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Tüketim hesabı örneği
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Elektrik tüketim tespit örneği Gaz tüketim tespit örneği
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Su tüketim tespit örneği
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Tüketim grafiği örneği 
Elektrik/Gaz

Tüketim ayrıntıları örneği
Elektrik/Gaz
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Sözleşme hesabı

Bu numara altında bütün ödeme girişleri ve çıkışları kay-
dedilir. Bir müşteri numarası altında birden fazla sözleşme 
hesabı işletilebilir.

Müşteri numarası

Müşteri numaranız aydınlatılması gereken hususlarda veya 
ödemelerde verilerinizin hızlı ve kesin olarak tespit edil- 
mesini sağlar. Böylece herhangi bir karıştırma ihtimali or- 
tadan kaldırılmış olur. Lütfen bu numarayı görüşme veya 
diğer iletişim türlerinde (mektup, faks, e-posta) daima 
belirtiniz.

Tüketim hesabı

Burada fatura numaranızı ve takvim günleri bilgisiyle bir-
likte (önceki fatura bilgisi hemen yanında, parantez içinde 
bulunmaktadır) hesap kesim dönemini bulabilirsiniz. 
Fatura numarası faturanın kesin olarak tespit edilmesini 
sağlar. Esas itibarıyla hesap dönemi bir yıllık (365 takvim 
günü) bir süreyi kapsamaktadır fakat sayacın okunma tari-
hine bağlı olarak bazı durumlarda birkaç gün fazla veya az 
olabilir. Yeni bir eve taşındıktan sonraki ilk hesap dönemi 
belirgin şekilde kısa olabilir. Bunun sebebi her sayacın yıl 
içinde belirli bir okuma tarihi olmasıdır.

Ürün

"Ürün" kavramı altında bizden tedarik ettiğiniz enerji türle- 
rini bulabilirsiniz.

 

SWB Energie und Wasser tüketim  
faturasına ilişkin açıklamalar
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Teslimat

Bu başlık altında hesap dönemi içindeki enerji ve içme suyu 
tüketiminiz listelenmektedir. Elektrik, gaz ve ısı alanlarındaki 
tüketim miktarları kilovat saat (kWh) ve içme suyu tüketimi 
miktarı m³ (1 m³ = 1.000 litre) olarak belirtilmiştir. 

Ön periyot

Tüketim seyrinize ilişkin genel bir bakışa sahip olabilmeniz  
için güncel tüketim değerlerinin yanı sıra önceki hesap dö- 
nemine ait tüketim miktarlarını da kaydediyoruz. Güncel yıla 
ait enerji / su tüketiminizin önceki yıla ait değerden belir-
gin bir sapma göstermesi halinde lütfen önceki yılın hesap 
döneminin güncel döneme göre daha kısa olup olmadığını 
(bunun için lütfen bkz. madde 3) kontrol ediniz.

Net

Bunlar, belirtilen hesap dönemindeki enerji ve su tüketiminiz 
için katma değer vergisi dahil edilmeksizin hesaplanan tu- 
tarlardır.

Katma değer vergisi (KDV)

Bu, her ürün için net tutara eklenen katma değer vergisi tu-
tarıdır. Güncel olarak %19 olarak hesaplanmaktadır. Bu oran 
içme suyu için geçerli değildir. İçme suyu için %7 esas alınır.

Brüt tutar

Bu başlık altında her bölüm için net tutar ve katma değer  
vergisi topla tutar olarak (brüt tutar) birleştirilmiştir.

Toplam/Fatura tutarı

Fatura tutarı her bir net, brüt ve katma değer vergisi tutarının 
toplamıdır.
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Yapılan ödemeler

Hesap borcunun büyük bir kısmını geçmişte aylık taksit öde- 
meleri ile ödemiş bulunmaktasınız. Ödemesi yapılmış olan 
taksitlerin toplamı fatura tutarının hemen altında bulunmak- 
tadır (madde10). Ödenmiş borçların tamamını gösteren gör-
selde yer alan tutarlar brüt tutarlardır, zira taksit tutarları 
brüt tutar olarak da tahsil edilebilmektedir. Tahsil edilmiş 
ödemelerin teker teker listelendiği bir dökümü de faturada 
bulabilirsiniz. 

Alacak kaydı/Borç

Fatura tutarı (madde 10) ile tahsil edilmiş ödemelerin (madde 
11) toplamının arasındaki fark, alacak kaydınızı ya da borcu- 
nuz olan kalan tutarı gösterir. 

Borç kaydı/Havale

Olası alacaklarınız, mevcut olan banka bilgileriniz doğrultu-
sunda derhal hesabınıza yatırılacak; borç kaydı ise ödeme 
talimatı vermiş olmanız durumunda belirlenen tahakkuk 
tarihinde hesabınızdan çekilecektir. 

Şayet ödeme talimatı vermediyseniz borç tutarı, belirtilen 
tahakkuk tarihinde hesabımıza yatırılmalıdır.

13

Gelecek elektrik taksiti

Hesabı görülen tüketim miktarlarını baz alarak bir sonraki  
hesap periyodu için beklenen tüketim miktarını hesaplarız. 
Söz konusu miktarlar fatura hazırlanırken geçerli olan ücret- 
ler, harçlar ve vergiler üzerinden değerlendirilir. 
Öngörülen brüt tutar 12 vadeye bölünür. Eşit miktardaki 11 
taksit tutarı her ay burada belirtilen sabit tarihlerde tahsil 
edilir; 12. taksit tutarı ise yeni yıla ait fatura ile tahsil edi-
lir. Bunun sonucu olarak, tüketim hesabınızda sıklıkla borç 
kaydı oluşur. Fakat bu durum size, değişmeyen çerçeve 
koşullarında aylık taksit ödemelerinizin sabit kalabilecek 
olması gibi bir avantaj sağlar.
Elektrik ve su için ağırlıklandırma takvim günlerine 
göre yapılır.
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Örnek fatura üzerinden elektrik hesaplama örneği:

Menge des abgerechnenten Zeitraumes:               4.280,00 kWh
Anzahl der Verbrauchstage:                                   364
Letztes Ablesedatum:                                             28.04.2011
Neues Ablesedatum:                                              25.04.2012
Gewichtungszeitraum:                                           26.04.2012 – 03.05.2013
Verbrauchstage:                                                     373

Mengenermittlung:

4.280,00 kWh : 364 Tage              =       11,758242 kWh (durchschnittliche Tagesmenge)
11,758242 kWh * 373 Tage          =       4.385,82 kWh (Prognoseverbrauch)

Berechnung der Kosten:

4.385,82 * 0,1955 e / kWh (Arbeitspreis ab 01.04.2012)                                                =    857,43 e
Fester Leistungspreis: 50,40 E / Jahr : 365 Tage. * 373 Tage                                            =      51,50 e
Verrechnungspreis: 32,40 E / Jahr : 365 Tage. * 373                                                         =      33,11 e

Nettosumme:                                                                                                                         942,04 e
Umsatzsteuer 19%                                                                                                                 178,99 e

Bruttosumme:                                                                                                                 1.121,03 +

Monatliche Abschlagsermittlung:

1.121,03 e : 12 Monate                                                     =    93,00 E (gerundet auf glatten Betrag)

Bei Gas erfolgt die Gewichtung nicht nach Kalendertagen, 
sondern nach Temperaturtagen (Gradtagen).

14a



Gelecek su taksiti

Hesabı görülen tüketim miktarlarını baz alarak bir sonraki 
hesap periyodu için beklenen tüketim miktarını hesaplarız. 
Söz konusu miktarlar fatura hazırlanırken geçerli olan ücret-
ler, harçlar ve vergiler üzerinden değerlendirilir. 
Öngörülen brüt tutar 12 vadeye bölünür. Eşit miktardaki 11 
taksit tutarı her ay burada belirtilen sabit tarihlerde tahsil 
edilir; 12. taksit tutarı ise yeni yıla ait fatura ile tahsil edi-
lir. Bunun sonucu olarak, tüketim hesabınızda sıklıkla borç 
kaydı oluşur. Fakat bu durum size, değişmeyen çerçeve 
koşullarında aylık taksit ödemelerinizin sabit kalabilecek 
olması gibi bir avantaj sağlar.
Elektrik ve su için ağırlıklandırma takvim günlerine göre 
yapılır.
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Örnek fatura üzerinden su hesaplama örneği:

Menge des abgerechnenten Zeitraumes:              106,00 m3

Anzahl der Verbrauchstage:                                   364
Letztes Ablesedatum:                                             28.04.2011
Neues Ablesedatum:                                              25.04.2012
Gewichtungszeitraum:                                           26.04.2012 – 03.05.2013
Verbrauchstage:                                                     373

Mengenermittlung:

106,00 m3 : 364 Tage                      =   0,2912088 m3 (durchschnittliche Tagesmenge)
0,2912088 m3 * 373 Tage               =   108,62 m3  (Prognoseverbrauch)

Berechnung der Kosten:

108,62 m3 * 1,59 e / m3                                                                                                    =   172,71 e
Grundpreis: 97,20 e / Jahr : 365 Tage * 373 Tage                                                             =    99,33 e

Nettosumme:                                                                                                                        272,04 e
Umsatzsteuer 7%                                                                                                                    19,04 e

Bruttosumme:                                                                                                                    291,08 +

Monatliche Abschlagsermittlung:

291,08 e : 12 Monate                                                         =  24,00 E (gerundet auf glatten Betrag)

Bei Gas erfolgt die Gewichtung nicht nach Kalendertagen, 
sondern nach Temperaturtagen (Gradtagen).

Örnek fatura üzerinden gaz hesaplama örneği:

Menge des abgerechnenten Zeitraumes:           21.841,00 kWh
Tatsächliche Gradtagssummenzahl (GTSZ):        3.032,50
Anzahl der Verbrauchstage:                               364
Letztes Ablesedatum:                                         28.04.2011
Neues Ablesedatum:                                          25.04.2012
Gewichtungszeitraum:                                       26.04.2012 – 03.05.2013
Prognostizierte Gradtagssummenzahl (GTSZ):  3.357,95
Verbrauchstage:                                                 373
EGVB:                                                                 Eigengewichteter    
                                                                           Verbrauchsanteil

Mengenermittlung:

21.841,00 kWh : 3.032,50 (GTSZ)  =  7,20230832646 (EGVB)
7,20230832646 (EGVB)  *  3.357,95 (GTSZ)  =  24.185,00 kWh  (gerundet)
(Die Gasabrechnung ist in dem Arbeitsblatt G 685 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW) geregelt. Es handelt sich bei diesem Arbeitsblatt um ein umfangreiches technisches Regelwerk. Im Ge-
gensatz zur Strom- und Wasserabrechnung erfolgt gemäß dieses Regelwerkes die Abrechnung der kWh-Menge 
ohne Nachkommastellen.)

Berechnung der Kosten:

24.185,00 kWh * 0,051900 e / m3 (Arbeitspreis ab 01.09.2011)                                                 =  1.255,20 e
Grundpreis: 109,92 e / Jahr : 365 Tage * 373 Tage                                                         =    112,33 e
Nettosumme:                                                                                                                      1.367,53 e
Umsatzsteuer 19 %                                                                                                               259,83 e
Bruttosumme:                                                                                                                 1.627,36 +

Monatliche Abschlagsermittlung:

1.627,36 e : 12 Monate                                                      =  136,00 E (gerundet auf glatten Betrag)

Bei Gas erfolgt die Gewichtung nicht nach Kalendertagen, 
sondern nach Temperaturtagen (Gradtagen).

Gelecek gaz taksiti

Hesabı görülen tüketim miktarlarını baz alarak bir sonraki 
hesap periyodu için beklenen tüketim miktarını hesaplarız. 
Söz konusu miktarlar fatura hazırlanırken geçerli olan ücret-
ler, harçlar ve vergiler üzerinden değerlendirilir. 
Öngörülen brüt tutar 12 vadeye bölünür. Eşit miktardaki 11 
taksit tutarı her ay burada belirtilen sabit tarihlerde tahsil 
edilir; 12. taksit tutarı ise, yeni yıla ait fatura ile tahsil edi-
lir. Bunun sonucu olarak, tüketim hesabınızda sıklıkla borç 
kaydı oluşur. Fakat bu durum size, değişmeyen çerçeve 
koşullarında aylık taksit ödemelerinizin sabit kalabilecek 
olması gibi bir avantaj sağlar.
Gaz için ağırlık faktörü olarak ısıtma derecesi sayıları 
baz alınır:
Isıtma derecesi sayısı, ortalama oda sıcaklığı (20 santigrat 
derece sabit değer) ile ortalama dış sıcaklık arasındaki farktır.



Günlük ısıtma derecesi sayısı toplanarak aylık veya ısıtma 
periyoduna ait ısıtma derecesi sayısı bulunur. Hesap kesi- 
minde münferit aylara ait ısıtma derecesi sayıları toplanarak 
toplam ısıtma derecesi sayısı bulunur. Dış sıcaklık için Alman 
meteoroloji hizmetleri tarafından belirlenen değerler esas 
alınır. Ortalama dış sıcaklığın ortalama oda sıcaklığından 
(sabit değer 20 santrigrat derece) yüksek olduğu durum-
larda ısıtma derecesi sayısı daima sıfırdır.

Tüketim miktarının tespiti

Her ürün için ayrı şemalandırılmış olan bu bölümde hesap 
kesimi ve vadelendirme dönemlerine, ilgili okuma biçimi-
nin yanı sıra sayaç endeksine ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan tüketim miktarlarına ilişkin tüm bilgileri bulabilirsiniz.  
Faturalar esas itibarı ile 12 aylık (365 gün) bir süre için ha- 
zırlanır. Burada belirleyici olan, başlangıçtaki ve hesap döne- 
minin sonundaki sayaç endeksidir. Bu sayaç endekslerinin 
arasındaki fark tüketimi belirler. Hesap periyodu içerisin-
de fiyatlar, harçlar veya vergilerde bir değişiklik meydana 
gelirse duruma uygun bir sınırlama getirilir. Bu sınırlama 
mekanik olarak ya da gerçek bir sayaç endeksi ile yapılabilir.
 
Gaz tüketimi hesaplanırken, hesap faktörü sayesinde volü- 
metrik metreküp tüketimi kilovat saat türünden hesaplanır 
(termik hesaplama – bkz. madde 16). Miktarlar elektrik ve 
su için takvim günlerine göre ve gaz için ise ısı günlerine 
(derece günleri) göre düzenlenir.

Faktör/Hesap faktörü/Yanma değeri faktörü  
(burada: 10,043)

Hesap faktörü veya yanma değeri faktörü olarak da adlan- 
dırılan faktör, metreküp gaz başına ısı içeriğini bildirmekte- 
dir. Sayaçta gösterilen metreküpün kilovat saat olarak he- 
saplanması tüketilen metreküp değerinin yanma değeri  
faktörüyle çarpılmasıyla gerçekleştirilir. Yanma değeri fak- 
törü hesap döneminde tedarik edilen gazın merkezi yan- 
ma değerinden hesaplanır. Hesap yanma değeri, öngörü- 
len ve gaz tedarikçileri için bağlayıcı olan kriterlere göre 
tespit edilir (teknik kural – Deutsche Vereins von Gas - und
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Wasserfachmännern e.V.’nin/(Alman Gaz ve Su Teknisyen- 
leri Derneği)(DVGW) G685 sayılı çalışma sayfası. Bir kilovat 
saat gaz ve bir kilovat saat elektriğin kullanım enerjileri fark- 
lıdır. Gaz tüketiminin farklı etki derecelerini ve gazın, elektri- 
ğin aksine yanma değeri baz alınarak ölçüldüğünü dikkate 
alırsak, aynı, kullanılabilir ısı miktarını gazla elde etmeye  
çalıştığımızda, kullanılan cihazın türüne ve büyüklüğüne  
bağlı olarak elektrikle kıyasladığımız zaman 1,35 katı daha 
fazla kilovat saate ihtiyacımız vardır.

Sayım noktası terimi

Sayım noktası, liberalleştirilmiş elektrik ve gaz piyasasında 
kesinlikle ölçüm noktasını tanımlamaktadır. Sayım noktası 
Almanya çapında yalnızca bir kez verilir ve sayaç değiştirilse 
bile aynı kalır. Enerji sektöründe elektronik veri paylaşımı 
için merkezi bir enformasyon görevi görmektedir. Uzaktan 
ısıtma ve su gibi liberalleşmemiş alanlar için de sorumlu ağ  
işletmecileri tarafından sayım noktası terimleri atanmaktadır 
böylece bu alanda da ilgili ölçüm noktalarının kesin olarak 
tespit edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Sayaç numarası

Sayaç numarası sayacın üzerinde bulunan numaradır. Hesap 
periyodu içinde dönemsel bir sayaç değişimi söz konusu  
olduğunda bu durum tüketim hesabınızda da ayrıca gö- 
sterilecektir. Değiştirilen sayaçların her birinin yasal geçer-
liliği olan bir dijital kamera ile resmi çekilecektir.
Bu manipüle edilemez resimler elektronik olarak 
arşivlenecektir.

Tutar tespiti

Bu bölümde sizin için geçerli olan fiyatların bulunduğu asıl  
tüketim hesabı gerçekleştirilir. Münferit fiyat bileşenleri aşağı- 
da, elektrik için 20.- 29. ve 31./33. maddelerde ve gaz için 
20.-27. maddelerde açıklanacaktır. Su ve uzaktan ısıtmada 
çok sayıda fiyat bileşeni yoktur.
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Çalışma ücreti

Çalışma ücreti birim başına (enerji: kWh, su: m³) katma de- 
ğer vergisi öncesindeki vergiler ve harçlar dahil olan ücrettir 
(elektrik: 23.-29. madde ve 31./33. madde; gaz: 23.-27. mad- 
de). Parantez içinde belirtilen maddelerdeki fiyat bileşen-
leri su ve uzaktan ısıtma için yoktur. Tüketilen miktarlar 
ilgili çalışma ücretiyle çarpılır.

Hizmet fiyatı/Temel fiyat

Hizmet fiyatı/temel fiyat, enerji ve su tedariki için alınan 
bedeldir. Enerji santrali, hat bakımı ve hat yatırımı masrafla-
rının karşılanması için kullanılır.

Mahsup fiyatı

Mahsup fiyat, sayaç endekslerinin saptanması, hesap kesimi 
ve tahsilat için sayım ve ölçüm donanımlarının yıllık muaccel 
masrafları için alınan bir bedeldir. Ücretin oranı, monte edi- 
len ölçüm düzeneklerinin ve varsa bunlara ait kumanda 
tertibatlarının teknik özelliklerine bağlı olarak hesaplanır.

Elektrik vergisi/Doğal gaz vergisi

Elektrik vergisi: 01.01.2000 tarihinde Elektrik Vergisi Yasa- 
sı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte kanun koyucu, bu yasa- 
nın 1. paragrafında elektriğin Federal Almanya Cumhuriye-
ti genelinde elektrik vergisine tabi olduğunu kesin olarak 
belirlemiştir. Bu vergi enerji sağlayıcısı tarafından alınıp yet- 
kili makama aktarılmalıdır.

Doğal gaz vergisi: Enerji Vergisi Yasası'nın 15.07.2006 tari- 
hinde yürürlüğe girmesiyle birlikte kanun koyucu, bu yasanın 
38. paragrafında, vergi bölgesindeki (Federal Almanya Cum- 
huriyeti) ithal edilen veya üretilen doğal gazın tüketim için hat 
ağından alınmasıyla vergi yükümlülüğü doğduğunu kesin  
olarak belirtmiştir. Bu vergi enerji tedarikçisi tarafından alına- 
rak yetkili makama iletilmelidir.
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Hat kullanım ücreti

Hat kullanımı ücreti, elektrik ve gaz hatlarının bakım ve koru-
ma masraflarını içermektedir. 
Bu bedel tedarikçiler tarafından müşterilerine elektrik ve/ 
veya gaz tedariki sağladıkları için için hat sahibine öden-
melidir. Hat bedelleri ilgili hat ajansı tarafından onaylan-
maktadır (bkz. Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 7).

Ölçüm yeri hizmet bedeli

Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2), No. 7 gereğince bizler 
enerji tedarikçisi olarak enerji tüketiminin ölçüm masraf- 
larını ayrı ayrı belgelemekle yükümlüyüz. Bu masraflar ilgili  
hat işleticisine bağlı enerji tedarikçisine mahsup edilir.  
Ölçüm yeri hizmeti kavramı, sayaç endekslerinin saptan- 
ması ve iletilmesiyle bağlantılı olan bütün faaliyetleri özetle- 
mektedir.

Ölçüm yeri işletim ücreti

Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2), No. 7 gereğince bizler  
enerji sağlayıcısı olarak ölçüm yeri işletim masraflarını ayrı  
ayrı belgelemekle yükümlüyüz. Bu masraflar ilgili hat işle- 
ticisine bağlı enerji tedarikçisine mahsup edilir. Ölçüm yeri  
işletim ücreti kavramı, ölçüm yeri işletimi kavramı, sayacın  
kendisiyle bağlantılı olan bütün faaliyetleri  (örn. ayarlama, 
sayaç değişimi, arıza giderimi) kapsamaktadır.

Ruhsat harcı

Ruhsat Harcı Yönetmeliği (KAV) enerji tedarikçilerinin, elekt- 
rik hattı döşemek ve işletmek gibi amaçlarla kamuya ait yol- 
ları kullanma hakkına sahip olabilmek için belediye ve şehir- 
lere ödemek zorunda olduğu ücretleri düzenler. 
Yani belediyeler elektrik, gaz ve su hatlarının döşenmesi ama- 
cıyla kamuya ait arsa ve caddelerin kullanılması karşılığında  
bir bedel almaktadır. Bu ücretler elektrik ve gaz için Cent ve 
kilovat saat olarak hesaplanmakta ve şehir veya cemiyetin 
nüfusuna, hat bağlantısı ile performans arasındaki aralığa 
ve yıllık tüketime (bkz. Ruhsat Harcı Yönetmeliği paragraf 
2 (2) No. 1b) göre düzenlenmektedir. Faturada özel olarak 
tanımlama yükümlülüğü Enerji İktisat Yasası paragraf 40 
(2) No. 7 uyarıncadır.   
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GSB yasası bedeli 
(Kombine Isı ve Gücün Korunması, Modernize Edilmesi ve  
Genişletme Yasası)

Kombine ısı ve gücün korunması, modernize edilmesi ve  
genişletilmesine ilişkin yasa (Kombine Isı ve Güç Yasası) ile  
Federal Almanya Cumhuriyeti içindeki, fosil enerji ile işleti- 
len kombine ısı ve güç tesislerinin modernize edilmesi ve  
genişletilmesi desteklenecektir. Kombine ısı ve güç tesisleri- 
nin daha fazla kullanılması sayesinde karbondioksit salını- 
mının daha da indirgenmesi amaçlanmaktadır. Yasa koyucu 
burada da, Yenilenebilir Enerji Yasası'ndan (EEG) farklı olarak 
hat işleticisinin hat kullanım bedelleriyle ilgili masraf faz-
lasını enerji sağlayıcılarına ve böylelikle dolaylı olarak 
nihai müşterilere aktarmasını sağlayan bir teşvik ilkesi 
koymuştur.

Elektrik Hattı Ücret Yönetmeliği (NEV) paragraf  
19 (2) uyarınca tanzim

Elektrik Hattı Ücret Yönetmeliği (StromNEV) uyarınca, hat 
işletmecileri tipik olmayan hat kullanımı durumunda fatu- 
raya daha düşük bir hat ücreti yansıtmakla yükümlüdür 
(Elektrik Hattı Ücret Yönetmeliği paragraf 19, madde. 2,  
fıkra 1). Ayrıca Enerji İktisat Yasası'na 2011 yılında getirilen  
ek kapsamında Elektrik Hattı Ücret Yönetmeliği zaman için-
de enerji yoğunluklu şirketleri hat ödeme yükümlülüğün-
den tamamen muaf tutulacakları şekilde değiştirilmiştir.  
(Enerji İktisat Yasası, paragraf 19, madde 2, fıkra 2). Ayrıca 
yine sözü geçen Enerji İktisat Yasası eki çerçevesinde, hat 
işletmecilerinin yukarıda belirtilen hat ücreti indirimi ve 
hat ücreti muafiyeti dolayısıyla uğradıkları kazanç kaybı 
için bölüştürme süreci uygulanmaya başlamıştır (Enerji  
İktisat Yasası paragraf 19, madde 2, fıkra 6-8). Buna göre 
aktarım hattı işleticileri hat işleticilerine önceden belirtilen  
kazancı tazmin edecekler ve hem bu ödemeleri hem de 
kendi kazanç kayıplarını mali bir hesapla dengeleyecek-
lerdir. Kombine Isı ve Güç Yasası, paragraf 9 kapsamında 
gereğince uygulanması öngörülen bu dengeleme meka- 
nizmasına dikkat çekilmektedir. Bu paylaşım süreci Federal 
Ağ Ajansı tarafından resmi bir hüküm kapsamında somut- 
luk kazanmıştır. Buna göre elektrik dağıtım hattı işleticileri 
aktarma hattı işletmecileri tarafından Enerji İktisat Yasası 
paragraf 19 madde 2 uyarınca açıklanan ödeneği elektrik 
tedarikçilerinden alma ve aktarma hattı işletmecilerine ilet-
melidirler.                 

28 Enerji İktisat Yasası paragraf 19 uyarınca dağılım nihai 
tüketici gruplarına ayrılmaktadır

Enerji İktisat Yasası 2013 dağılımı 01.01.2013 tarihinden 
itibaren nihai tüketicileri tarafından alınır.

Nihai tüketici grubu dağılımı

  Yıl          NT Grup A        NT Grup B           NT Grup C  

 2013     0,329 ct/kWh       0,050 ct/kWh        0,025 ct/kWh

Nihai tüketici grubu A:
Nihai tüketicilerin her bir alım noktasında ilk 100.000 kWh  
için elektrik miktarı.

Nihai tüketici grubu B:
Yıllık tüketimleri bir alım noktasında 100.000 kWh'yı aşan 
nihai tüketiciler 100.000 kWh'nın üzerindeki elektrik tu-
tarları için ek olarak azami </span> Elektrik İktisat Yasası 
eki paragraf 19 , 0,05 ct/kWh öderler. 

Nihai tüketici grubu C:
Ray bağlantılı trafiğe veya demiryolu altyapısına veya üretici 
şirkete tanımlanan nihai tüketici ve geçmiş takvim yılına ait 
elektrik masrafları cironun yüzde dördünü aşmış olanlar 
100.000 kWh'yı aşan elektrik tüketiminde azami 0,025 ct/
kWh ödeyeceklerdir.

Durum sayısı

Durum sayısı normal durumdaki gaz hacminin işletim sıra- 
sındaki gaz hacmine oranını tanımlar. Metreküp tüketimi-
ni kilovat saat tüketimi olarak hesaplamak (termik enerji) 
için hesap yanma değeri durum sayısı ve metreküp tüke-
timiyle çarpılır (m3 x hesap yanma değeri x sürüm sayısı 
= kilovat saat tüketimi). Örneğin ısıtma değerinin (kWH 
olarak) gaz hacminden (gaz sayacı ile m3 olarak ölçülmüş-
tür) ve gazın yanma değerinden hesaplanma uygulaması.  
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Burada geçerli olan:

 Hi  =  VB  ·  Z  ·  HS,n

Burada kullanılan sembollerin anlamları:
Hi   =  Isıtma değeri (kWh)
VB   =  İşletme durumundaki gaz hacmi (m3)
Z    =  Durum sayısı
HS,n =  Normal durumda merkez yanma değeri (kWh/m)

Z aşağıdaki formülle hesaplanır:

Z  =        .                            . 

Burada kullanılan sembollerin anlamları:
Tn =  273,15 Kelvin (0° C'ye denktir) standart sıcaklık
T  =  Tn + t = Kelvin olarak merkezi gaz ısısı
t   =  Derece santigrat cinsinden merkezi gaz ısısı 
pn  =  1.013,25 hPa (= 1,01325 bar) standart hava basıncı
pamb  =  (1.016 – 0,12*H) = ilgili jeolojik yükseklikteki hava  

 basıncının yıllık ortalama değeri H
pe =   Gazın efektif basıncı (Gaz basınç ayar cihazında 

çıkış basıncı)
φ · ps = Gazın su buharı parça basıncı
K =  Kompresibilite sayısı(pe ≤ 1.000 mbar = 1iken)

Durum sayısı Z boyutsuzdur.

Yenilenebilir Enerji Yasası ücreti  
(Yenilenebilir enerjiler için öncelik yasası)

Kısaca Yenilenebilir Enerjiler Yasası olarak adlandırılan Yeni- 
lenebilir Enerjilere Öncelik Yasası kapsamında enerji üreti- 
minde atık gaz salınımına sebep olmayacak tesisleri destek- 
lemekteyiz (özellikle rüzgar ve güneş enerjisi ile). Bu önce- 
likle iklimin korunmasına hizmet eder ve örneğin, petrol,  
doğal gaz veya kömür gibi fosil enerji taşıyıcılarına ve AB  
bölgesinin dışındaki enerji ithalatçılarına bağımlılığımızı azalt- 
ması planlanan bir dizi önlemden biridir. 
Bu teşvik sonucu oluşan artı masraflar, yani; EEG uyarınca 
ücret ödemesi ve elektriğin piyasa değeri yasa sistematiği 
gereğince enerji tedarik şirketlerine eşit olarak dağıtılacak 
(federal çapta dengeleme düzenlemeleri) ve müşterinin 

Tn

pnT
1
K

pamb + pe – φ · ps
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enerji ücretine eklenecektir, bu ise masrafların elektrik müş- 
terileri tarafından ödendiği anlamına gelir. Enerji tedarikçisi 
yasal olarak bu EEG tutarını müşteriden almakla yükümlüdür.

Hat işleticisinin kod numarası:

Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 3 gereğince enerji 
tedariki faturalarında ağ işletmecisinin önemli sayım nok- 
tası tanımı ve kodu özel olarak belirtilmelidir: Sayım nok- 
tası (bkz. madde 17), liberalleştirilmiş elektrik ve gaz piya- 
sasında kesinlikle ölçüm noktasını tanımlamaktadır. Sayım  
noktası Almanya çapında yalnızca bir kez verilir ve sayaç de- 
ğiştiğinde bile aynı kalır. Enerji sektöründe elektronik veri  
paylaşımı için merkezi bir enformasyon görevi görmekte- 
dir. Kod numarası bir yandan tedarikçi ve teslimat güven-
liği için hizmet eder bir yandan da hesap kesim güvenliğini 
sağlar. Elektrik için yetkili elektrik işleticisinin kod numarası 
Federal Elektrik ve Su İşleri İdaresi (BDEW) ve gaz için Alman 
Gaz ve Su İşleri Derneği (DWGB) tarafından verilecektir.

Hat kullanım hesaplama ücreti

Bu masraflar bir hat üzerinden müşterilere tedarik sağla- 
yan, farklı tedarikçilere karşı hat kullanım faturaları düzen- 
lenirken oluşmuş olan masraflarıkapsamaktadır (bkz. Enerji 
İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 7).

Uzlaştırma merci

Şirketlerden birinin bir şikayeti dört hafta içinde bir sonuca 
bağlayamaması durumunda tüm tüketiciler uzlaşma mer-
cini arama hakkına sahiptirler. Şirket uzlaştırma sürecine 
katılmakla yasal olarak yükümlüdür. İlgililerin, mahkeme- 
leri arama veya Enerji İktisat Yasası'nca başka bir yönteme- 
başvurma hakları saklıdır. Fakat uzlaştırma merci, başlatılmış  
olan uyarı sürecinin durdurulmasına isteyebilir.  
Tüketici şikayetinin/sorununun enerji tedarik şirketi tarafın- 
dan giderilmemesi halinde bunun sebepleri Enerji İktisat 
Yasası paragraf 111a uyarınca yazılı veya elektronik olarak 
beyan edilmeli ve Enerji İktisat Kanunu paragraf 111b uya- 
rınca uzlaşma yöntemi hatırlatılmalıdır.
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Karara karşı Enerji İktisat Yasası paragraf 111b uyarınca, 
adresi ve iletişim bilgileri Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
(Telefon +49 (0)30 7 2757241-0; Faks +49 (0)30 2757240 
-69; E-posta: info@schlichtungsstelle-energie.de) olan En- 
ergie e.V. uzlaştırma mercinde uzlaşma süreci başlatılabilir. 
Uzlaşma sürecinin ayrıntıları Energie e.V. uzlaştırma merci-
nin 19.09.2011 tarihli süreç yönetmeliğinde düzenlenmiştir 
ve http://www.schlichtungsstelle-energie.de/ adresinden 
çağrılabilir.
Uzlaştırma merci Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 8 
uyarınca faturada belirtilecektir. 

Enerji kaynağının nitelenmesi

Enerji tedarik şirketleri Enerji İktisat Yasası paragraf 42 (1) 
gereğince nihai tüketicinin (müşteri) faturalarına ek ola-
rak ve tüketiciye yönelik reklam materyallerinde, elektrik 
satışı yaptığı web sayfasında şunları belirtmekle yükümlüdür:

Tedarikçinin son veya sondan bir önceki yıl kullandığı elek- 
trik karışımı toplamındaki enerji taşıyıcıların (nükleer enerji, 
kömür, doğal gaz ve diğer fosil enerji kaynakları, yenile-
nebilir Enerji Yasası ile teşvik edilen enerjiler, diğer yenile-
nebilir enerjiler) teker teker primer payları.

Enerji İktisat Yasası paragraf 42 (2) gereğince enerji taşıma 
karışımı ve çevreye etkileri Almanya'daki elektrik üretiminin 
ilgili ortalama değerleri ile tamamlanmalı ve tüketici dostu  
ve uygun büyüklükte grafik olarak görsel şekilde gösteril-
melidir. 

Enerji tedarik sözleşmesi fesih süresi 

Bu, ilgili enerji tedarik sözleşmesi için geçerli olan fesih sü- 
resini ifade etmektedir. Fesih süresine ilişkin düzenleme 
Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) Nr. 2 uyarınca gerçek-
leşecektir. 

Elektrik ve gaz alanından sorumlu Federal hat ajansının 
tüketici hizmetleri

Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 8 uyarınca tüketim 
hesaplarımızda elektrik ve gaz alanından sorumlu Federal 
hat ajansının tüketici hizmetleri iletişim bilgilerini belirtme 
yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
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QR kodu

Günümüzde neredeyse tüm iPhone/akıllı telefonlar bir QR 
kod tanımlama uygulamasına sahipler. Bu uygulamaya 
tıklayınız ve aktifleşen kamerayı bu QR kodunun üzerine 
tutunuz,bu uygulama tüketim hesabımızı tanımlayabilir-
se bununla ilgili düzenleme metnini de verecektir. Eğer 
internet bağlantısı varsa bununla eş zamanlı olarak, ana 
sayfamıza bağlantı kurulur ve burada hazırlanan fatura 
örneği gösterilir.

Elektrik karşılaştırma/Gaz karşılaştırma

Enerji İktisat Yasası paragraf 40 (2) No. 6 uyarınca "hane müş-  
terilerimize grafikler kullanarak kendilerine ait yıllık tüke- 
timlerinin karşılaştırma gruplarının yıllık tüketimlerine göre  
nasıl seyrettiğini" göstermekle yükümlüyüz. Bu sadece elek- 
trik ve gaz alanları için geçerlidir. Buna ilişkin olarak bizim 
için bağlayıcı olan, Alman Enerji ve Su Birliği'nin talimat-
larıdır.

Offshore-sorumluluk taksimi

Offshore-sorumluluk tanzimi, rüzgar gücüyle üretim yapan  
Offshore tesislerinin aktarım hattına etkin, güvenli, güvenilir  
ve ekonomik bir şekilde bağlanması için masraf ve sorum-
lulukların dengelenmesine hizmet eder. Offshore kelimesi 
tercüme edildiğinde: Sahil kıyısında, sahil yakını anlamına 
gelmektedir. Federal Hükümet'in çekirdek modeli, aktarım 
hattı işletmecileri tarafından ortaklaşa geliştirilen ve içinde 
sadece ihtiyaca yönelik optimizasyon, güçlendirme ve Off- 
shore bağlantı hatlarını genişletmek için gerekli tüm bilgi-
lerin değil, aynı zamanda uygulama ve bitirme verilerinin  
de bulunduğu bir Offshore gelişim planıdır. Aktarım hattı  
işletmecilerinden birinin bu gelişim planının talimatlarına  
uymaması halinde, Offshore rüzgar parkı işletmecisinin ge- 
nel tedarike geç bağlanılması sebebiyle maruz kaldığı mali 
cezaların hiç olmazsa bir kısmının, bağlantıyı gerçekleştir- 
mekle yükümlü aktarım hattı işletmecisi tarafından karşılan- 
ması planlanmaktadır. 

37

38

39

40

24                  25



Daha başka sorularınız mı var? 

O zaman bize buradan ulaşabilirsiniz:

SWB Energie und Wasser
Welschnonnenstraße 4
53111 Bonn

Hizmet merkezi çalışma saatleri
Pazartesi - Çarşamba saat 9.00 ile 16.00 arası
Perşembe saat 9.00 ile 18.00 arası
Cuma saat 9.00 ile 12.00 arası

Telefon: +49 (0)800 1 011700
E-posta: info@stadtwerke-bonn.de
www.stadtwerke-bonn.de

Bonn ana tren garından tramvay hattı 62 ile 
"Bertha-von-Suttner-Platz" durağına kadar,
tramvay hattı 61 ile "Wilhelmsplatz" durağına kadar.
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SWB Energie und Wasser ile linklere erişim çok kolay
stadtwerke-bonn.de
bonn-denkt-weiter.de
bonn-spart-besser.de

Ücretsiz geri arama servisi
Pazartesi - Cuma'ya saat 8.00 ile 19.30 arası, Cumartesi  
8.00 ile 15.30 arası stadtwerke-bonn.de/rueckrufservice

Daima güncel

  facebook.com/Blaue.Couch

  twitter.com/wirfuerhier

Ayrıca: Ödüle layık görüldük!
Federal çapta gerçekleştirilen Belediye 
Ödülleri 2013 kapsamında uygula-
dığımız yerel enerji politikası ile 1. 
sıraya yerleştik. Aynı şekilde müşteri 
hizmetlerimiz de takdir toplamıştır.  
Bunun göstergesi olarak Enerji Tüke-

ticileri Portalı bizi elektrik ve doğal gaz alanında altıncı kez EN 
İYİ yerel tedarikçi seçilmiş bulunmaktayız.

Elektrik ve gaz hesabımız Enerjide Şeffaflık Ens-
titüsü (DIFET) tarafından"iyi" olarak değerlendi-
rilmiştir.

SWB Energie und Wasser
Welschnonnenstraße 4
53111 Bonn

Tel.: +49 (0)800 1 011700
info@stadtwerke-bonn.de
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