
Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli İadesi Dilekçe Örneği
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T.C.
………………………KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA                

ŞİKÂYET EDENİN 

Adı – Soyadı : Adı ve Soyadı

Adresi  : …

Telefon/Cep : … 

Tel/Ev-İş : …

İmza  :

ŞİKÂYET EDİLENİN 

Adı – Soyadı  : Kurum adı

Adresi : Adres

Telefonu  : …

ŞİKÂYETE KONUSU: Elektrik Kaçak Kayıp Bedelinin İadesi

ŞİKAYETE KONU 

K/K BEDELİ : ….. Türk Lirası

AÇIKLAMALAR :

1-  …….  Elektrik  abone  numarası  ile  …….ikametinde  yaklaşık  …..yıldır  elektrik
abonesiyim. Elektrik faturaları tarafıma tahakkuk ettirilmektedir. Elektrik abonesi olduğum
günden bu güne kadar faturalar üzerinde yaptığım incelemede hizmet bedeli ile ilgisi olmayan
Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli (K/K Bedeli) adı altında faturalara yansıtılan bedel olduğunu
tespit ettim. 

2- Elektrik kaçak ve kayıp bedellinin hizmet bedeli ile bir ilgisi ve alakası yoktur, kötü
niyetli  kullanıcılar  nedeniyle  meydana  gelen  kayıplardan,  dürüst  vatandaşların  sorumlu
tutulması, bu kayıp ve kaçak bedellerinin dürüst vatandaşlardan tahsil edilmeye çalışılması
tamamen hukuksuzdur. 

3-  Elektrik  kayıp  ve  kaçak  durumunun  kontrol  altında  tutulması  ve  kötü  niyetli
kullanıcılarla  mücadele  edilmesi  kurumun  işidir.  Kurum  ileriki  zamanlarda  yaptığı
denetimlerle kaçak elektrik kullanarak kurumun zararına sebep olan kişiler hakkında tutanak
tutmakta  ve  bu  kişilerden  geçmişe  yönelik  olarak  zararını  gidermektedir.  Bu  haliyle  de
bakıldığında kurum hem dürüst vatandaşlardan hem da daha sonra kaçak elektrik kullanan
şahıslardan elde ettiği gelir ile iki kez tahsilat yapmış olmaktadır. Bölgeler arasındaki kayıp
kaçak bedellerinin de farklılık göstermesi ayrı bir muammadır. 



4-  Elektrik  faturalarında  yer  alan  kayıp  kaçak  bedelleri  konusunda  elektrik  dağıtım
şirketleri; bu konunun kendi inisiyatiflerinde olmadığını, bu konuda yetkili kurumun EPDK
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) olduğunu, EPDK’nın belirlediği tarifeler kapsamında
uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli, perakende satış hizmet bedeli,
sayaç okuma bedeli ve bu kalemlere ilave olarak kayıp kaçak bedelinin olduğunu söz konusu
bedellerin  Nisan  2011  tarihinden  itibaren  elektrik  faturalarında  yer  aldığını,  bahse  konu
bedellerin EPDK tarafından düzenlendiğini dağıtım şirketlerinin bu konuda hiçbir ilgilerinin
bulunmadığını belirtmişlerdir. 

5-  4628  Sayılı  Kanunun  11.  Maddesi  ve  Elektrik  Piyasası  Müşteri  Hizmetleri
Yönetmeliğinin 33/1.Maddesi, “Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektirik enerjisi hizmeti
alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda kanunun 11. Maddesi ve 6502
Sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat
hükümleri uygulanır” şeklinde açıkça belirtilmiştir. 

6-  EPDK’nın  kayıp  kaçak  bedellerinin  abone  faturalarına  yansıtılması  ilgili  yasal
hükümler  gereğince  yasaya  aykırıdır.  EPDK  tarafından  alınan  karar  kanunların  ve
yönetmeliklerin önüne geçerek uygulanamaz. Bu nedenle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki  Kanun  özel  bir  kanun  olup,  genel  hükümlerin  de  önüne  geçmektedir.  Bu
bağlamda, tüketicinin faturasına yansıtılarak tahakkuk ettirilmiş olan kayıp kaçak bedellerinin
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun doktrine uygun olarak zayıf taraf
olan  tüketicinin  korunması  yönünde  karar  verilerek  tedbir  alınması  gerekmektedir.   (Bu
kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

Tüm  bu  nedenlerle  mağduriyetim  nedeniyle  hukuka  aykırı  olarak  haksız  bir  şekilde
alınmış olan bedel ve bedellerin toplamı …………..TL nin tarafıma iadesine kararın alınması
için tüketici hakem heyetine başvurmak zarureti hasıl olmuştur. 
DELİLLER : Elektrik faturaları, sözleşme, hakem heyeti emsal kararı, Yargıtay 3.
Hukuk Dairesinin kaçak kayıp bedeli ile ilgili vermiş olduğu karar ve her türlü delil. 

HUKUKİ NEDENLER  : 6502 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun ilgili
maddeleri ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yönetmeliği, 

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kayıp kaçak bedeli adı altında
tarafımdan haksız ve hukuksuz olarak alınan toplam ……..TL’nin ödemiş olduğum tarihten
itibaren  hesaplanacak  olan  değişken  yasal  faizi  ile  birlikte  tarafıma  iadesi  yönünde  karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.. . …/…/…

   Şikayet Eden  
            Adı ve Soyadı
                    İmza

(Not:  Elektrik  Kayıp  Kaçak  Bedeli  İadesi  dilekçesi  örnek  amaçlı  hazırlanmış,
dilekçedeki  olay  kurgudan  ibarettir.  Açıklamalar,  deliller  ve  talep  kısmında  gerekli
değişiklikleri  yaparak talebinize  uygun şekilde  düzenleyebilirsiniz,  Elektrik  kayıp  kaçak
bedeli  iadesi  dilekçe  örneğini  eksiksiz  olarak  doldurunuz  ve  belgelerin  fotokopilerini
mutlaka ekleyiniz, tüm belgelerden iki süret hazıklayarak müracaat ediniz. )


