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ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ 

Elektrik yerini dolduramayacağımız; vazgeçemeyeceğimiz bir ürün. Günlük hayatımızda teknoloji 
kullanımımız arttıkça elektriğe bağımlılığımız da artıyor. Bu el kitabı, evlerimizden, endüstri, ticaret ve 
tarıma kadar hayatımızın her alanında yeri olan elektrik ile ilgili biz tüketicilerin haklarını hatırlatmak 
amacıyla elektrik dağıtım şirketleri ve ELDER tarafından hazırlandı. 

Biz tüketici olarak yeterince farkında olmasak bile elektrik sektörü son on yılda çok büyük 
değişimler yaşadı. Bu değişimlerin bir unsuru olarak elektrik ile ilgili kapsamlı yasal düzenlemeler yapıldı. 
Haklardan bahsedeceksek yasaları, yönetmelikleri yani mevzuatı anlatmamız gerekiyordu. El kitabında 
yer alan bilgiler elektrik piyasasının yürürlükte olan güncel mevzuatı kapsamında hazırlandı, mevzuat 
değiştikçe el kitabını da güncellemeyi hedefliyoruz. Giriş için iki cümle; 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanun'u ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti faaliyetleri ayrı ayrı faaliyetler 
olarak düzenlendi. Elektrik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için kamu tüzel kişiliğini haiz, idari 
ve mali özerkliğe sahip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kuruldu. 

2001 yılı itibariyle elektrik üretimi, dağıtımı, satışı ve ticareti kamunun tekelinden çıkmış, EPDK 
tarafından düzenlenen ve denetlenen rekabetçi bir piyasaya dönüşmüştür. Geçen zaman içerisinde 
30.03.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun'u ile 
elektrik piyasasına yeni düzenlemeler getirilirken, elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin 
denetlenmesi görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir. Bu rekabetçi piyasadan beklenen 
elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulmasıdır. Bu el kitabı da biz tüketicilere bu piyasadaki haklarımızı hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAGITIMINI KİM YAPAR? 

36000 Volt ve altı gerilimli hatlar dağıtım hatlarıdır. Dağıtım hatları dağıtım şirketleri 
tarafından tesis edilir ve işletilir. Üretilerek doğrudan veya iletim hatları üzerinden gelen 
elektrik enerjisinin, kullanım yerinin özelliklerine göre uygun gerilim seviyesine düşürülerek 
kullanıma sunulması görevini dağıtım şirketleri yapar. Bu hizmetin sunulması için gerekli alt 
yapıların tesis edilmesi, işletilmesi, bakım onarımı, arızalarının giderilmesi, cadde ve sokak 
aydınlatması, sayaçların temin/tesis edilmesi işleri, belirlenen bölgede faaliyetini yürüten 
dağıtım şirketleri tarafından yürütülür. Dağıtım şirketleri tüketicilere elektrik enerjisi satışı 
yapamaz. 
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ELEKTRiK ENERJiSiNi KİMDEN ALIYORUZ? 

Elektrik enerjisini serbest tüketicilere, bölge sınırlaması olmaksızın EPDK'dan lisans almış 
görevli tedarik şirketleri ile diğer lisans sahibi tedarikçiler satarken, serbest olmayan tüketicilere 
veya serbest tüketici olmasına rağmen bu hakkını kullanmayan tüketicilere, tüketicinin 
bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri satmaktadır. 
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SERBEST TÜKETİCİ KİMDİR? SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİ KİMDİR? 

Elektriği kendi kullanımı için alan kişiye TÜKETİCİ denir. Yılda 2400 kW saatten fazla 
elektrik tüketiyorsanız SERBEST TÜKETİCİ'sinizdir. Serbest tüketici olarak elektriğinizi 
yapacağınız ikili anlaşma ile seçtiğiniz bir tedarikçiden alabilirsiniz. Nasıl alışverişini 
dilediğiniz marketten yapabiliyorsanız, nasıl cep telefonu şirketinizi değiştirebiliyorsanız 
elektrik aldığınız şirketi de değiştirebiliyorsunuz. Eğer elektrik faturanız ortalamada ayda 
82TL ve üstünde geliyorsa sizde elektriğinizi seçtiğiniz bir şirketten anlaştığınız bir fiyattan 
alabilirsiniz. 

Meskenlerin pek çoğu için bu limit hala daha yüksek. Sizin de yıllık tüketiminiz 2400 
kW saati bulmuyorsa üzülmeyin kısa bir süre içinde yıllık tüketim rakamından bağımsız tüm 
elektrik kullanıcıları serbest tüketici olabilecekler ve elektik satın alacakları şirketi 
seçebilecekler. O güne kadar bu tüketicilere yaşadıkları yerdeki görevli tedarik şirketi, 
EPDK tarafından belirlenen tariflerden, elektrik satışı yapacak. 
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Serbest tüketici kimdir? Serbest olmayan tüketici kimdir? 4 

Tedari�iler 

Tarifelere, www.ehbi.info veya 

http://www.epdk.org.tr/TR/
Dokumanlar/TDB/Elektrik 
adresinden ulaşabilirsiniz.



İŞ YERİNİZE, EVİNİZE, ELEKTRİK KULLANMAK İSTEDİGİNİZ HERHANGİ BİR MEKANA 
ELEKTRİK BAGLANTISI NASIL VAPILIR ? 

Yeni bir ev satın aldınız ve ilk defa elektrik bağlatacaksınız. Bunun için yaşadığınız yerin 
dağıtım şirketine müracaat etmelisiniz. Müracaatlarda, tapu kaydı, onaylı elektrik projesi ve İmar 
Kanunu kapsamında verilmiş izin belgeleri veya yapı kullanma izin belgesini ibraz etmek 
zorunludur. İnşa halindeki yapılar için ise yapı ruhsatı ibraz edilmelidir. Şirketler ayrıca abone 
grubunun tespiti için "Sanayi Sicil Belgesi", "Yeraltısuyu Kullanma Belgesi" gibi belgeler de 
talep edebilirler. Tüm belgelerin eksiksiz olması halinde şirketler saha incelemesi gerektirmeyen 
hallerde 1 O (on) gün, saha incelemesi gerektiren hallerde 20 (yirmi) gün içinde görüş vermeleri 
gerekir. Bağlantı başvurunuzun hemen karşılanması uygun bulunduysa dağıtım şirketi ile 
Bağlantı Anlaşması imzalamanız gerekir. Bağlantı başvurunuzun ilave yatırım yapılarak 
karşılanması veya ilave yatırım için yeterli finansmanın bulunmaması halinde, dağıtım şirketi 5 
(beş) yılı geçmemek üzere size uygun bir tarih bildirecektir. Bildirilen tarihi beklemek 
istememeniz halinde bu yatırımı siz yaptırabilir veya finanse edebilirsiniz. Bu durumda 
gerçekleşen yatırıma ilişkin bedel bağlantı görüşünde yer verilen bağlantının karşılanacağı 
tarihteki yıl içerisinde en fazla 12 aylık taksitte size geri ödenecektir. Bağlantı talebinizin mahalli 
idareler, yasal engeller ve benzeri sebeplerle karşılanmasının uygun görülmemesi halinde bu 
durum gerekçeleriyle birlikte size bildirilecektir. 
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AGLANTI ANLAŞMASI 

Elektrik bağlantı başvurunuz olumlu bulundu ve dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması 
yapacaksınız. Peki bu anlaşmada nelere dikkat etmeniz gerekir? Öncelikle bu anlaşmalar 
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır ve EPDK 
tarafından onaylanan genel ve özel hükümleri içeren standart nitelikteki anlaşmalardır. Bu 
anlaşmaların genel hükümlerinde, EPDK onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bu anlaşma 
kullanım yeri varlığını devam ettirdiği sürece yürürlükte kalır. Elektrik Piyasası Bağlantı ve 
Sistem Kullanım Yönetmeliği ve onaylı bağlantı anlaşması örneğine http://www.epdk.org.tr/
TR/Dokumanlar/Elektrik/Mevzuat/KurulKararlari adresinden, dağıtım şirketinizin web 
sayfasından ya da www.ehbi.info internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 
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ELEKTRiGi NASIL SATIN ALACAKSINIZ? 

Başvuru yaptınız ve bağlantı anlaşmasını imzaladınız. Bu anlaşma kullanım 
yerinizin dağıtım şebekesine bağlanmasını sağlıyor. Şimdi elektrik satın almak üzere bir 
anlaşma daha yapmanız gerekiyor. Zira dağıtım şirketleri tüketicilere elektrik satamazlar. 

Yeni kullanım yerinizde ilk kez elektrik kullanılacağından serbest tüketici niteliğini 
taşımayacaksınız. Bu nedenle yaşadığınız yerdeki görevli tedarik şirketinden elektik 
almanız gerekiyor. Serbest olmayan tüketicilerin görevli tedarik şirketi ile yaptığı 
anlaşmaya perakende satış sözleşmesi denir. Görevli tedarik şirketinizi üç numaralı 
186 telefon numarasından öğrenebilirsiniz. 

Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan 
miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını 
edinen tüketiciyseniz serbest tüketici olarak ikili anlaşmalar ile dilediğiniz tedarikçiden 
elektrik enerjisi satın alabilirsiniz. Serbest tüketicilerin tedarik şirketleri ile yaptıkları 
anlaşmaya ikili anlaşma denir. 



PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Serbest olmayan tüketiciler görevli 
tedarik şirketleri ile yaptıkları perakende 
satış sözleşmesi ile elektrik satın alırlar. 
Perakende satış sözleşmesi, görevli tedarik 
şirketlerinin görüşleri alınmak suretiyle 
standart sözleşme olarak EPDK tarafından 
belirlenir ve EPDK onayı alınmaksızın bu 
sözleşmede değişiklik yapılamaz. Bu 
sözleşme, görevli tedarik şirketleri ile 
EPDK'nın internet sitesinde yayımlanır. 
Güncel perakende satış sözleşmesi örneğine 
www.ehbi.info internet adresinden ya da 
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/
E l e k t r i k / M e v z u a t K u r u l K a r a r l a r i 
adresinden ulaşabilirsiniz.

PERAKENDE SATIŞ 
SÖZLEŞMESİ 

İKİLİ ANLAŞMA NEDiR 

İkili anlaşmalar serbest tüketiciler ile tedarikçiler arasında yapılır. İkili anlaşmalar 
mevzuatta serbest tüketici niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan 
ve EPDK onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketiciler 
ikili anlaşma yaparken anlaşmada yer alan fiyat, ödeme koşulu gibi ticari düzenlemeler ile 
anlaşmanın süresi, yükümlülükler, fesih hükümleri gibi önemli maddeleri dikkatlice 
incelediklerinden emin olmalıdırlar. İlk kez serbest tüketici hakkını kullanacakların sayaçları, 
sayaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmiş olmalıdır. İkili anlaşma örneğine 
www.ehbi.info adresinden ulaşabilirsiniz. 
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BAGLANTI ANLAŞMASI VE PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANIRKEN 
HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENİR Mİ ? 

Elektriği bir kullanım yerine ilk kez bağlatmak için bağlantı anlaşması imzalamanız 
gerektiğinden bahsetmiştik. Bağlantı anlaşması imzalanması aşamasında dağıtım sistemine 
bağlandığınız bağlantı noktası dikkate alınarak Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 
hükümlerince EPDK tarafından onaylanan bağlantı bedeli ile buna ilişkin vergi ve harçlar 
dağıtım şirketince tahsil edilir. Sizden tahsil edilecek bağlantı bedeli, bağlantı geriliminiz ve 
bağlantı gücünüz gibi unsurlara göre farklılık gösterecektir. Güncel bağlantı bedellerine 
www.ehbi.info internet sitesinden veya http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/
Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz. 

Perakende satış sözleşmesi imzalarken de güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz 
gerekir. Güvence bedeli dahil olduğunuz abone grubu için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği hükümlerince EPDK tarafından onaylanmıştır. Güvence bedellerine www.ehbi.info 
veya http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz. 
Güvence bedelini ve damga vergisini görevli tedarik şirketine ödemeniz gerekir. 
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ELEKTRiK BAGLANTISI NE ZAMAN YAPILIR? 

Bağlantı anlaşması imzalanan bir kullanım yerine dağıtım şirketince elektrik verilebilmesi 
için: 

• Kullanım yerindeki elektrik tesisatının daha önceden onaylı projesine uygun yapıldığını   
gösterir, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ve/veya Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine 
göre kabul işlemlerinin yapılmış olması,

• Tüketicinin tedarik şirketi ile sözleşme yaptığının dağıtım şirketine belgelenmesi gerekir.

Yukarıdaki adımların tamamlandığı tarihten itibaren imar yerleşim alanında üç iş günü 
içerisinde, imar yerleşim alanı dışında beş iş günü içerisinde dağıtım sistemine bağlantısı 
gerçekleştirilir. 
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BAGLANTI BEDELİNİN VE GÜVENCE BEDELİNİN İADESİ OLUR MU? 

Bağlantı bedelinin iadesi olmaz. Bağlantı bedeli ilgili kullanım yerinin şebekeye 
bağlanmasının maliyetleri karşılığı dağıtım şirketince alınmaktadır. 



Bağlantı bedelinin ve güvence bedelinin iadesi olur mu ? 14 

Güvence bedeli, tüketicinin elektrik faturasını ödememesi ihtimaline karşılık görevli 
tedarik şirketince alınan bir bedel olup belirli koşullarda tüketicilere iade edilir. Örneğin 
evinizden taşınırken güvence bedelini talep edebilirsiniz. Ya da perakende satış 
sözleşmenizi fesh etmenizi gerektiren hallerde de güvence bedelini talep edebilirsiniz. 
Genel kural olarak ilgili tüketicinin kullanım yerini boşaltması nedeniyle veya Perakende 
Satış Sözleşmesinin feshini gerektiren diğer hallerde sözleşmenin fesih tarihine kadar 
olan tüm borçlarını ödemesi kaydıyla görevli tedarik şirketince güvence bedeli iade edilir. 
İlgili tüketiciye ödediği bedel değil, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aylık 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile güncellenen güvence bedeli karşılığı ödenir. Sözleşmenin 
feshi ile birlikte doğan borçlar ile daha öncesine ilişkin borçların ödenmemesi durumunda, 
güncellenen güvence bedeli ile borçlar mahsuplaştırılır.
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YENİ BİR KULLANIM YERİNE TAŞINDIM NE YAPMALIYIM? 

Diyelim ki evinizi ya da işyerinizi değiştirdiniz ve yeni bir yere taşındınız. Neler 
yapmanız gerekiyor? Kullanımına yeni başlanılan yerde elektrik aboneliği bulunmuyorsa 
dağıtım bağlantı anlaşması ile başlamak gerekir. Daha önceden elektrik aboneliği bulunulan 
bir yere taşındığınızda ise elektrik açık olsa bile kullanım yeri serbest tüketici kapsamında 
değilse mutlaka görevli tedarik şirketine, kullanım yeri serbest tüketici kapsamındaysa ya 
görevli tedarik şirketine ya da herhangi bir tedarikçiye başvurarak kendi adınıza yeni bir 
sözleşme yapmalısınız. Bir önceki abonelik üzerinden elektrik almaya devam ederseniz 
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince usulsüz elektrik kullanıyor 
sayılarak cezai işleme muhatap olabilirsiniz.
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KULLANIM YERiNi TAHLİYE ETTİM CBOŞALTTIMJ 

Evinizden ya da işyerinizden taşınırken ne yapacaksınız? Herhangi bir kullanım yerini 
boşaltan, tahliye eden tüketici ister mülkiyet sahibi olsun isterse kiracı, mutlaka perakende 
satış sözleşmesini veya ikili anlaşmasını fesh etmek için ilgili tedarik şirketine başvurmalıdır. 
Bu şekilde fesih tarihi itibariyle borç alacak ilişkisini bitirmeli; varsa güvence bedelininin 
iadesini almalıdır. Aksi takdirde taşındıktan sonra bile o kullanım yerinde tüketilecek elektrik 
enerjisine ilişkin tüm yükümlülüklerden sorumlu olur. 
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KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ NEDİR? YAPTIRIMLARI NELERDİR? 

 Kullanım yerinde; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım 
sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmek, 

 Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından 
sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini 
engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal 
şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, elektrik tüketmek,

 Dağıtım şirketinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep 
halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım şirketinin izni dışında açmak, 
kaçak elektrik tüketimi olarak kabul edilir.  



Kaçak elektrik enerjisi tüketimi nedir? Yaptırımları nelerdir? 18 

Yapılan kontrollerde, kaçak elektrik kullanıldığının tespit edilmesi halinde elektrik 
kesilir; sayaç mühürlenir; kaçak elektrik kullanan hakkında CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA 
SUÇ DUYURUSUNDA bulunulur. 

Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen tüketicinin, hesaplanan tüketimi, tarifesinin 
1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak, kaçak bedeli hesaplanır ve bu bedel ilgiliye fatura edilir. 
Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik kullandığının 
tespiti durumunda, bu oran 2 (iki) katı olarak dikkate alınır. 

Kaçak elektrik kullandığı tespit olunan tüketici, kendisine fatura edilen bedeli, tebliğ 
edilen ödeme bildiriminde yer alan son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 
İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tüketici, söz konusu 
kaçak faturasına ilişkin tebliğ edilen ödeme bildirimine, kanıt ve belgeleri ile birlikte, 
bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde itiraz edebilir. İtiraz sonuçlandırılıncaya kadar 
tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi bakımından itiraza esas tutarın teminata bağlanması 
şartıyla elektrik bağlanabilir. Kaçak kullanım bedelinin ödenmemesi halinde yasal takip 
başlatılır. 
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USULSÜZ ELEKTRİK TÜKETİMİ NEDİR? YAPTIRIMLARI NELERDİR? 
USULSÜZ ELEKTRİK KULLANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? 

1. Tüketicinin, kendi sayaç ve ölçme noktasından geçirerek üçüncü şahıslara elektrik 
vermesi, 

2. Tüketicinin, kendi adına perakende satış sözleşmesi yapmadan daha önceki tüketici 
adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik tüketmesi, 

3. Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde dağıtım şirketine haber vermeden 
elektrik tüketmesi, 

4. Dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı 
işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek 
şekilde bağlantı yapması/yaptırması, 

5. Dağıtım veya tedarik şirketine yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone 
grubunun kapsamı dışında elektrik tüketmesi, (örneğin daha önce mesken olarak kullanılan 
yerin işyerine dönüştürülmesi ve bu durumun dağıtım ve görevli tedarik şirketine 
bildirilmemesi) 

6. Güç trafosunu değiştirdiği halde dağıtım şirketi veya tedarik şirketine durumu yazılı 
olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi, 

7. Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde 
yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketine 
başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi, 

8. Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım şirketinin izni 
dışında açması, 

9. İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden 
çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi 
almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için 
kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde, ilgili görevli tedarik 
şirketine başvurmaması, 



Usulsüz elektrik tüketimi nedir? Yaptırımları nelerdir? Usulsüz elektrik kullanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? 20 

durumunda, usulsüz elektrik tüketilmiş sayılır. Tüketicinin yukarıda sıralanan 2-3-5 ve 9. 
hallerden önce ilgili şirkete haber vermiş olmasını belgelenmesi durumunda usulsüz elektrik 
kullanımına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Usulsüz elektrik kullanımının tespitinde; yukarıda sıralanan 4. ve 8. hallerde tüketiciye 
kesme ihbarı bırakılmaksızın ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama 
ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil edilir. Bunun dışındaki diğer hallerde tüketiciye yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi ve usulsüzlüğü sonlandırması için 15 gün süre verildiğini belirten 
kesme ihbarı bırakılır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicinin, kesme-
bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil edilerek elektriği kesilir. 

OD 
C=:J 



1 
ELEKTRİK FATURALARINDA YER ALAN BEDELLER NELERDİR? NASIL BELİRLENİR? 

Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen 
elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine 
verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir. 
Güç bedeli: Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı 
anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. 
Güç aşım bedeli: Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için 
bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden 
aylık olarak alınan kW birim bedelidir. 
Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için 
13 üncü maddede reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve bu Usul ve 
Esaslarda belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir. 
Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest 
tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan 
bedeldir. 
Serbest olmayan tüketiciler için temelde elektrik bedelinden oluşan perakende satış fiyatı görevli 
tedarik şirketinin önerisi ile EPDK tarafından belirlenir. Güncel tarifelere www.ehbi.info veya http://
www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz. Serbest tüketiciler ise 
elektrik enerjisi fiyatını enerji aldıkları tedarikçiler ile serbestçe müzakere ederek belirlerler. Serbest 
tüketiciler dağıtım tarifeleri kapsamındaki bedelleri tedarikçileri aracılığı ile dağıtım şirketine 
ödeyeceğinden, geriye kalan elektrik enerjisi fiyatını belirlerken serbest olmayan tüketiciler için 
belirlenen perakende satış fiyatına dikkat etmelidirler.   

Faturalarda bu bedellerin yanı sıra yasal olarak tahsil edilmesi gereken vergi ve fon payları da yer alır. 
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ELEKTRİK SAYAÇLARI NE ZAMAN OKUNUR FATURALAR NE ZAMAN ÖDENİR? 

Elektrik sayaçlarınızın okunması elektrik dağıtım şirketlerince, faturalanması ise ilgili tedarik 
şirketlerince yapılır. Tüketicilerin sayaçları dağıtım şirketlerince, en az 25 en fazla 35 günlük 
dönemlerle her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir. 
Tüketicilerin Ödeme bildirimine esas fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere daha 
uzun dönemlerle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenir. Serbest olmayan 
tüketicilere aynı ay içerisinde enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi 
ya da tedarikçi değişikliği nedeniyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan 
haller dışında birden fazla faturalama yapılamaz. Fatura dönemlerinin üç ay üzerinde olacak şekilde 
belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi 
içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının 
sağlanması zorunludur. Fatura dönemleri üç ay veya üç aydan az olacak şekilde belirlenmesine 
rağmen, faturalamanın üç ay üzeri süreyi içerecek şekilde yapılması durumunda, ilgili tüketicinin 
talebi halinde, üçten az olmamak ve fatura dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye 
vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur. Ancak faturalamanın tüketiciden 
kaynaklanan nedenlerle yapılamadığının belgelenmesi halinde taksit uygulanması zorunlu değildir. 

Faturalar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmelidir. 
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ELEKTRiK FATURALARINI NERELERDE ÖDEYEBİLİRİZ? 

Faturalar, fatura gönderen tedarik 
şirketinin faturalarda veya ödeme bildiriminde 
belirttiği yerlere nakden veya kuralları EPDK 
tarafından belirlenen şekilde kredi kartı ile 
ödenebilir. Ayrıca bankalar aracılığı ile otomatik 
ödeme talimatları ile de ödeme yapılabilir. 
Bunun dışında ilgili tedarik şirketi ile hiçbir bağı 
olmayan aracı tahsilat yerlerine ödeme 
yapılmamalıdır. Zira yapılan bu ödemenin ilgili 
tedarik şirketinin kayıtlarına geçinceye kadar 
hiçbir geçerliliği yoktur. Size gereksiz gecikme 
cezaları ve elektrik kesintileri yaşatabilir. 

FA TURA YA DA ÖDEME BiLDiRiMi GELMEDi NE YAPMALIYIM ? 

Serbest olmayan tüketicilerin fatura ve 
ödeme bildirimleri, bir aydan az, bir yıldan 
fazla olmamak kaydıyla görevli tedarik 
şirketlerinin belirlediği plan dahilinde düzenli 
olarak tüketicilerin kullanım yerine bırakılır. 
Fatura veya ödeme bildiriminin beklenen 
günlerde elinize ulaşmaması halinde mutlaka 
tedarik şirketinin çağrı merkezi veya tüketici 
hizmetleri merkezine ulaşarak bilgi alınız. Zira 
fatura veya ödeme bildiriminizin kullanım 
yerinize bırakılmasına rağmen elinize 
ulaşmamış olması ihtimaliyle gecikme faizi 
ödemenize, kesme ihbarnamesi almanıza ve 
elektrik kesilmesine maruz kalabilirsiniz.  



FATURANIZ DÜŞÜNDÜGÜNÜZDEN FAZLA MI GELDİ? 

 Bu ay faturanız her ay gelenden yüksek geldi? Öncelikle ilk okuma ve son okuma tarihleri 
arasındaki gün sayısını kontrol edin. Bir önceki döneme ait faturadaki gün sayısı ile fazla 
geldiğini düşündüğünüz faturadaki gün sayısını karşılaştırın. Faturanızda gösterilen günlük 
elektrik tüketim rakamlarınızı karşılaştırın. Fatura ve bildirimlerinizi mutlaka saklayın. Faturanızın 
doğru hesaplandığından emin olmak için “ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA” modülüne 
http://lisans.epdk.org.tr/epvys-tarife/faces/pages/tarife.xhtml adresinden ulaşarak 
faturanızı kontrol edebilirsiniz. Her şeye rağmen faturanızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız  
tedarik şirketinize bir yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz en geç on iş günü içerisinde 
sonuçlandırılacaktır. Ancak yapılan itiraz ödemeyi durdurmayacaktır. Bu nedenle itiraz 
incelenirken son ödeme tarihini geçirmeksizin ödemenin yapılması gerekir. İtirazın haklı 
bulunması durumunda, itiraza konu tüketim bedeli ödenmişse, hesaplanan fark gecikme zammı 
ile birlikte, en geç üç iş günü içinde itiraz sahibi tüketiciye iade edilecektir.

220(240)V 

ı 111111111111111 

28GÜN 

164 kWh 



25 

......... ıııaı•• .......... 

ELEKTRiK FATURALARININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ 
04 05 06 

Zamanında ödenmeyen borçların 
tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış 
sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında 
düzenlenir. 

Serbest olmayan tüketicilere tebliğ 
edilen faturanın son ödeme tarihine kadar 
ödenmesi gerekir. Son ödeme tarihine kadar 
ödenmeyen faturalara her geçen gün için 
günlük gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi 
oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine 
göre belirlenen gecikme zammı oranını 
aşamaz. Serbest tüketiciler için bu durum 
tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma 
hükümlerine göre işlem görür. 
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GECiKME F AIZI ÖDEMESi KESME iŞLEMiNi DURDURUR MU? 

Serbest olmayan tüketicilerin fatura tutarını son 
ödeme tarihine kadar ödememesi halinde ilgili görevli 
tedarik şirketi tüketiciye ihbarname göndererek fatura 
tutarının en az beş işgünü içerisinde ödenmesini, aksi 
halde elektrik enerjisinin kesileceğini bildirir. Tüketicinin 
bu süre içerisinde de fatura tutarını ödememesi halinde, 
ilgili görevli tedarik şirketi tüketicinin elektrik enerjisinin 
kesilmesi için bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine 
talepte bulunabilir. Dağıtım şirketi talebin kendisine 
geldiği günü takip eden beş iş günü içerisinde elektrik 
enerjisini keser. 
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BAŞKA NEDENLERLE ELEKTRİK KESİLİR Mİ ? 

Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin, görevli tedarik 
şirketi veya diğer tedarikçi ile yeni bir perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapmaması 
durumunda, dağıtım şirketi kullanım yerinin elektrik enerjisini keser. 

İKİLİ 
ANLAŞMA? 

PERAKENDE 
SATIŞ 

SÖZLEŞMESİ? 



KESİLEN ELEKTRİK NE ZAMAN BAGLANIR? 

Borcunuzu zamanında ödeyemediniz ve elektriğiniz kesildi. Yeniden elektriğinizi açtırmak 
için tedarikçiniz ile anlaşmanız gerekiyor. Bunun için birikmiş borçlarınızı gecikme zamları ile 
birlikte ya peşin ödemeniz ya da tedarik şirketiniz tarafından belirlenen takvim dahilinde 
ödemeyi taahhüt etmeniz gerekmektedir. Bu adımların tamamlanmasından sonra tedarikçinizin 
dağıtım şirketine elektriğinizi açılmasını bildirmesi gerekecektir. Tedarik şirketinin bildirimi 
üzerine  dağıtım şirketi tarafından elektriğiniz,  imar yerleşim alanında iki gün içerisinde, imar 
yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde yeniden bağlanır.

Benzer şekilde, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin, 
yeni bir perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapması durumunda, imar yerleşim 
alanında iki gün içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde, yeniden bağlanır.

Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-
bağlama bedeli, tüketicinin bir sonraki döneme ait fatura veya ödeme bildirimine yansıtılır. Fiilen 
elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. 



KESME iŞLEMiNDEN SONRA BORCUN ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI 

Borcun zamanında ödenmemesi 
nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan 
tüketicinin, kesme tarihinden itibaren 
sözleşmelerinde yer alan süre içerisinde, 
birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla 
birlikte peşin ödeyerek veya şirket 
tarafından belirlenen takvim dâhilinde 
ödemeyi taahhüt etmemesi halinde 
tedarik şirketi tüketicinin sözleşmesini 
fesh edebilir. Sözleşmenin fesh edilmesi 
sonrasında ödenmeyen borçlara ilişkin 
yasal süreç başlatılır.

FESHEDiLEN SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ 

Yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Sözleşmesi feshedilen tüketicinin 
yükümlülüğünü fesih tarihinden sonra yerine getirmesi ve/veya birikmiş borçlarını gecikme 
zammı ile birlikte peşin ödemesi veya şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi 
taahhüt etmesi halinde yeni bir sözleşme yapılır. Tedarikçinin ilgili dağıtım şirketine başvurusu 
ile tüketicinin elektriği imar alanı içerisindeki yerlerde iki gün, imar alanı dışındaki yerlerde üç 
gün içinde yeniden bağlanır.
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ELEKTRİK SAYAÇLARI KİMİNDİR? SAYAÇ BEDELİ ÖDEYECEK MİSİNİZ? 

Elektrik sayaçları elektrik aboneliği bulunan her kullanım yerindeki birim zamanda 
tüketilen enerjinin tespit edilmesi için üretilen mekanik ve elektronik tiplerdeki cihazlardır. 
Tüketicilere tesis edilecek yeni sayaçlar elektronik olmak zorundadır. Sayacın ilk okuma ve son 
okuma tarihi arasındaki kaydettiği değerlerin farkı o tarih aralığındaki kWh cinsinden tüketim 
değeridir. Büyük güçteki aboneliklerin tüketiminin tespiti için bazı sayaçlar akım ve gerilimi 
belirli oranlarda düşüren trafolar ile bağlanacak şekilde imal edilirler. Bu tip sayaçların 
kaydettiği değer bağlandığı akım ve gerilim düşürücü trafoların değerlerine göre hesaplanan 
çarpan katsayısı ile çarpılarak tüketim değeri bulunur.

Yeni imal edilen sayaçlar Ölçü ve Ayarlar mevzuatı kapsamında satışa sunulmadan önce 
damgalanır. Elektrik sayaçlarının damga süresi 10 yıldır. Damga süresi dolan sayaçlar yasal bir 
zorunluluk olarak ya yeniden ayar ve damga işlemine tabi tutulur veya yenisi ile değiştirilir. 
Sayaçların temini ve tesisi dağıtım şirketlerinin görevleri arasında olup tüketicilerden sayaç 
bedeli tahsil edilemez.







Sayacınızın değer kaydetmediğini bir şekilde fark ederseniz mutlaka dağıtım şirketine 
veya tedarik şirketinize haber verin. Sayacınızın değer kaydetmediği tespit edildiğinde 
dağıtım şirketince yenisi ile değiştirilecektir.

Sayacınızın ölçme hassasiyetinden şüphe ediyorsanız, dağıtım şirketine başvurarak 
sayacınızın kontrol edilmesini talep edebilirsiniz. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti 
halinde sayaç kontrolüne ilişkin oluşan bedeller tarafınızdan karşılanır. Bu bedeller 
EPDK tarafından belirlenir, güncel kontrol bedellerine www.ehbi.info internet sitesinden ya 
da http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Mevzuat/KurulKararlari adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Sayacınızın arızalanması nedeniyle hiç tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde varsa 
aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, 
tespit tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinizin 
ortalaması alınarak tüketim hesaplanır ve fatura edilir.

Sayacınızın arızalanması nedeniyle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi 
halinde, hatalı tüketimin sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanması ve bunun dağıtım şirketince 
yerinde yapılan incelemede, teknik olarak tespit edilmesi durumunda bu tespit dikkate 
alınarak, bunun dışında sayacın, elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında teknik arızalı 
olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu tespit dikkate alınarak, sayacın arızalı 
olduğu döneme ilişkin hesaplama yapılır. Belirtilen hallerin olmaması durumunda varsa aynı 
döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleriniz dikkate alınarak, yoksa, 
tespit tarihinden sonraki tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait 
tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak, hesaplama yapılır ve fark size iade veya fatura 
edilir.
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TEK ZAMANLI VE ÜÇ ZAMANLI TARİFE NEDİR? NASIL UYGULANIR ? 

Ülke genelinde elektrik tüketimi mevsimlere göre ve günün saatlerine göre 
değişmektedir. Örneğin yazın klimaların kullanımı nedeniyle elektrik tüketimi bahar aylarına 
göre çok yükselmektedir. Ya da evlerimizde gün boyu elektrik tüketimi kısıtlı iken akşam 
saatlerinden itibaren tüketim hızla yükselmektedir. Günün hangi saatinde olursa olsun elektrik 
tüketimimize kW saat başı aynı bedeli ödediğimiz tarife tek zamanlı tarifedir. Tek zamanlı 
tarife sayacın kaydettiği tüketim miktarının günün her saati için aynı bedelden 
faturalandırılmasıdır.

Tüketiciler olarak bir seçeneğimizde 3 zamanlı tarifeye geçmektir. Üç zamanlı tarife ise, 
sayacın günün üç ayrı zaman diliminde ayrı ayrı kaydettiği tüketim miktarının her zaman dilimi 
için belirlenen bedellerden faturalandırılmasıdır. Günün 3 farklı zaman dilimi şöyle 
belirlenmiştir: 06.00 – 17.00 (T1-Gündüz), 17.00 – 22.00 (T2-Puant), 22.00 – 06.00 (T3-Gece). En 
yüksek birim bedel 17:00-22:00 arasında (T2-Puant) en düşük birim bedel ise 22:00-06:00 (T3-
Gece) arasındadır. Tüketimlerinizi gece saatlerine kaydırabilme esnekliğiniz var ise elektrik 
faturalarınızı düşürebilirsiniz. Üç zamanlı tarifeden yararlanabilmek için sayacın elektronik tip 
sayaç olması gerekir zira mekanik tip sayaçlar bu tarife için uygun değildir. Tüketicinin sayacı 
elektronik tip olsa dahi bu tarifeden yararlanabilmesi için görevli tedarik şirketine tarife 
değişikliği talebinde bulunması gerekir. Aksi takdirde tek zamanlı tarife uygulaması devam 
eder.  

Üç zamanlı tarife ile tek zamanlı tarife fatura farkını internet sitesinden ya da  http://
lisans.epdk.org.tr/epvys-tarife/faces/pages/tarife.xhtml adresinden hesaplayabilirsiniz.
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ABONE GRUBU NEDİR? NASIL BELİRLENİR? 

Benzer maliyet yapısına ve benzer tüketim veya talep eğilimine sahip aynı tarife grubuna 
tabi gerçek ve tüzel kişilerin dahil olduğu gruba, Abone Grubu denir. Abone grupları temel 
olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur. 
Tüketicinin hangi abone grubuna dahil olacağı EPDK tarafından yürürlüğe konulan “Dağıtım 
Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerince belirlenir.   

Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen serbest tüketici talebini dağıtım şirketine, 
serbest olmayan tüketici ise talebini görevli tedarik şirketine yazılı olarak beyan eder. Talebin 
uygun bulunması halinde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme veya 
anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura 
döneminde yerine getirilir.

Bir tüketicinin dahil olduğu abone grubu herhangi bir sebeple Şirket tarafından 
değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketiciye 
kullanım amacına yönelik gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) 
gün süre verilir. İlgili tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması 
halinde bu tüketici Şirket tarafından öngörülen abone grubuna dahil edilir. Abone grubu ve tarife 
değişikliğine ilişkin bilgiler, istenilen belgeler ile tarifelerin uygulanmasına ilişkin diğer bilgilere 
www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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İHBAR VE ŞİKAYETLER 

Arıza bildirimleriniz ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarlarınızı 
şahsen, telefonla veya internet aracılığıyla dağıtım şirketine yapılabilirsiniz. Bunların 
dışındaki başvurularınızı, ilgisine göre dağıtım şirketinin veya  tedarik şirketinin 
tüketici hizmetleri merkezlerine  internet aracılığıyla veya yazılı olarak yapabilirsiniz. 
Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, onbeş iş günü 
içerisinde sonuçlandırılarak öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun 
olarak; telefon veya internet aracılığıyla ya da yazılı olarak bildirilir.

Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin 
kimlikleri gizli tutulur.

Tüketici hizmetleri merkezine yaptığınız başvuruya ilişkin olarak, ilgili şirket 
tarafından yapılan yapılacak işlemlerde anlaşmazlığın söz konusu olması halinde 
yapılan işlemin mevzuata aykırı olması halinde EPDK’ya başvurabilirsiniz.



DA��M IRKETI 

10 GÜN 

KULLANICI CİHAZLARININ HASARLANMASI 

,,,,,, 

10 GÜN 

Tüketici hatasından kaynaklanmaması kaydıyla, dağıtım şebekesinden kaynaklı 
cihazlarınız hasar görürse ortaya çıkan zararınızın tazmini için zararın ortaya çıktığı tarihten 
itibaren 10 (on) iş günü içerisinde dağıtım şirketinden talepte bulunabilirsiniz.

Zararın tazmin edilebilmesi için dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak 
inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden 
kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun 
yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; başvurunun haklı bulunup 
bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri 
kullanıcıya bildirir. 

Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını 
üstlenerek tüketici tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı 
tüketiciye bırakması durumunda tüketici anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım 
şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket 
etmekle yükümlüdür.



Kullanıcı cihazlarının hasarlanması 40 

Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken 
veya başka bir yere götürülerek, tüketicinin başvurusunun haklı bulunmasından itibaren 
en geç 10 (on)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir. 

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından 
tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, ödenir.

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi 
gerektiği durumlarda; tüketicinin bu yöndeki talebi üzerine,  dağıtım şirketi tarafından 
inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından 
tüketiciye tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan 
tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda 
dağıtım şirketi tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde tüketiciye ödenir.

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından 
tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde 
tüketicinin talep ettiği bedel tüketiciye ödenir.  Zararınızın tazmini hususunda dağıtım 
şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerinizi EPDK’ya iletebilirsiniz.
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ELEKTRİK ENERJİSİ VE HİZMET KALİTESİ GÖSTERGELERİ 

TEDARİK SÜREKLİLİGİ NEDİR ? 

Dağıtım sistemi kullanıcılarına ekonomik olarak kabul edilebilir 
maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi 
sunabilme kapasitesidir. Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir 
kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydeder. Uzun kesintiler 
bildirimli ve bildirimsiz kesinti olarak sınıflandırılır.

BİLDİRİMLİ VE BİLDİRİMSİZ KESİNTİ NEDİR? 

Yapılacak elektrik kesintilerinin tüketicilere, Dağıtım şirketinin internet 
sitesinde ve buna ilaveten yazılı, işitsel veya görsel kitle iletişim araçları 
yoluyla duyurulması ve isteyen kullanıcılara kısa mesaj ve/veya elektronik 
posta gönderilmesi suretiyle yapılan elektrik kesintileri bildirimli kesintilerdir. 
Önceden bildirimde bulunulmadan yapılan kesintiler ise bildirimsiz 
kesintilerdir. Bildirimli kesintilerde kesintinin tarihi, başlangıç ve sona erme 
zamanı, kesintinin başlama zamanından en az 48 (kırk sekiz) saat önce  
tüketicilere bildirilir.



Elektrik enerjisi ve hizmet kalitesi gösterge/eri 

TİCARİ KALİTE NEDİR? 

Tüketicilerin bağlantı anlaşması veya perakende satış sözleşmesi 
kapsamında tüketiciler ile tedarik şirketi arasında enerji satışı ve/veya 
hizmetin sunumuna ilişkin olarak meydana gelecek ilişkilerin tüm 
evrelerinde, işlemlerin EPDK tarafından belirlenecek standartlara uygun 
şekilde yerine getirilebilmesi kapasitesidir.

TEKNİK KALİTE NEDİR? 

Tüketicilerin elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında,  gerilimin 
frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir 
değişim sınırları içerisinde kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme 
kapasitesidir. 

Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin 
olarak dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri  ve kullanıcılar tarafından 
uyulması gereken kurallar ile tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kaliteye 
ilişkin eşik değerler ve be değerlerin aşılması halinde tüketicilere ödenecek 
tazminatlar ve uygulamaya ilişkin esas ve usuller EPDK tarafından 
oluşturulan “Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi 
Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. 
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ELEKTRİGİNİZİ VERİMLİ KULLANMAK İÇİN ÖNERİLER 

"ÇAMAŞIRLARIMI yüksek ısıda 
yıkamam lazım" diye düşünmeyin. Tüm 
çamaşırları yüksek ısıda yıkamak sadece 
daha fazla enerji harcamanıza sebep olur. 
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DONDURULMUŞ gıdaları derin dondurucudan 1 gün önce çıkarıp 
buzdolabınıza koyun. Donmuş ürün, dolaba soğukluk vereceği için dolabınız 
daha az enerji harcayacaktır. 

BUZDOLABINIZ fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olsun ki, serin 
kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasın. BUZDOLABI ile 
arkasındaki duvar arasında en az 1 O cm mesafe olmalı. BUZDOLABININ çevresi, 
toz ve hava sirkülasyonunu etkileyen maddelerden de uzakta olmalı. 

ELEKTRİKLİ cihazlar düğmesinden kapatmadığınız sürece enerji 
harcamaya devam eder. Elektrik tasarrufu için cihazlarınızı mutlaka 
düğmesinden kapatmalısınız. 

BUZDOLABINDAKİ sıvı yiyeceklerin 
üzerini kapatın. Sıvı yiyecekler dolabın 
içindeki nem oranını artırarak kompressörün 
daha fazla çalışmasına neden olur



CEP telefonu gibi cihazlarınızı şarj ettikten sonra şarjı prizde bırakmayın. 
Bu şarj cihazının kullanım süresini kısaltır. 

DÜŞÜK enerji ampulleri size gereken ışığı verdikleri gibi 3 kat daha az 
enerji harcar. 

KLİMANIZI kapalı tutun, eğer serinlemek istiyorsanız vantilatör kullanmayı 
tercih edin. Vantilatör çok az elektrik harcar. Ama önünde durmayın. Vantilatör 
veya klima kullanırken odanızın kapısını ve pencerelerini kapatın. 

Işıkları kapatın! Odanızdan ayrılırken ışıkları kapatmayı unutmayın. Birkaç 
dakika sonra geri geleceğim bile diyorsanız ışıklarınızı mutlaka kapatın. 
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ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info






