KAÇAKLA BAŞARIYLA MÜCADELE EDEN SEDAŞ EKİPLERİNE
SİLAHLI TEHDİTTE BULUNUNCA 2 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Borcundan dolayı Şirketçe kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirmeksizin kendisi
bağlayarak kullanmaktan dolayı, hakkında kaçak tutanağı düzenlenen abone, görevini yapan
SEDAŞ ekibine mukavemet etti, küfür ve silahla tehdit etmekten hem para hem de hapis cezası
aldı.
KAÇAKLA MÜCADELE DE BAŞARI
EPDK tarafından dağıtım şirketlerine verilen hedeflerde başarı sağlayan, teknolojik yatırımları ve tüm hızıyla
sahada sürdürdüğü teknik kontrollerle kayıp ve kaçakla mücadele eden SEDAŞ, kaçak ekipleri ile sahada
yaptığı çalışmalarda zaman zaman bazı güçlüklerle de karşılaşıyor.

BORÇLU SAYACA ELEKTRİK BAĞLAYIP SİLAH ÇEKTİ
Görevlerini yaparken zorluklarla mücadele eden ekipler kaçak tespitlerinde tutanak tutarak tesisattaki
usulsüz kullanım ve kaçak elektrik kullanım durumunu kayıt altına alıyorlar. Kocaeli de yaşanan bir olayda,
“Elektrik borcunu ödemeyen ve sayacına elektriği kendi bağlayan abone, SEDAŞ ekiplerine mukavemet
ederken önce hakaret ve küfür etti, sonra SEDAŞ ekibine silahla tehditte bulundu. Ancak, SEDAŞ ekiplerinin
görev yapmasını engellediği için mahkemeye sevk edilen şahıs, kamu davası ile takip altına alındı ve Kocaeli
5.Asliye Ceza Mahkemesi kararına göre, hakaret suçundan 2 bin 180 TL para cezası, silahla tehdit suçundan 2
yıl 3 ay hapis cezası aldı.
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, 1,5 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1699 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 9,1 milyar kWh’tir.
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