SEDAŞ, ÜCRETSİZ OLARAK SAYAÇLARI DEĞİŞTİRİYOR
SEDAŞ Damga Süresi Dolan Sayaçlardan Doğacak Para ve Hapis Cezası İçin
Tüketicileri Uyarıyor
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
SEDAŞ, tüketicilerine daha kaliteli hizmet sağlamak adına, çalışmalarını sürdürürken, sayaç değişim işlemlerini 31
Mart 2013’den bu yana ücretsiz olarak yapıyor. 10 yıllık damga süresi dolan elektrik sayaçları SEDAŞ tarafından
yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek. SEDAŞ, 2015 yılı sonuna kadar toplamda kalibrasyon gerektiren 490 bin
adet sayacı elektronik sayaç olarak değiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda son 1 yıl içerisinde SEDAŞ sorumluluk
alanında toplamda 332 bin adet sayacın ise değişimini tamamladığını açıkladı.

10 YILLIK BAKANLIK DAMGA SÜRESİ DOLAN SAYAÇLAR İÇİN UYARI
Konuyla ilgili açıklama yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, 10 yıllık damga süresi dolan sayaçların
kalibrasyon işlemine tabii tutulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Güven, “Yaptığımız sayaç değişim
işlemlerinden dolayı tüketicilerin faturalarına herhangi bir bedel yansıtmıyoruz. 31 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete
ile yayımlanan 6446 Enerji Piyasası Kanunu gereği tüm abone sayaçlarının mülkiyeti Dağıtım şirketlerine geçmiş
durumda. Yasal olarak tanınan yetki ve görev gereği sökülen sayaçlar ekiplerimizce teslim alınıyor. 10 yıllık damga
süresi dolan elektrik sayaçları SEDAŞ tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Yapılan işlemler tutanak
altına alınmaktadır. Ayrıca tüketicilerin kullanmakta olduğu elektrik tarifesinde değişiklik olmayacaktır. Çalışmalar
esnasında abonelerimizden çok az bir bölümü yapılan değişimleri kabul etmeyerek değişime engel oldukları,
ekiplerimizin tutanakları ile tespit altına alınmaktadır. İlgili tüketicilerin tutanakları Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.” dedi.

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU GEREĞİ
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği 10 yıllık damga ve muayene süresi dolan elektrik sayaçlarının kullanımına
devam edilmesi durumunda, tüketicilerin yaklaşık olarak 1.600TL maddi, 1 – 6 yıl arası ise adli hapis cezai
yaptırımlarla karşılaşabilmeleri söz konusu. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu nedenle mutlaka SEDAŞ
ekiplerine yardımcı olunmasının, tüketicilerin kendi menfaatleri gereği olduğunun altı çizildi.

SAYAÇ DEĞİŞİMİ TARİFEYİ DEĞİŞTİRMİYOR Güven, Mekanik sayacı değiştirilerek ölçü devresine elektronik sayaç
takılan tüketicilerin enerji kullanımlarının 3 zamanlı tarife üzerinden faturalandırılmayacağını, ancak sayaç değişimi ile
tüketicilerin 3 zamanlı (Gece, Gündüz, Puant) tarifeden de yararlanma şansı yakaladıklarını belirterek, “3 zamanlı
tarifeden faydalanmak isteyenler, mutlaka Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurarak, tarife değişikliği talebinde
bulunmaları gerekiyor” dedi.
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