
MADDE 6 - (1) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinin 

belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri 

maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti vb. yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, 

piyasada oluşan enerji tedarik maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi 

kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ile makul kâr dikkate alınır. 

Makul kâr her bir perakende satış tarife dönemi için ayrı ayrı belirlenebilir.  

 

(2) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya 

geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir.  

 

(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest 

tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesinden düşük 

olmamak üzere Kurul tarafından belirlenir.  

 

(4) Üçüncü fıkrada yer alan fiyatlandırma sonucunda görevli tedarik şirketleri 

tarafından elde edilen ilave gelirlerin Kurul tarafından uygun görülecek kısmı tüketicilere 

yansıyacak şekilde gelir/tarife düzenlemelerinde dikkate alınır.  
 
(5) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi her tüketici için fatura dönemi 

bazında farklı olmak üzere aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır: 
 

         (1) 

 
SKTTd                     : d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son 

kaynak tedarik tarifesini, 
PTFd                       : d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı 

ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını, 
YEKDEMd              : d fatura dönemi için eşitlik (2)’ye göre belirlenen YEKDEM birim bedelini, 
KBK                        : Kurul tarafından, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen enerji tedarik 

maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak 
belirlenen katsayıyı, 

gösterir. 

 
(6) YEKDEMd değeri aşağıdaki eşitlik (2)’ye göre hesaplanır: 
 

              (2) 

 
YEKDEMg              : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylar için EPİAŞ tarafından 

açıklanan gerçekleşen YEKDEM birim bedelini, 
YEKDEMö              : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylardan henüz EPİAŞ tarafından 

gerçekleşen YEKDEM bedeli açıklanmamış olanlar için Kurul tarafından ilgili 
ay için öngörülen tahmini YEKDEM birim bedelini, 

g1                            : d fatura döneminde YEKDEMg bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını, 
g2                            : d fatura döneminde YEKDEMö bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını, 
gösterir.” 

 
 


