
Dİyaliz hastalarına'elektrİk' müidesİ
Enerji piyasası Düzenleme Kurumu [EPOKJ tarafından, elektrikle çahşan diyaliz destek ünitesi, solu-

num cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destÖk cihazlarına bağımh oIan vatandaşların borÇlarından

do|ayı elektrikleri kesilmeyeceğiyönünde açıklama yapıldı. Düzenleme hakkında konuŞan Elektrik

Mühendis|eri odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı islim Arıkan, "SağIık sorunu yaŞayan

vatandaşlarımızın umarız kiel.kt ik konu*rnda mağduriyetibulunmuyordur. Eğer varsa,lütfen bizle-

re müracaatetsinler, konunun çözümü için çalışahm" dedi,

BlztERE uünıcım şsiııı.ın

Düzenlemenin kimleri kapsadığını ve nasıl

yanrlanabileceklerini anlatan İslim Ankan, "Bu

tüketicilerin dağıtım şirketine yazılı başvurusu

halinde borcundan dolayı aboneliğin elektriği

kesilmeyecek. Geçerli sağlık raporunu dağıtım

şirketine ibraz eden söz konusu aboneliklerin

elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borç-
larından dolayı elektrikleri kesilmez ve borcun

ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi

halinde taksitlendirme görevli tedarik şirketle-
rince yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört ay

olarak belirlenmiş durumda. İlgili dağ|tım şirketi
bu abonelere hassas davnnmak, sürekliirtibat

halinde olmak, durumundalar. planlı bakım

onarım çalışmaları sebebiyle, ya da arızadan

kaynaklanan elektrik kesintisi yaşandığında,

kayıt altına alınan aboneler ile acilolarak irtibata

geçilerek kesintisiz enerji hizmeti almaları amacı

ile yönetmelik çıkarılmış. Sağlık sorunu yaşayan

vatandaşlarımızın umarız ki elektrik konusunda

mağduriyeti bulunmuyordur. Eğer varsa, lütfen

bizlere müıacaat etsinler, konunun çözümü için

çalışalım" şeklinde konuştu.

olabilirler. Eğer serbest tüketici iseniz, sözleşme
gereğince borcunuzu ödemezseniz, firma sizi

takibe alabilir ve sözleşmenizi iptal edebilir. Bor-

cunuz icn üzerinden alınır, o abone, tekıardan

ulusal tarifeye geçmiş olur, bölgedeki dağıtım

tedarikçisine direk geçmiş olur, normal prose-

dür devreye girer. Fatun borcunuzu son ödeme

tarihine kadar ödemezseniz elektrik tedarikçisi
yazılı olarak ikinci bildirimde bulunur, Bu bildirim-

de, tüketicinin ödemeyi, belirtilen süre içerisinde

yapmama5ı halinde elektrik enerjisinin kesilece-

ği belirtilir. \tinetmeliğe göre, bildirimde belirtilen

sürenin en az beş iş günü olmasıgerekir. İkinci

bildirimde verilen süre içinde ödeme yapılmazsa,

dağıtım şirketi kesme bildirimi düzenler ve kulla-

nım yerinin elektriğini keser, Kesme bildiriminde,

kesme tarihi, saati ve sayaçtaki son endeks yer

alır. Borcunu ödemeyenin elektriği kesilmez

durumu söz konusu değil." ifadelerine yer verdi,

Bilge Ü|ke Guzel

DüzEiltE].|E yAiltış yORuMtAilıyOR

Düzenlemenin halk tarafından yanlış anlaşıldığını

dile getiren Arıkan, "240O kwh yı|lık tüketiminiz,
yaklaşık 82 TL aylık ödemeniz var ise, elektrikte

serbesttüketici abonesi olabilirsiniz.'Elektrikte
serbest tüketici sistemine geçilmesiyle birlikte

artık kesintiler son bulacak, ulusal tarifeden

çıkaıak serbest abone olanlar ödenmeyen
borçları sebebiyle sljrpriz elektrik kesintileriyle

karşılaşmayacak,' ifadeleri ile düzenleme yanlış

yorumlanıyor, Durum sanıldığı gibi değil, Ulusal

tarifeden çıkarak serbest tüketici abonesi olan-

lar, bir süreliğine ödenmeyen borçları sebebiyle

sürpriz elektrik kesintileriyle karşılaşmayacak

Aydınlık bir Gaziantep için...
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