
A A 

IHA (/haber-kaynag�/�ha/5233) 17 Ocak 2022 Pazartes�, 15:46

Elektr�kte kademel� f�yat tar�fes�:

150 kWh’ye kadar 1,37 TL, 150

kWh üzer� �se 2,06 TL

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 01
Ocak’tan �t�baren get�r�len kademel� f�yat tar�fes�nde

hanelerde 150 kWh’ye kadar olan tüket�mler k�lovatsaat
başına verg�ler dah�l 1,37 TL’den faturalandırılacak,

bunun üzer�ndek� her k�lovatsaat tüket�m �ç�n
uygulanacak b�r�m f�yat �se 2,06 TL olacak.
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Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumu’nun kararı

kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak ger�l�m

abonel�kler�nde 1 Ocak 2022 �t�barıyla kademel� tar�fe

uygulamasına geç�ld�.

Bu uygulamaya göre mesken aboneler�n�n elektr�k

tüket�mler� EPDK tarafından 2022 yılı �ç�n bel�rlenen

kademel� tar�fe b�r�m f�yatlarıyla faturalandırılacak.

Kademel� tar�feye tab� olan tüket�mler�n�n günlük

ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüket�ml�

kademeden, 5 kWh aşan kısmı �se yüksek tüket�ml�

kademeden hesaplanacak. 

Kademel� elektr�k tar�fes�, aylık 150 kWh tüket�me kadar

olan ev elektr�k tüket�mler�n�n düşük kademe b�r�m

f�yatından, bu tüket�m� geçen tüket�mler�n �se yüksek

kademe b�r�m f�yatından faturalandırılmasını sağlayacak.

2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan b�r�nc�

çeyrek dönem�nde 38 m�lyon hane �ç�n 150 kWh’ye kadar

olan tüket�mler k�lovatsaat başına verg�ler dah�l 1,37

TL’den faturalandırılacak, bunun üzer�ndek� her

k�lovatsaat tüket�m �ç�n uygulanacak b�r�m f�yat 2,06 TL

olacak. Bu uygulama alçak ger�l�m mesken abone

grubundak� 38 m�lyonun üzer�ndek� hane �ç�n 1 Ocak

�t�barıyla devreye g�rd�. 

FATURALARIN YÜZDE 80’İ ARALIK AYI TÜKETİMİNE AİT 

Elektr�k mal�yetler� 2021 yılının başına göre yüzde 141’l�k

artış gösterm�ş ancak bu mal�yet artışı uzun b�r süre
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tüket�c�lere yansıtılmamıştı. Tüket�c�ler�n mal�yetlerdek�

artışlardan daha az etk�lenmes� ve ev elektr�k tüket�m�nde

tasarrufun teşv�k ed�lmes� amacıyla 1 Ocak’tan �t�baren

kademel� elektr�k tar�fes� uygulamasına geç�ld�. Bu

uygulamaya göre geçen aralık ayında 137 TL elektr�k

faturası tutarına karşılık gelen tüket�me kadar tüm

tüket�c�ler düşük kademel� tar�fe b�r�m f�yatından

faturalandırılacak. 

YEPAŞ Genel Müdürü Ar�f Akşam yaptığı açıklamada,

“EPDK tarafından açıklanan yen� tar�felerle b�rl�kte

mesken abone grubundak� müşter�ler�m�z �ç�n kademe

uygulaması gelm�şt�r. EPDK tarafından bel�rlenm�ş olan

günlük 5 kWh’ın altındak� tüket�mler düşük kademe b�r�m

f�yatı �le 5 kWh’�n üzer�ndek� tüket�mler �se yüksek

kademe b�r�m f�yatı �le faturalandırılacaktır. Ayrıca her yen�

f�yat dönem�nde olduğu g�b� f�yat artışının olduğu

dönemden öncek� tüket�mler�n de yen� f�yatlardan

faturalandırıldığına �l�şk�n çeş�tl� tereddütler oluştuğu

görülmekted�r. Elektr�k p�yasası mevzuatı gereğ� her

döneme �l�şk�n tüket�mler �lg�l� dönemlerdek� f�yatlarla

faturalandırılmaktadır. Tüm tüket�mler�n yen� f�yatla

faturalandırılması g�b� b�r durum söz konusu değ�ld�r. Bu

konuda müşter�ler�m�z�n �ç� rahat olsun Ocak ayı �çer�s�nde

çıkan faturalarında Aralık dönem�ne �l�şk�n b�r tüket�m söz

konusu �se bu tüket�mler Aralık 2021 yılı f�yatları �le

hesaplanmıştır” ded�. 
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