KIB-TEK 3 ZAMANLI KONTROL SİZDE TARİFESİ

2 Çeşit Tarife Sunulacaktır;

1. Tek Zamanlı Tarife
2. 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi

3 Zamanlı Kontrol Sizde
Tarifesi Nedir?

3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi Konutlarda Ne
Avantaj Sağlar?
• Elektriği doğru kullan %35’e kadar tasarruf sağla!
• 3 zamanlı KONTROL SİZDE tarifesiyle aboneler, elektriği hafta içi 0.6508 TL,
0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı zaman diliminde 3 ayrı
fiyattan kullanabilecek. Hafta sonu ise kWs ücretleri 2 Krş daha düşük
olacak.
• Aboneler, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza
alabilecek ve bu yolla ev ekonomisine katkı sağlayabilecek. Bulaşık
makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su motoru, su ısıtıcısı gibi
elektrik tüketimi yüksek cihazların kullanımını gece saat 10’dan sonraya
kaydıran abonelerin faturası düşüyor.

Ne Kadar Tasarruf Sağlanabilecek?
• Kullanım alışkanlıkları değiştirilmeden sadece kullanılan
zamana dikkat edilerek elektronik cihazların sağlayabileceği
tasarruf miktarları ise şu şekilde örneklendirilebilir. Aynı sınıf
ürünler için hesaplandığı zaman her gün 1 kere kullanılan
çamaşır makinesi, normal tarife yerine puant dışı tarifede
kullanılırsa yıllık 325 TL tasarruf sağlar aynı şekilde kullanılan
bulaşık makinesi ise 490 TL tasarruf sağlarken kurutma
makinesi ise, her gün kullanılırsa 650 TL tasarruf sağlıyor.
Yoğun saatler ve yoğun olmayan saatler kıyaslandığı zaman
ise tasarruf miktarı daha da artıyor.

Elektrik Maliyetleri

Yeni Tarife Sistemi

ÖNEMLİ !!!
• Konut Tarifesinde olup, 30 günlük periyotta 300 kWh’ın altında tüketim
yapan tüketicilerin faturasına %15 indirim uygulanacaktır.
• 1 Nisan tarihinde, KONUT Tarife’sindeki tüm tüketiciler otomatik olarak 3
Zamanlı Kontrol Sizde Tarife’sine aktarılacaktır.
• Endüstri ve Ticari Tarife’de olanlar, Tek Zamanlı Tarife’de kalacak. Bu
aboneler istemeleri durumunda üç zamanlı kontrol sizde tarifesine
geçebilecek.
• Yeni tarifeye otomatik geçişi yapılan tüketiciler, diledikleri zaman Bölge
Amirliklerimizden form doldurarak Tek Zamanlı Tarife’ye geçiş yapabilecekler.
Tarife değişikliği, bir yıl zarfında 3 kez yapılabilecek.
• Solar sistem kurulu olan tüketiciler, Kumarhaneler, Gece Klüpleri ve kendi
ayrı sayacı bulunan aydınlatmalı reklam tabelaları 3 zamanlı tarifeye geçiş
yapamayacaklar.

ÖNEMLİ !!!
• Eski tarifelere göre konutlarda, tek zamanlı tarife baz alındığında ortalama 300 kWh’den az
kullanan tüketiciler için %4 fiyat artışı söz konusudur. Bu tüketici 3 zamanlı kontrol sizde
tarifesi ile faturasını eskisinin de altına indirme şansına sahiptir. 300 kWh’den fazla kullanan
tüketiciler içinse %9-%18 fiyat artışı söz konusudur. Bu tüketiciler 3 zamanlı kontrol sizde
tarifesi ile faturasını aşağıya çekebilecek ve zamdan minimum etkilenecek. Sadece çamaşır,
bulaşık ve kurutma makinesi ile su ısıtıcısını akşam yoğun olmayan saatlerde kullananlar
zamdan nerdeyse etkilenmeyecekler. Bunların dışında yoğun saat kullanımlarını azaltanlar
ve bu kullanımları normal saat ve yoğun olmayan saatlere kaydıranların faturası çok daha
fazla düşecek.
• Elektrikli cihaz bazında %35’e kadar tasarruf sağlanabilecek.
• Sosyal yardım maaşı alıp bunu belgeleyen tüketicilerin yararlandığı Sosyal Yardım
Tarifesi’nde tüketicilerin indirimli olarak 69 kuruşa kullandıkları 250 Kilowatt saat sınırlaması
da ortadan kalkıyor. Tüketiciler, kullanım miktarından bağımsız olarak indirimden
yararlanabilecekler.

ÖNEMLİ !!!
• Ticari ve Endüstri tarifesinde olanlar, istemeleri halinde, 3 zamanlı kontrol sizde
tarifesine geçebilecekler. Bu kullanıcılar ilk etapta tekli tarifede bırakılmışlardır. Bu
işletmelerin, 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi için bir ön hazırlık ihtiyacı olduğundan,
böyle bir uygulama düşünülmüştür.
• Çoklu tarife sistemi tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu tarifenin kullanımı zorunlu
değildir. Bu bir seçenektir ve doğru kullanılması halinde, fatura tutarlarında ciddi bir
tasarruf sağlamak sözkonusudur. Türkiye’de Yoğun saatlerdeki konut elektrik fiyatları,
normal saatlerdekinin %45 fazlasıdır. Bu bizde %30 seviyesinde tutulmuştur. Yoğun
olmayan saatlerdeki ücretler ise normal saatlere göre %35 daha uygundur. Bizde de bu
oran %35’olarak belirlenmiştir.

• Yeni düzenleme ile Ticari tarife ve Konut tarifesi fiyatları eşitlenmiş, Endüstri tarifesi ise
her iki tarifeden %7 daha düşük bırakılmıştır. Endüstri Tarifesi kullanıcıları, Oteller, Su
Motorları, Okullar 10 Krş teşvik almaya devam etmekte ve böylelikle bu kullanıcılar,
Konut tarifesi kullanıcılardan fiilen %10 fazladan indirimli elektrik kullanmaya devam
edecekler. Türkiye’de Ticari tarife, Konut tarifesinden %32,5, Endüstri tarifesi ise %15
daha pahalıdır. Güney Kıbrıs’ta ise Ticari ve Endüstri tarifeleri, Konut tarifesinden %2
daha pahalıdır.

3’lü Tarife Sisteminin Ülke Ekonomisine
Katkıları?
• 3’lü tarife sistemine geçerek, kısa süreli puant (tüketimin çok fazla olduğu
durumlar) yüklerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede santral yatırım
ihtiyaçlarının azaltılması ve buna bağlı olarak santral yatırımlarından
kaynaklanan
elektrik
maliyetlerinin
orta
vadede
düşürülmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca, puant dışı (tüketimin çok az olduğu durumlar)
yüklerin artırılarak, santrallerin daha verimli çalışmaları hedeflenmiştir. Bu
sayede, santral elektrik üretim maliyetlerinin azaltılması ve bunu elektrik
fiyatlarına
yansıtarak,
elektrik
satış
fiyatlarının
düşürülmesi
hedeflenmektedir.
• Bunların yanında, 3’lü tarife sisteminden daha verimli faydalanmak için,
tüketicinin, enerji tüketimi açısından daha ekonomik ürünlere yöneleceği ve
bunun sayesinde, toplam elektrik enerjisi tüketiminin düşeceği
beklenmektedir. Bu da, dışa bağımlı olduğumuz, elektrik enerjisi üretimi için
kullandığımız fosil yakıtların tüketiminin aynı oranda azalacağı ve ülkenin öz
kaynaklarının daha az harcanacağı beklenmektedir.

