
Hizmete Özel 
 

Dağıtım Bedeli: Bu bedel, dağıtım şebekesinin işletilmesi, bakımı, yenilenmesi ve 
iyileştirilmesi için elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması 
amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu bedel mevzuat 

gereği tahakkuk eden bir bedel olup, bu bedel Şirketimiz ve diğer tedarik şirketlerince 
elektrik faturalarına eklenip siz elektrik tüketicilerinden tahsil edilmekte ve tahsil edilen 
tutar ilgili bölgede elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesinden sorumlu dağıtım şirketine 
aktarılmaktadır.  
 
Enerji Fonu:  Elektrik Piyasası Kanunu ve 3291 Sayılı Kanun uyarınca nihai tüketiciye 

elektrik enerjisi satışı yapan tüzel kişiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 
belirlenecek oranda enerji fonu tutarını elektrik tüketim faturalarında ayrıca göstererek 
tüketicilerden tahsil etmek ve tahsil edilen tutarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
aktarmakla yükümlüdür. Bu sebeple söz konusu enerji fonu bedeli Şirketimizce elektrik 
faturalarında ayrıca gösterilerek tahsil edilmekte ve tahsil edilen tutar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılmaktadır.  
 

TRT Payı: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu gereği; nihai tüketiciye 
elektrik enerjisi satışı yapan tüzel kişiler elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi 
tutarındaki TRT Payı bedelini faturalarında ayrıca göstererek tüketicilerden tahsil etmek ve 
tamamını Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarmakla yükümlüdürler. Bu sebeple söz 
konusu TRT Payı Şirketimizce elektrik faturalarında ayrıca gösterilerek tahsil edilmekte ve 
tahsil edilen tutar TRT Kurumu’na aktarılmaktadır. 
 

Katma Değer Vergisi: Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, elektrik dağıtımı da mal 
teslimi olarak nitelendirilmiş olup elektrik dağıtım ve tüketimlerine bedel tahakkuk 
ettirilmesi katma değer vergisine tabidir. Bu nedenle söz konusu bedel Şirketimizce elektrik 
faturalarında ayrıca gösterilerek tüketicilerden tahsil edilmekte ve tahsil edilen tutar Maliye 
Bakanlığı’na aktarılmaktadır.  

 

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik tüketen kişiler, kanunda belirtilen oranlarda 
elektrik tüketim vergisi ödemekle mükelleftirler. Bu doğrultuda, diğer tedarik şirketleri ve 
Şirketimizce kanuna göre hesaplanan vergi tutarları elektrik tüketim faturalarında ayrıca 
gösterilmek suretiyle tahsil edilmekte ve tahsil edilen tutar ilgili belediyelere 

aktarılmaktadır. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, enerji tedarik lisansı sahibi olarak Şirketimiz mevzuatta 
düzenlenen bu bedelleri tahsil etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, yukarıda detayları 
açıklanmış olan bedeller ilgili mevzuat gereği faturalarımıza yansıtılmakta ve siz değerli 
müşterilerimizden tahsil edilmektedir. 
 
 
Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 
 

 


