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{Fasıl

ELEKTRİK İNKİŞAF YASASI
171,10/1960 ve 16/1960 Sayılı Yasalar)

ı<KTC Bakanlar Kurulu Fasıl 171 Elektrik İnkişafYasası'nın 44'üncü Maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak
aşağıdaki Nizamnameyi onaylar:

(203)
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Kısa İsim

1. Bu Nizamname Elektrik İnkişaf (Değişiklik - No 1) Nizamnamesi olarak isimlendirilir ve

R.G.

aşağıdaki "Esas Nizamname "olarak anılan 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi ile birlikte

EKiii
AE.
179/195418.3.1954
431/195521 .7.1955
1281/19567.12.1956
1096/195719.12.1957
180/198025.7.1980
575/198121.11.1981
338/198326.8.1983
7/1984-5.
1.1984
410/198523.8.1985
19/198617.1.1986
672/19863.12.1986
311/198728.5.1987
596/19871.11.1987
581/198831.12.1988
303/199018.7.1990
298/199128.5.1991
474/199227.10.1992
260/199416.5.1994
663/199423 .12.1994
556/199525 .8.1995
380/199625.4.1996
953/19962.10.1996
19/1997-

okunur.

1
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17.1.1997
457/1199730.6.1997
159/199829.3.1998
550/19987.10.1998
602/199828.10.1998
782/199828.12.1998
543/199925.8.1999
834/199927.12.1999
331/200022.5.2000
8/20014.1.2001
200/200131.3.2001
262/20027.5.2002
282/200324.4.2003
17/200616.1.2006
134/20069.3.2006
173/200630.3.2006
215/200617.4.2006
490/200618.8.2006
86/200822.1.2008
90/200823.1.2008
92/200824.1.2008
95/200825.1.2008
436/20089.6.2008
437/20089.6.2008
480/200820.6.2008
581/200831.72008
655/200829.8.2008
715/200829.9.2008
873/20084.12.2008
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790/201031.12.2010
582/20112.11.2011
636/20112.12.2011
736/ 201231.12.2012
206/201319.4.2013
309/ 20131.6.2013
550/201325 .10.2013
590/201314.11.2013
90/201530.1.2015
117/201513.02.2015
99/201519.10.2015
231/201631.3 .2016
695/201602.11.2016
377/201830.04.2018
530/201813.06.201
759/201811.07.2018
116/201803 .08.2018
891/201810.10.2018
29/ 201911.01.2019
39/201921.03.2019
49/201908.04.2019
474/201927.06.2019
728/201925.09.2019
18/2020
31.01.2020
50/2020
25.03.2020
133/2020
10.07.2020
673/2020
16.09.2020
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Esas
Nizamnamenin
Birinci
Cetveli'nin 7.
Paragrafının
Değiştirilmesi

2. Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Birinci Cetvel'in 7. Paragrafının (iv) alt
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (iv) alt paragrafı konmak suretiyle değiştirilir :

paragrafı

"(iv) Bir tesisatın tekrar kontrol veya test edilmesinin gerekli görülmesi halinde, her tekrar
kontrol veya test için tüketici bir ücret öder; ödeme, tekrar kontrol veya test dilekçesinin
sunulduğu zaman yapılır. Ödenecek ücret, Birinci Cetvel sonunda düzenlenen Birinci Cetvel
Tablosu'nda birinci sırada belirtilir. Ödenecek ücret KKTC'de uygulanan asgari ücretin
değişimine bağlı olarak gözden geçirilir ve varsa oluşan değişiklikler takip eden ayda Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu'nu yazılı olarak bilgilendirmesi ile Kıb-Tek
Web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer."

Esas
Nizamnamenin
Birinci
Cetveli'nin 14.

3.Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Birinci Cetvel' in 14. Paragrafının birinci ve ikinci cümlesi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki cümleler konmak suretiyle değiştirilir:

Paragrafının

"Tüketici, Birinci Cetvel sonunda düzenlenen Birinci Cetvel Tablosu'nda ikinci sırada belirtilen
sayaç kontrol ücretini ödemesi üzerine, sayacının doğruluğunun test edilmesini herhangi bir
zaman isteyebilir. Ödenecek ücret KKTC'de uygulanan asgari ücretin değişimine bağlı olarak
gözden geçirilir ve varsa oluşan değişiklikler takip eden ayda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel
Müdürü'nün Yönetim Kurulu'nu yazılı olarak bilgilendirmesi ile Kıb-Tek Web sayfasında
yayınlanarak yürürlüğe girer."

Değiştirilmesi

Esas
Nizamnamenin
Birinci
Cetveli'nin 19.

4.(1). Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Birinci Cetvel'in 19. Paragrafının (1) numaralı alt
paragrafında yer alan dördüncü cümle kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni cümleler konmak
suretiyle değiştirilir.

Paragrafının
Değiştirilmes i

"Elektrik akımının tüketicinin herhangi bir kusurundan dolayı kesildiği durumlarda tüketici, akım
tekrar bağlanmadan önce Birinci Cetvel sonunda düzenlenen Birinci Cetvel Tablosu'nda üçüncü
sırada belirtilen tekrar bağlama ücretini (ulama ücretini) öder. Ödenecek ücret KKTC'de
uygulanan asgari ücretin değişimine bağlı olarak gözden geçirilir ve varsa oluşan değişiklikler
takip eden ayda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu'nu yazılı olarak
bilgilendirmesi ile K ı b-Tek Web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer."
(2). Esas Nizamname , nizamnameye ekli Birinci Cetvelin 19. Paragrafının 2 numaralı alt
yer alan (A) paragrafının Birinci cümlesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
birinci cümle konmak suretiyle değiştirilir.
paragrafı altında

"Son dönem faturası haricinde, Elektrik Kurumuna , ödeme süresi geçmiş tüketim borcu
bulunan tüketiciler, ödenmesi gereken borçlarını Kurum nezdinde aşağıdaki şekilde
yapılandırmadıkca elektrik akımları kesilir."
Esas
Nizamnamenin
Birinci
Cetveli'nin 20.
Paragrafının
Değiştirilme s i

5.Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Birinci Cetvel'in 20.
aşağıdaki yeni 20. Paragrafı konmak suretiyle değiştirilir:

Paragrafı kaldırılmak

ve yerine

"20. İdareden tüketicinin sigortalarını yenilemesi istendiğinde, tüketicinin her yenileme için
tüketiciye en yakın Kurum Bölge Amirliği tesi s şubesinden 0-4 km arası mesafede bulunan bina
veya yerler için, Birinci Cetvel sonunda düzenlenen Birinci Cetvel Tablosu'nda dört (a)'da
belirtilen ücreti ve ondan uzakta olanlar için de Birinci Cetvel sonunda düzenlenen Birinci Cetvel
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Tablosu'nda dört (b)'de belirtilen ücreti ödemesi gerekir. Tüketicinin herhangi bir kusurundan
dolayı İdareden sigortaları yenilemesini istemesi halinde, tüketicinin mesafe dikkate alınarak
Birinci Cetvel Tablosu'nda dördüncü sırada belirtilen ücreti ödemesi gerekir. Ödenecek ücret
KKTC'de uygulanan asgari ücretin değişimine bağlı olarak gözden geçirilir ve varsa oluşan
değişiklikler takip eden ayda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu'nu
yazılı olarak bilgilendirmesi ile Kıb-Tek Web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer."
Birinci Cetvel
Tablosunun

6. Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Birinci Cetvel Tablosu
Birinci Cetvel Tablosu konmak suretiyle değiştirilir :

kaldırılmak

ve yerine

aşağıdaki

değiştirilmesi.

Birinci Cetvel Tablosu
Yapılacak

Hizmet

Alınacak

ücret TL

1.Tesisat Kontrol

ikinci ve daha sonraki her kontrol (Re-Testing) veya
her defasında

teftiş

(Re-lnspection) için Yürürlükteki
asgari ücretin
Yürürlükteki
2.Sayaç Kontrol Ücreti
asçıari ücretin
3.0deme yapılmaması veya tüketicinin kusuru nedeni ile kesilen enerjinin Yürürlükteki
yeniden ulanması (bağlanması)
asçıari ücretin
4.Siı:ıorta Değişimi

brüt
%8'i
brüt
%8'i
brüt
%1'i

:

a.Kurum Bölge Amirliği tesis şubesinden 0-4 (4. km dahil) km arası mesafede Yürürlükteki brüt
bulunan bina veya yerde yapılacak de!jişimde
asçıari ücretin %3'ü
b.Kurum Bölge Amirliği tesis şubesinden 4 km'den fazla mesafede bulunan bina Yürürlükteki brüt
veya yerde yapılacak değişimde
asgari ücretin %5'i

Esas
Nizamnamenin
beşinci

Maddesinin
değiştirilmesi

7. Esas Nizamname, Nizamnamenin beşinci maddesi kaldırılmak ve yerine.
yeni beşinci madde konmak suretiyle değiştirilir.

Aşağıdaki

"

"Elektrik Satış
Birim
Maliyetlerinde
Yakıt ve Sabit
Bedel
Düzenlenmesi

5.(1) Hesap devreleri Kurum programına göre her bölge için sayaç okuma
tarihleri esas alınarak saptanır.
(2) Elektrik maliyet unsurlarındaki değişikliğe göre tarife ayarlamaları
aşağıda (4 )'üncü fıkrada belirlenen yönteme uygun olarak hesaplanır ve
Yönetim Kurulu'nun kararı ile Kıh-Tek web sayfasında yayınlanarak
yürürlüğe girer.
(3) Elektrik İnkişafYasası ' nın 23 ' üncü maddesinin (l)' inci fıkrasında yer
alan maliyet unsurları tahtında hesaplanan kWs başına düşen Ortalama
Maliyet Fiyatı (M) harfi ile gösterilir.
M=Yakıt

Bedeli (YB)+Sabit Bedel (SB)'dir.

(4) Elektrik Kurumunun uyguladığı bütün tarifeler Ortalama Maliyet
Fiyatı (M)'na göre belirlenir. Ortalama Maliyet Fiyatı (M) esas alınarak
ayrı ayrı belirlenen tüm tarifeler Sabit Bedel (SB) ve Yakıt bedeli (YB)
unsurlarının toplamından oluşur.

Sabit Bedel (SB) =Personel Gideri Maliyeti +Amortisman
Maliyeti+Finansman Maliyeti+Genel Giderler Maliyeti+Kalecik Santralı
Kira Bedeli Maliyeti+İlave Yatırım Payı Maliyeti
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Sabit Bedel'in hesaplanması;
a.Personel Giderleri Maliyeti Hesaplanması Personel giderleri maliyeti, bir
önceki yılda gerçekleşen fiili maliyete mevcut yıl içerisinde gerçekleşen
toplam hayat pahalılığı eklenir, bu maliyetten proje net gelirleri, sayaç
servis, kesme-ulama, sair gelirler düşülür ve çıkan rakam net
faturalanabilen enerji miktarına bölünerek hesaplanır.
Emeklilik Fonu maliyeti, bir önceki yılda gerçekleşen fiili maliyete mevcut
yıl içerisinde gerçekleşen toplam hayat pahalılığı eklenir ve çıkan rakam
net faturalanabilen enerji miktarına bölünerek hesaplanır.
b.Amortisman Maliyetinin Hesaplanması Bir önceki yılda gerçekleşen fiili
maliyete, Kurum mal varlığına ilave edilen yeni yatırımların amortismanı
da eklenir ve çıkan rakam net faturalanabilen enerji miktarına bölünerek
hesaplanır.

c.Finansman Maliyetinin Hesaplanması
İlgili yılda bütçede yer alan faiz gideri, kambiyo zararları, gecikme zammı
tahsilatı, kredi kartları komisyon gideri, olağan dışı gider ve zararlar, vade
farkı ve şüpheli alacak karşılık tahsilatının toplamından oluşur ve çıkan
rakam net faturalanabilen enerji miktarına bölünerek hesaplanır.
d.Genel Giderler Maliyetinin Hesaplanması İlgili yılda bütçede yer alan
bakım-onarım giderleri, sosyal giderler, hizmet alımları, tüketim malları
alımları ve diğer ödemelerin toplamından oluşur ve çıkan rakam net
faturalanabilen enerji miktarına bölünerek hesaplanır.
e.Kalecik

Santralı

Kira Bedelinin Hesaplanması

İlgili yılda bütçede yer alan toplam kira bedeli net faturalanabilen enerji
miktarına

bölünerek

hesaplanır.

f.Yatırım

Bedeli Maliyetinin Hesaplanması,ilgili yılda bütçede yer alan ve
ve gerçekleşmesi planlanan toplam yatırım bedeli net faturalanabilen
enerji miktarına bölünerek hesaplanır.

Sabit Bedel, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde hesaplanan maliyetlerin
Hesaplanan Yeni Sabit Bedel ile uygulanmakta olan
Sabit Bedelin Farkı (SBF) Beşinci Cetvel Tablosundaki tarifelere yansıtılır.

toplamından oluşur.

Yakıt

Bedeli (YB) bir tonluk yakıt maliyetinin değişimine bağlı olarak iki
geçmeyen sürelerde yeniden hesaplanır. Son düzenleme yapıldığı tarihten
hesaplama yapılacağı tarihe kadarki dönem içinde Elektrik Santrallerinin
tanklarında bulunan her türlü yakıtın ağırlıklı ortalama maliyeti esas alınarak
tarifelerdeki yeni yakıt bedeli hesaplanır. Yeni Yakıt Bedeli (YB)'ne göre
ortaya çıkan yeni tarifeler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün
önerisiYönetim Kumlu'nun kararı ile Kıh-Tek web sayfasında yayınlanarak
yürürlüğe girer.
ayı
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Uygulanan her tarifenin Sabit Bedeli (SB) ve Yakıt Verimliliği Katsayısı
(K) iki ayı geçmeyen sürelerle Sabit Bedel kapsamındaki giderler, üretim,
tüketim miktarları, ekonomik değişimler ve diğer maliyet unsurları dikkate
alınarak gözden geçirilir ve varsa oluşan deği şiklikler ışığında Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün önerisi ve Yönetim Kumlu'nun kararı
ile yeniden düzenlenir ve Genel Müdür tarafından Kıb-Tek web sayfasında
yayınlanarak yürürlüğe girer.
Yeni Yakıt Bedeli=Ortalama Yakıt Maliyeti x K
K= Yakıt Verimliliği Katsayısı
Yakıt Verimliliği Başlangıç Değeri;

K=0.000260

Ortalama Yakıt Maliyeti

aşağıdaki

formüle göre hasaplanır:

Ortalama Yakıt Maliyeti= (Önceki Aydan veya Dönemden Kalan Yakıt
Stoku x Önceki Aydan veya Dönemden Kalan Yakıt Stok Birim Fiyatı + Ay
veya Dönem İçerisinde Satın Alınan Yakıt Miktarı x Ay veya Dönem
İçerisinde Satın Alınan Yakıt Birim Fiyatı) / (Önceki Aydan veya Dönemden
Kalan Yakıt Stoku + Ay veya Dönem İçerisinde Alınan Yakıt Miktarı) +
Navlun+ Banka Masrafları)
Hesaplamada kullanılacak Amerikan Doları Döviz Kuru, alınan yakıtın
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na fatura edildiği tarihteki KKTC Merkez
Bankası Amerikan Doları Döviz Satış kuru olacaktır.
Bu fıkrada belirtilen sürelerde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunludur
Bu fıkra altında yükümlülüğü olanlar, bu yükümlülüklerini belirtilen süreler
içerisinde yerine getirmemelerinden doğacak Kurum ve/veya tüketici
zararlarından sorumlu olurlar.
(5) Sosyal Yardım alanlar Sosyal Yardım Dairesi'nden alacakları belge
ile Beşinci Cetvel Tarife Kod No:102'de belirtilen Sosyal Yardım
diliminden faydalanır. Bu tarife çerçevesinde her 30 günlük devrede
alınacak tüketim ücreti, 5. Cetvel tablosuna göre hesaplanır.
(6) K(II)620-2013 sayılı Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı
ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname' nin (3)'üncü maddesinin
(2)'inci fıkrası içeriğinde belirlenen tüketici için alınacak bedel aşağıdaki
formüle göre hesaplanır :
SLTB: Sokak Lambaları Tüketim Bedeli
SLTB =(Aylık Toplam Tüketilen Aydınlatma kWs Enerji Miktarı) / (Kararname
Giren aktif Toplam Tüketici Sayı s ı)

Kapsamına

Sokak Lambaları Yatının Bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanarak
onsekiz ay süre ile tüketiciden tahsil edilir;
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SL YB : Sokak Lambaları Yatırım Bedeli
SL YB= Fiilen Yapılmış olan Led Armatür Yatırım Bedeli / (Kararname
Kapsamın a Giren aktif Toplam Tüketici Sayı s ı x 18 (Ay))
Sokak Aydınlatma Toplam Bedeli (TB) = SLTB + SLYB
Bu hesaplama her ay güncellenerek

uygulanır .

(7) Çok zamanlı tarife uygulamaları bu Nizamname' nin yüıürlüğe
girdiği tarihten itibaren yapılmış olan uygulamalara halel gelmeksizin
yürürlükten kaldırılır ve tüm tüketicilere tek zamanlı tarife uygulanır.
(8) Konut tarifesi içinde uygulanmakta olan, tüketim tutarına % 15
indirim uygulaması bu Nizamname ' nin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yürürlükten kaldırılır.
uzaktan erişilebilir
ile ön ödemeli sistemde yer
alabilirler. Ancak malsahibi statüsündeki aboneler dı şındaki tüm aboneler,
sayaçl arının uzaktan erişilebilir (kesme/bağlama/okuma) olması koşulu
ile Ön Ödemeli sisteminde yer almak zorundadır.

(9) Tüm aboneler talep etmeleri halinde

sayaçlarının

(ke sme/bağlam a/okuma) olması koşulu

(10) Tarife Kod No :12' de yeralan Savunma Tarifesinde her 30
Günlük devrede alınacak tüketim ücreti, her kWs ' lık enerji için M
(Ortalama Maliyet) üzerinden hesaplanır.
(11) YAKIT DEĞİŞİM DEĞERİ. (YDD) aylık olarak Kurum tarafından
hesaplanır ve çıkacak yeni dönem faturalarına yansıtılır.
YDD hesaplama formülü aşağıdaki gibi hesaplanır.
YDD = Yeni Yakıt Bedeli - Mevcut Yakıt Bedeli
(12) MAKTU ÜCRETLER; Konut tarifesinde konut olarak kullanılan her
mal için 25 .00 TL, MDI ' lı tesisler için 8.00 TL, bunların dışında
kalan diğer tarifeler için Tek fazlı sayaçlar 35 .00 TL, Çok fazlı sayaçlar 50.00
TL olarak belirlenir. Maktu ücretler; Asgari ücret ve Ekonomik değişiklilere
göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yeniden
değerlendirilerek ve Kıb-Tek web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe
girer.
,,

taşınmaz

8. Esas Nizamname, Nizamnamenin 6. maddesi
konmak suretiyle değiştirilir :
Esas
Nizamnamenin
6.cı maddesinin
değiştirilmes i.

kaldırılmak

ve yerine

aşağıdaki

yeni 6.madde

"6. (1) Elektrik akımı tüketicilerinin Birinci Cetvel' de belirtilen koşullar uyarınca yatırmaları
gereken nakit depozitolar bu Tüzüğün Dördüncü Cetvelinde gösterilen tarifeye göre belirlenir.
Bu depozitolar KKTC'de uygulanan asgari ücrete bağlı olarak gözden geçirilir ve varsa oluşan
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değişiklikler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü'nün önerisi ve Yönetim Kurulu' nun kararı
ile Kıb-Tek Web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer.

(2) Yukarıdaki birinci fıkra uyarınca tüketicinin ödedidiği depozit miktarı, Birinci Cetvelin 21.
Maddesi kurallarına bağlı olarak, tüketicilik statüsünün sona ermesi ve ödemiş olduğu depozitin
kendisine iadesi durumunda, iade edilecek miktar, depozitin ödendiği günden iade edileceği
güne kadar geçen günlerin faizine mahsuben eklenmiş bir miktarla artırılmış sayılarak, depozitin
iade edildiği tarihte yukarıdaki birinci fıkraya göre öngörülen ve ilgili tüketici kategorisine
uygulanan tarifenin belirlediği depozit miktarı üzerinden hesaplanıp iadesi yapılır."
9. Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Dördüncü Cetvel kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni
Dördüncü Cetvel konmak suretiyle değiştirilir:
Esas
Nizamnamenin
Dördüncü
Cetvelinin
değiştirilmesi

DORDUNCU CETVEL
Alınacak Depozito Miktarlarını Gösteren Liste
Yürürlükteki brüt
asgari ücretin %50'si
No: 01 uvaulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asqari ücretin %20'si
No : 02 uyqulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin %20'si
No : 102 uvaulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asçıari ücretin %30'u
No : 03 uygulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin % 100'ü
No: 04 uyqulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin %20'si
No : 05 uvaulamasında alınacak deoozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asqari ücretin %1 00'ü
No : 06 uygulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin %20'si
No: 07 uyqulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin %1 00'ü
No: 08 uvaulamasında alınacak depozito ücreti
Yürürlükteki brüt
asgari ücretin %100'0
No : 09 uygulamasında alınacak depozito ücreti
0TL
No : 10 uvaulamasında alınacak depozito ücreti

Seçilecek Tarifeye Göre

Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod
Tarife Kod

Tarife Kod No : 12

uvaulamasında alınacak

depozito ücreti

Tarife Kod No : 13
Tarifi! Kod No : 15

uyçıulamasında alınacak

uyqulamasında alınacak

depozito ücreti
depoizto ücreti

Tarife Kod No : 16

uvaulamasında alınacak

deooizto ücreti

Tarife Kod No: 17

uygulamasında alınacak

depoizto ücreti

0TL
Yürürlükteki brüt
asqari ücretin %100'0
0TL
Yürürlükteki brüt
asaari ücretin % 100'ü
Yürürlükteki brüt
asçıari ücretin %100'ü
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Esas
Nizamnamenin

10. Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Beşinci Cetvel kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Beş i nci
Cetvel konmak sureti ile değiştirilir.

Beşinci

Cetveli'nin
Değiştirilmesi

BEŞİNCİ CETVEL
Enerji Satış Tarifeleri
GECİCİ TARİFE : (Kod. No:01)
İnşaat maksatları için ihtiyaç duyulan enerjinin teminine, tesisatı gayri nizami olduğu tespit edilen
tüketicilere ve tarifesine uygun olmayan tüketim yapanlara uygulanan tarifedir.

KONUT TARİFESİ: (Kod. No:02)

Konut

amaçlı kullanılan taşınmaz

dışında kullanıldığının

mallara uygulanır. Taşınmaz malın tamamen veya
tespiti halinde konut tarifesinden çıkarılır.

kısmen

konut

amacı

TİCARİ TARİFELER: (Kod. No:03, 04)

Sanat, iş veya meslek
uygulanan tarifedir.

maksatları

için

kullanılan

ofis ve binalar, özel

kuruluş binaları,

müesseselerde

Tarife Kod. No:03

Ticari tarife uygulanan taşınmaz malın güç kapasitesinin 75kVA'yı geçmemesi halinde uygulanır.
Tarife Kod. No :04

Ticari tarife uygulanan taşınmaz malın güç kapasitesinin 75kVA'yı geçmesi halinde uygulanır .
Pik yükün 20 kVA'nın altında tespit edilmesi halinde sabit ücret 20 kVA'ya göre hesaplanır.
Pik yük ay içerisinde okunmuş olan en yüksek görünür güç kVA değeridir.
Pik yük değeri okunamayan yaşınmaz mallarda ise tüketicinin Kurumdan talep etmiş olduğu puant güç
dikkate alınarak hesaplanır.
ENDÜSTRİ TARİFELERİ (Kod. No:05, 06, 06a)

Fabrikalarda, sanayi ve endüstriyel maksatlar için kullanılan taşınmaz mallarda uygulanır.
Tarife Kod. No : 05

Endüstri tarife uygulanan taşınmaz malın güç kapasitesinin 75kVA'yı geçmemesi halinde uygulanır.
Tarife Kod. No: 06

Endüstri tarife uygulanan taşınmaz malın güç kapasitesinin 75kVA'yı geçmesi halinde uygulanır.
Pik yükün 20 kVA'nın altında tespit edilmesi halinde sabit ücret 20 kVA'ya göre
Pik yük ay içerisinde okunmuş olan en yüksek görünür güç kVA değeridir.

hesaplanır.
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Pik yük değeri okunamayan tesislerde ise tüketicinin Kurumdan talep etmiş olduğu puant güç dikkate
alınarak hesaplanır .

TURiZM TARiFELERi: (Kod No :07, 08)
Turizm

amaçları

için

kullanılan

turistik belgeye sahip; otel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde

uygulanır.

Tarife Kod. No: 07
Turizm tarife uygulanan

taşınmaz malın

güç kapasitesinin

75kVA'yı

geçmemesi halinde

uygulanır .

Tarife Kod. No: 08
Turzim tarife uygulanan taşınmaz malın güç kapasitesinin 75kVA'yı geçmesi halinde uygulanır.
Pik yükün 20 kVA'nın altında tespit edilmesi halinde sabit ücret 20 kVA'ya göre hesaplanır.
Pik yük ay içerisinde okunmuş olan en yüksek görünür güç kVA değeridir.
Pik yük değeri okunamayan tesislerde ise tüketicinin Kurumdan talep etmiş olduğu puant güç dikkate
alınarak hesaplanır .

SU MOTORLAR! TARiFESi (Tarife Kod No :09)
Yalnız

içme suyu ve sulama

maksatları

için su

pompalarında

tüketilen elektrik enerjisine

uygulanır.

SOKAK ISIKLANDIRMA TARiFESi ( Tarife Kod. No: 10)
Sokak ışıklandırma maksatları için tüketilen enerjiye uygulanır.

SAVUNMA TARiFESi (Kod. No:12)
Savunma amacı ile kullanılan karargah, kışla, karakol, askeri lojman, misafirhane ve benzeri diğer askeri
tesislere uygulanır.

VAKIFLAR TARiFESi (Kod No:15)
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine bağlı hayır kurumları, camiler ve ibadet yerlerine uygulanır.

ÜNiVERSiTELER TARiFESi (Kod No:16)
Üniversiteler ile Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumları ve yurt binalarına uygulanır.
CASiNO TARiFESi (Kod No:17)
Otellere ait Casinolar (kumarhaneler), Gece Kulüpleri, Reklam Panoları, Şans oyunları, Bet ofisleri ve
tek sayaç ile ölçümlendirilen casinosu (kumarhanesi) olan oteller ve turistik tesislere uygulanır.
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Geçici Madde
Beşinci

Cetveli
Tablosunun

11. Esas Nizamname, Nizamnameye ekli Beşinci Cetvel Tablosu
yeni Beşinci Cetvel Tablosu konmak suretiyle değiştirilir:

kaldırılmak

ve yerine

değiştirilm es i.

"Enerji Satış Tarifeleri:
BEŞ İNCİ CETVEL TABLOSU
Maktu
Ücretler TL

Tarife Kod ve Tarife İsmi

01 Geçici

Akım

Tarifesi

Tarife Ücretleri TL
HerkWs icin

102 konut Tarifesi (ilk 250 Kws için) Yoksul muafiyetli

HerkWs icin

02 konut Tarifesi (O- 250 Kws )
02 konut Tarifesi ( 251-500 Kws )
02 konut Tarifesi ( 501-750 Kws)

HerkWs icin
Her kWs icin
Her kWs icin
HerkWs icin

02 konut Tarifesi (751 -1000 Kws)
02 konut Tarifesi (1001 Kws üzeri)

'ti';

>

03.Ticari Tarife
04 Ticari Tarife

Her kWs icin
,;;.

;

; ' '' '":;, C'

Tek faz
Çok faz

',:< '"

> .i;

\:i

1.Dilim
2.Dilim

,,

Tek faz
Çok faz

.,/

jr

'

Her KVA için

05 Endüstri Tarife

c' ',;;: ,

Her KVVS için

06 Endüstri Tarife

Her KVA için

06 (a) Endüstri Tarife

Her KVA için

fö

Her
.••

,;;,

1.Dilim
2.Dilim

'

1.Dilim
2.Dilim

Tek faz
Çok faz

07 Turizm Tarife
ofr ~r\zm Tarife
,.

09 Su

.;'.i

x('{/

Işıkları

·'

:;-:::'·>

,

s

-;·

/}.

, . ,Tek faz
:;
Çok:faz ; "
;

2 . □iıııiı'

C:fr:,, "

·.. ,,..,;:,

i;

·"

Her kWs için

1

13 Devlet Daireleri
,.fıirifesi .
ti-;>

· 1 rnıım. ,,

HerkWs için
Her kWs için

1

12 Savunma Tarifesi

f5Vakıflar

KVA,.ıdm'::J

C

Tek faz
Çok faz

Motorları

10 Sokak

· Her

Her kWs için
;

>

'ci':, .,

;

"

16 Üniversiteler

Tek faz
Çok faz

17 Casinolar

Tek faz
Çok faz

; ;
,;,

'.J,,j

'i: ii
j\ ; '

'•\

•'

HerkWs için

;

1.Dilim
2.Dilim

.,,

1.Dilim
'

2.Dillm

'

' ;

;;
;

•,,

aşağıda!

i
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Yukarıdaki tarife cetveli her 30 günlük devre için uygulanacak cetveldir.

Geçici Madde 1: Yakıt Değişim Değeri (YDD), ilk uygulamada sıfır (O) olarak kabul edildi.

YüJrürlüğe

Giriş
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