliyetlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye
yansıtılması tasarruf oranını aşağı çekiyor.
Türkiye’de mesafeli satış sözleşmelerini online olarak ilk kez gerçekleştiren EnCazip, süreçle ilgili
Avrupa’daki diğer örnekleri ve yorumlarını aktardı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2016 yılı düzenlemesiyle birlikte 3 bin 600 kWh olarak
belirlenen ve aylık yaklaşık 120 TL’ye denk gelen ‘serbest tüketici limitleri’ 2001 yılından beri düzenli olarak
düşürülüyor.
Tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirerek faturalarda yüzde 20’ye kadar tasarruf sağlayabiliyor. Bu limitin
zaman içerisinde ortadan kalkmasıyla birlikte tüketiciler elektrik faturalarında yüzde 20’den de fazla avantaj
sağlayabilecek. Hal böyle olunca sıfırlanması planlanan serbest tüketici limitleri özellikle de toplam elektrik
abonelerinin yüzde 81’ini oluşturan yaklaşık 29 milyon ev tüketicisi için daha da önemli hale geliyor.
EPDK tüketicilerin bu sisteme geçişini kolaylaştırmak, bilinçlenmesini sağlamak ve tasarruf etmesine
yardımcı olmak için geçtiğimiz günlerde altyapı çalışmalarına başladığını ve buna bağlı olarak ‘Serbest
Tüketici Portalı’ kurulacağını duyurdu. Bu platformla birlikte hem tüketicilerin hem de kurumların haklarının
korunması hedeflenirken öncesinde mevcut sisteme ait teknik altyapıların ve mekanizmaların güçlendirilmesi
bekleniyor.
Islak imza uygulaması ve evrak bürokrasisi elektrik fiyatlarını yukarı çekiyor!
Türkiye’nin ilk elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip’e göre mevcut sistemle
serbest tüketici uygulamasına geçişte tüketicileri ve tedarikçileri zorlayan prosedürlerin en başında zorunlu
ıslak imza uygulamasına bağlı olarak evrak bürokrasisi geliyor.
EPDK tarafından Temmuz 2015’te yayınlanan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’yle birlikte devreye
giren “ıslak imzalı satış sözleşmeleri ile elektrik tedarikçisi değişikliği” ile tüketicilerin sözleşmelerini fiziki olarak
imzalaması zorunlu hale geldi. Talep edilen evrak sayısının fazla olması ve imzalı evrakların kargo masrafı
gibi lojistik maliyetler tedarikçi değişikliği sürecini zorlaştırıyor ve tüketicilerin işlemlerinden vazgeçmesine
sebep olabiliyor. Aynı zamanda başvuru başına 70TL’ye varan bu maliyetler doğrudan ya da elektrik
tedarikçileri tarafından maliyetlerin elektrik fiyatlarına yansıtılması nedeniyle dolaylı olarak tüketicileri etkiliyor
ve dolayısıyla tüketicilerin daha az tasarruf etmesine de neden oluyor.
Tedarikçi değişikliği işlemlerinin internet üzerinden mesafeli satış sözleşmeleri ile yapılması başvuru
başına 70TL’ye varan evrak maliyetlerini ortadan kaldırabilir!
Uluslararası pazarlardaki deneyimleri Türkiye’ye taşımak üzere 2015 yılında İngiltere merkezli Vivamet
Global Yatırım Grubu ile ortaklık anlaşması imzalayan EnCazip, Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin geçiş
süreçlerini inceledi. Bu araştırmaya göre Avrupa Komisyonu tarafından 2014 yılında yürürlüğe giren Tüketici

Hakları Yönetmeliği sayesinde mesafeli satış sözleşmeleri tam anlamıyla internet üzerinden yapılabiliyor.
Online sözleşmelerle tüketicilere şeffaflık ve 14 gün içinde cayma hakkı sağlanırken gizli şartlar ve ücretlerin
de önüne geçiliyor. Böylelikle tedarikçiler de gereğinden fazla hiçbir bedeli tüketicilerden tahsil edemiyor.
“Tam anlamıyla online süreç ile tüketiciler bir yılda üç faturasını bedavaya getirebilir”
EnCazip Kurucu Ortağı Onur Orakçıoğlu online süreçle ilgili olarak “Elektrik tedariğinde en önemli maliyet
kalemlerinden biri de operasyonel giderler. Bu giderlerin içinde en büyük tutar satış, sözleşmelerin ve
evrakların fiziki olarak takibi ve faturalandırma sebebiyle oluşuyor. Bu tutarlar düşük tüketim yapan bir tüketici
için hemen hemen bir aylık elektrik faturası tutarına denk geliyor. Şu anda sürecin fiziki evraklarla yapılıyor
olmasından dolayı bu maliyetler mecburen tüketicilere yansıtılıyor. Sürecin internet üzerinden
tamamlanmasının önünün açılmasıyla bir yılda iki fatura tutarına kadar ulaşabilen tasarruf tutarının piyasa
koşullarına göre üçten fazla fatura tutarına ulaşması bekleniyor. Bu da tüketim miktarına bağlı olarak
tüketicinin yıllık fatura toplamında dörtte bir azalma anlamına geliyor.” dedi.
EnCazip’in diğer kurucu ortağı Çağada Kırım, mesafeli satış sözleşmeleri kullanarak tedarikçi değişimi ile ilgili
olarak “Elektrik piyasası serbestleşmiş ülke örneklerine baktığımızda internet üzerinden yapılan
sözleşmelerin tedarikçi değiştiren tüketici sayısında ciddi artış sağladığını görüyoruz. Örneğin İngiltere’de
2015 yılında 3,5 milyon civarında tüketici, elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf etti. Bu değişimlerin
tamamı da mesafeli sözleşmeler ile yapıldı. Zaten İngiltere’de hem tüketicinin korunması hem de işlem
güvenliği açısından ıslak imzalı sözleşmelerle tedarikçi değişimi yasaklanmış durumda. Mesafeli sözleşmeler
ile tedarikçi değişiminin serbest olduğu ülkelerin tamamında çok da fazla tüketici tedarikçi değiştirip tasarruf
ederken, edilen tasarrufun tutarı da aynı oranda yükselmiş durumda. EPDK tarafından başlatılan bu portal,
tüketicilerin daha çok tasarruf etmesi için sürdürülen çalışmaların bir habercisi niteliğinde.” dedi.

EnCazip Hakkında
EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olan tarafsız, ücretsiz ve bağımsız bir karşılaştırma ve elektrik
tedarikçisi değiştirme platformudur. Tüketicilerin en cazip elektrik tarifelerini kolayca bulabilmeleri için elektrik tedarikçilerinin tarifelerini
anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde karşılaştıran EnCazip, tüketicilerin haklarını korumayı ve tüketicilere en yüksek faydayı sağlamayı temel
stratejisi olarak belirlemiştir. Şirket, 2015 yılında gerçekleştirdiği uluslararası ortaklık sayesinde kurucuları oldukları şirketler arasında
İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi uSwitch ve Avrupa’nın en büyük karşılaştırma sitesi Kelkoo’nun da
bulunduğu güçlü ortaklarının 20 ülkede edindikleri tecrübeleri Türkiye piyasasında uygulamaya geçirmiştir.
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