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Bilindiği 9ibi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 01.01.2022 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere onaylanan "Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu" Resmi Gazetede yayımlanmış,

Bu Tarife Tablosunda, 5362 sayılı Kanuna tabi faaliyet yürüten esnaf ve
sanatkArlanmızın da bulunduğu "Ticarethane" abone grubunun en yüksek elehrik ener.li

bedelini ödeyeceği anIaşılmıştı,

Bu tablo karşısında; hem Genel Başkanımız Bendevi PALANDÖKEN hem de
Konfederasyonumuz tarafından ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulmuş, esnafımızın günümüz sosyal ve iktisadi koşullannda, ticarethane abone grubu için
belirlenen tarife üzerinden elektrik faturalannı ödemeleri mümkün bulunmadığı ifade edilmlş,
ayrıca esnaf ve sanatk6rlarımızın alım-satım, üretim, hizmet alanlarındaki faaliyetlefi ile ticari
yaşamlarını sürdürebilmelerinin temini yönündeki taleplerimiz iletilmişti

Bu girişimlerimiz neticesinde; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, "01.03.2022

tarihinden itibaren ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük

ortalama 30 kwh tüket;m miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife

uygulanmasına; faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarının üzerinde olan

tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına
yüksek kademeli tarife uygulanmasına" karar verilerek, 01.03.zoz2 günlü ve 31765 saylll Resmi

Gazetede yayımlanmıştır.

Bu gelişme, Konfederasyonumuzca olumlu karşılanmakla birlikte esasen yeterli

qörülmem]ştir. Dolayısıyla, 01.03.2022 günlü ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Mesken ve tanmsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde uyguIanacak Katma

Değer Vergisinin % 18 den % 8 e düşürülmesine" ilişkin düzenleme kapsamına, "Ticarethane

abone grubunda yer alan esnaf ve sanatkanmızın d6hil edilmesi yönündeki talep ve

girişimlerimiz devam etmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Sinan ÖZKAN Bendevi PALANDÖKEN
Genel Sekreter Genel Başkan
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