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-İletim bedeli   
1, Sistem kullanım (TL/MW-ay, TL/MWh) 
2.Sistem  İşletim (TL/MWh) 

-Perakende satış Tarifesi 
 
-İletim bedeli   
1, Sistem kullanım (TL/MW-ay, TL/MWh) 
2.Sistem  İşletim (TL/MWh) 
-Fon , Pay ve vergiler 

-Perakende satış Tarifesi 
-Dağıtım bedeli   
-Fon , Pay ve vergiler 



İletim tarifesi iki ana kategoriye ayrılarak iletim gelirlerinin bugünkü uygulamada % 40’ı 
üreticilerden % 60’ı ise tüketicilerden karşılanmaktadır.  
 
İletim tarifesi Ülke genelindeki müşteriler için uygulanan “Ulusal Tarife” uygulamasına 
aykırı olarak bölge bazlı uygulanmaktadır.   
 
Sistem Kullanım Tarifesi: Sistem kullanım tarifesini oluşturan maliyetler iki grup 
bileşenden oluşmaktadır. Bunların ilki sabit sistem kullanım tarifeleri olup, kullanıcının 
bulunduğu yere bağlı olarak değişen bileşendir.  
 
• Üretim sabit sistem kullanım tarifeleri : iletim sistemine ürettikleri enerjiyi veren tüm 

kullanıcıların lisans gücü ve/veya maksimum enerji veriş kapasitesi dikkate alınarak 
belirlenir. Tüketim sabit sistem kullanım tarifeleri ise, maksimum enerji alış kapasitesi 
esas alınarak belirlenir. Dolayısıyla, tarifelerin sabit bileşeni MW (maksimum enerji 
veriş/ enerji alış kapasitesi) başına yıllık olarak uygulanır. 
 

• Değişken sistem kullanım tarifesi : kullanıcının bulunduğu yere bağlı olmayan, gelir 
tavanına ulaşılabilmesi ile ilgili olan bileşendir. Bu bedel TL/MWh başına alınmakta 
olup, bölgelere göre değişiklik göstermemektedir. İletim sistem kaybı için gerekli 
finansman bu kalemden sağlanmaktadır. 



 

Sistem İşletim Tarifesi : Sistem işletim tarifesini oluşturan maliyetler iki grup bileşenden 
oluşmaktadır. TEİAŞ’ın doğrudan kontrolü altında olan maliyetler (kontrol edilebilen 
maliyetler) ve TEİAŞ’ın doğrudan kontrolü altında olmayıp sistem işletim gereksinimleri 
doğrultusunda kullanıcılarla Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Yan 
Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yapılan yan hizmetler anlaşmalarına göre belirlenen 
maliyetlerdir (elektrik kalite hizmet maliyeti). Üretilen veya tüketilen her bir kWh 
üzerinden TL/MWh olarak bedellendirilir. 
  
İLETİM EK ÜCRETİ 
  
İletim ek ücreti 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun, ilgili maddesinde yer alan 
hüküm gereği TEİAŞ tarafından EPDK adına tahsil edilen bir bedel olup oranı, uygulama 
şekli ve yürürlük tarihi EPDK tarafından kurul kararıyla belirlenmektedir. 
 
2016 yılından itibaren İletim Sistemi Kayıpları “İSKK” ve “Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı” 
artık faturalarda ayrıca olmaması sonucu TEİAŞ’ın bu kalemlerden gelen mali yükü 
yukarıdaki tablolardaki fiyatlara yansıtılması sonucu meydana gelmiştir. 
 



İLETİM TARİFESİ 





Perakende Satış Fiyatı (PST) : Perakende satışa ilişkin tavan fiyat, hedef kayıp-kaçak oranı ve brüt kar 

marjı dikkate alınarak hesaplanan fiyatı, 
 

Kayıp-Kaçak Bedeli (KK): Dağıtım bölgesinin hedef kayıp-kaçak oranına göre belirlenen ve EPDK 

tarafından onaylanan bedeldir.  
 

İletim Sistem Kullanım Bedeli (İSKB) : İletim sistemine ilişkin yatırım harcamaları ve işletme ve bakım 

giderleri dikkate alınarak hesaplanan fiyat, 
 

Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli (DSKB): Dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin 

yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan fiyatı, 
 

Perakende Hizmet Bedeli (PSH) : Perakende satış hizmeti maliyetine göre hesaplanan fiyatı 

Perakende satış hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, elektrik enerjisi ve/veya 

kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan sayaç okuma, faturalama gibi diğer hizmetlerdi, 
 

TRT Payı : 3093 sayılı TRT Kanununun 4.c maddesi uyarınca Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı 

yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç 

olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer 

vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki 

bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.  
 

Enerji Fonu : Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı 

giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere 

belirlenir.  
 

Belediye Tüketim Vergisi : 5784 sayılı kanunda 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 37– Verginin 

matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, 

elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir.  



Elektrik Enerjisi Bedeli       % 51,92 

Dağıtım  Bedeli                    % 28,67 

Vergi, Fon ve Paylar           % 19,41 

Elektrik Enerjisi Tüketimi 
           (kWh) 





Fon, pay, vergiler dahil KDV hariç fiyatlardır 















PİYASADA OLUŞAN PTF’LER 










