Elektrik tedarikçisini değiştiren tüketiciler yeni yıl elektrik
zamlarından etkilenmedi!
•

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye’de yaklaşık 36 milyon elektrik
tüketicisini ilgilendiren 2016 yılı için elektrik zamlarını, mesken (ev) aboneleri için
yüzde 6,8 ticarethane (iş yeri) aboneleri için ise yüzde 0,6 olarak belirledi.

•

EnCazip üzerinden yeni yıla girmeden elektrik tedarikçilerini değiştiren kullanıcılar
ise Ocak ayında yürürlüğe giren zamlardan etkilenmedi.

İstanbul, 5 Şubat 2016 – Yılbaşında yapılan zamların arasında elektrik de bulunuyordu ve
Türkiye’deki yaklaşık 36 milyon elektrik abonesi zamlanan faturalarını Şubat başında ilk kez
aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2016 yılı için birim fiyat bazında mesken (ev)
abone grubu elektrik fiyatlarını yüzde 6,8 oranında arttırırken, ticarethane (iş yeri) abone grubu
birim fiyatlarını ise yüzde 0,6 oranında yükseltti. EPDK’nın Aralık ayında serbest tüketici
limitlerini 120 TL’ye düşürmesiyle birlikte 6 milyon tüketici elektrik tedarikçisini değiştirme hakkı
elde etmişti. Bu düzenlemeden faydalanarak yeni yıla girmeden elektrik tedarikçisini değiştiren
tüketiciler, yeni zamlardan etkilenmedi.
Değiştirenler Ocak ayında yüzde 11,2 tasarruf etti!
Türkiye’nin ilk elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip
üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yeni yıla girmeden elektrik tariflerini değiştiren
tüketiciler Ocak ayı faturalarında yüzde 11,2 tasarruf ederek, yeni yıl zam oranından
etkilenmedi.
EnCazip’in Kurucu Ortağı Çağada Kırım konu ile ilgili olarak “EnCazip üzerinden elektrik
tarifelerini karşılaştırarak tedarikçilerini değiştiren tüketiciler daha cazip koşullarla elektrik
tedarik edilebiliyorlar. Bunu yeni yıl zamlı faturalarda da görüyoruz. Zamlardan önce tedarikçi
değiştiren tüketiciler 2016 zamlarından etkilenmedi.” dedi.
Ocak ayında zamlanan elektrik fiyatlarının birim fiyatı 0,213428 TL’ye çıkarken, EnCazip
üzerinden kolaylıkla tedarikçilerini değiştiren mesken (ev) tüketicileri elektrik birim fiyatı için
ortalama 0,191900 TL ödedi. Ticarethane (iş yeri) tüketicilerine ortalama birim fiyatları ise
EnCazip üzerinde 0,191023 TL olarak hesaplandı. EnCazip’e girdikten sonra abone grubunu
seçip tarifeleri karşılaştıran tüketiciler, elektrik faturalarını hesaplayarak kendileri için cazip
olan teklifi seçebiliyorlar. Tarifesini değiştiren bir mesken tüketicisi 150 TL’lik elektrik faturası
için yüzde 11,2 tasarruf edebiliyor ve bu oran yıllık 201,6 TL’lik bir tasarrufa denk geliyor.

EnCazip Hakkında
EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olan tarafsız, ücretsiz ve bağımsız bir
karşılaştırma ve elektrik tedarikçisi değiştirme platformudur. Tüketicilerin en cazip elektrik tarifelerini kolayca
bulabilmeleri için elektrik tedarikçilerinin tarifelerini anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde karşılaştıran EnCazip,

tüketicilerin haklarını korumayı ve tüketicilere en yüksek faydayı sağlamayı temel stratejisi olarak belirlemiştir.
Şirket, 2015 yılında gerçekleştirdiği uluslararası ortaklık sayesinde kurucuları oldukları şirketler arasında
İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi uSwitch ve Avrupa’nın en büyük karşılaştırma sitesi
Kelkoo’nun da bulunduğu güçlü ortaklarının 20 ülkede edindikleri tecrübeleri Türkiye piyasasında uygulamaya
geçirmiştir.
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