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EPDK, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 

Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin 

Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar da değişikliğe giderek, kurulu 

gücü 15 kW`a kadar olan abonelerin 

reaktif enerji tarifesine girmemesine 

yönelik düzenleme yaptı. Sanayi sicil 

belgesini süresi içinde ibraz etmeyen 

abonelerin tüketimlerinin Kamu ve 

Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer Abone 

grubuna göre hesaplanacağı belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK), Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel 
Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin 
Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve 
Esaslar düzenlemesinde değişiklik 
yaptı. İlgili değişikliği içeren 28 Nisan 
2022 tarihli EPDK Kurul Kararı, Resmi 
Gazete`nin 30 Nisan 2022 tarihli sayı-
sında yayımlandı.

Sanayi Sicil Belgesi İbraz Yükümlülüğü
Sanayi abone grubu tarifesi uygu-

laması bakımından bazı indirimlerden 
faydalanmak üzere sanayi sicil belgesi 
ile yapılan başvurular ile ilgili düzen-
lemeler bazı güncellemeler yapıldı. 
Vize edilen sanayi sicil belgesinin ib-
raz edilmesinde yazılı dilekçenin yanı 
sıra Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtasıyla 
yapılan bildirimlerde kabul edilecek. 

Kalıcı Veri Saklayıcısı
Kalıcı veri saklayıcısı, tüketicinin 

kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilgi-
nin amacına uygun olarak makul bir 
süre incelemesine elverecek şekilde 
kaydedilmesini ve değiştirilmeden 
kopyalanmasını sağlayan ve bu bil-
giye aynen ulaşılmasına imkân veren 
kısa mesaj, elektronik posta, internet, 
disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri 
her türlü araç veya ortamı ifade eder. 
Bu kapsamda yapılan başvuruların 
elektronik ortamda saklanmasına dair 
tüm tedbirleri almak Dağıtım Lisansı 
Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik 
Şirketlerinin sorumluluğu olacak.

Ticarethane yerine Kamu ve "Özel 
Hizmetler Sektörü ile Diğer Aboneler" 
Tanımı

2015 yılında ilk yayımlanan Usul 
ve Esaslarda yer alan Bildirim yapıl-
masına rağmen sanayi sicil belgeleri-
nin vize bitim tarihinden 30 gün içe-
risinde başvuru yapmayan abonelerin 
ilk fatura döneminden itibaren tüke-
timlerin ticarethane abonesi üzerin-
de hesaplanmasına dair uygulamada 
değişikliğe gidilerek Kamu ve Özel 
Hizmetler Sektörü ile Diğer Abone 
grubuna göre hesaplanacağı vurgu-
landı.

Geçici Elektrik Bağlantı Süresi 3 Ay 

Olacak

Elektrik Piyasası Bağlantı ve 

Sistem Kullanım Yönetmeliğinde ta-

nımlanan geçici bağlantı kapsamında 

yer alan tesislere önceki usul ve esas-

larda 1 ay olarak tanımlanan süre 3 

ay olarak değiştirildi ve kullanıcının 

talep etmesi durumunda 3 ay daha 

uzatılacağı vurgulanıyor.

Reaktif Enerji Tarifesi 

Mesken tüketicileri aydınlatma 

tüketicileri, tek fazla beslenen tüketi-

ciler ile bağlantı gücü 9 kW`a kadar 

olan kullanıcılara reaktif enerji tarife-

si uygulanmaz hükmü yerine "kurulu 

gücü 15 kW`a (dahil) kadar olan kul-

lanıcılara reaktif enerji tarifesi uygu-

lanmaz" hükmü getirildi.  

Ayrıca ilk ihlal tespit edildiğinde 

reaktif enerji bedeli faturaya yan-

sıtılacak ancak aynı faturada tenzil 

edilecek. Bir takvim yılı içerisinde ilk 

ihlalden sonra tüm ihlaller için reak-

tif enerji bedeli uygulanacak ancak 

okuma süresi 35 günü geçmesi duru-

munda reaktif enerji bedeli 35 günlük 

olarak hesaplanacak.

Sanayi Abone Gruplarına 
Yönelik Değişiklikler

güncel


