EPDK Açıklama Yaptı: “Elektrik sayaçlarına yaz saati düzenlemesi”
SEDAŞ tüketicileri bilgilendirmek için
duyurdu.

EPDK tarafından yapılan açıklamayı web sayfasından

3 ZAMANLI TARİFEDEN ELEKTRİK KULLANANLAR
EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, elektrik tüketimini ölçme amaçlı tesis edilen elektronik sayaçların 30 Ekim 2016
Pazar günü, daha önceden programlandığı gibi kendisini otomatik olarak bir saat geri alacağı hatırlatılarak, “Söz
konusu durum üç zamanlı tarife üzerinden elektronik sayaç sahibi olan ve 3 zamanlı tarife üzerinden elektrik kullanan
tüketiciler düşünüldüğünde; sayaç saati ile gerçek saat arasında bulunan bir saatlik fark gündüz, puant ve gece zaman
dilimlerinde birer saatlik kaymalara ve üç zamanlı tarife dilimlerine göre tüketimlerini belirleyen bu tüketicilerin
yanılmasına sebep olacaktır.” denildi.

TARİFE USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ
Sürekli yaz saati uygulamasına geçiş nedeniyle elektronik elektrik sayacı kullanan tüketicileri EPDK bilgilendirmek ve
bir zarara uğramalarını önlemek üzere karar aldı. Tüketicilerin yanılgıya düşerek, zarara uğramalarını önlemek ve
elektrik sayaçlarındaki tüketimde sapmalara sebep olmasını engellemek için, EPDK, dağıtım ve görevli tedarik
şirketlerinin tarife usul ve esaslarında 27/10/2016 Tarih 6561 Sayılı Kurul Kararı ile düzenleme yaptı. EPDK Kurul
Kararı 28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete de ve EPDK’nın web sayfasında yer alan Kurul Kararları içinde
yayımlandı.

GÜNDÜZ, PUANT VE GECE DÖNEMİ SAATLERİ BELİRLENDİ
Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a ait
kurul kararında yapılan değişikliklere göre, çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından farklı sayaç türlerine göre
şu düzenlemeler gerçekleştirildi:
“Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler
için ‘ekim ayının son pazar günü ile mart ayının son pazar günü arasında’, gündüz dönemi saat 07.00 ile 18.00
arasında, puant dönemi saat 18.00 ile 23.00 arasında, gece dönemi saat 23.00 ile 07.00 arası olarak, mart ayının son
pazar günü ile ekim ayının son pazar günü arasında ise gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00, puant dönemi saat 17.00
ile 22.00 arasında gece dönemi saat 22.00 ile 06.00 olarak belirlendi. Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre
güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler içinse yıl boyunca gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00
arasında, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 arasında ve gece dönemiyse saat 22.00 ile 06.00 arasında olmak üzere
uygulanmaya devam edilecek”

FATURAYA YANSIYACAK BİR ARTIŞ SÖZKONUSU OLMAYACAK
EPDK tarafından yapılan açıklamada, yanlış uygulamaları önlemek amacıyla elektronik sayaç sahibi olan ve 3 zamanlı
tarife üzerinden elektrik kullanan tüketiciler için sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile sayaç zamanları
kalıcı olarak güncellenene kadar uygulanmak üzere bu düzenlemenin yapıldığı, nihai faturalara yansıyacak herhangi
bir artışın kesinlikle söz konusu olmayacağı belirtildi.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik
yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1700
çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından
Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ,
elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi
hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere
elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve
toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı
kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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