KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ELEKTRİK
ARZINI VE ŞEBEKE SAĞLIĞINI, İNSAN HAYATINI DA TEHLİKEYE ATIYOR
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ŞEBEKEDE KESİNTİLERE VE GERİLİM DÜŞÜMÜNE YOL AÇTIĞINI
BELİRTEN SEDAŞ, TESPİTİ HALİNDE NE TÜR CEZALAR VERİLDİĞİ HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ.
SEDAŞ kaçak elektrikle ilgili yaptığı mücadelede tüketicilerin bilinçlenmeleri, kendi bölgesi
ve ülke genelinde belirlenen kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesi ile ilgili belirlenen
hedeflere ulaşılması yönünde hem saha çalışmalarını hem de tüketicileri bilgilendirme
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda SEDAŞ kaçak elektriğin tanımı, kaçak
enerjinin mesken veya işyerlerinde, iş ve can güvenliğini, şebeke sağlığını tehlikeye
sokması, ayrıca kaçak elektrik suç işleyenlerin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulması ile ilgili tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere şu açıklamalarda
bulundu;

SEDAŞ BİLGİLENDİRİYOR
“Kaçak elektrik kullanımı, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde; ‘iç tesisata, ölçü sistemine
veya sayaca müdahale edilmek suretiyle tüketimin doğru bir şekilde ölçülmesine engel olarak eksik veya
hatalı ölçülmesi veya hiç ölçülmemesi’ şeklinde tanımlanmaktadır. Buna ilave olarak “borcundan dolayı
kesilen elektriğin şirketin bilgi ve izni dışında tüketici tarafından açılarak kullanılması” ve “perakende satış
sözleşmesi imzalanmadan elektrik kullanılması” da aynı yönetmelikte bahsi geçen diğer kaçak elektrik
kullanım yöntemleri olarak sayılmaktadır.

Sayaç harici hat çekilmesi, harici nötr hattı tesis edilmesi, sayaç bağlantılarının kısa devre edilmesi gibi iç
tesisata ve ölçü sistemine yönelik müdahaleler sonrasında elektriğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde
kullanılma imkanı kalmamaktadır. Bu durum insan hayatı, can güvenliğini de tehlikeye atmakta, kullanılan
elektrikli ev aletlerinin hasarlanmasına da sebep olabilmektedir.
Kaçak kullanım sırasında ihtiyacın çok üzerinde -hatta israf boyutunda- kullanımlar söz konusu olduğu
için, bu da dağıtım şebekemizde aşırı yüklenmelere sebep olmaktadır. Bu durum elektrik kesintilerine,
şebekenin zarar görmesine, teknik kayıpların yükselmesine ve gerilim düşümüne neden olarak güvenli,
kaliteli ve sürekli elektrik sağlanması hedefimizi gerçekleştirmeye engel olmaktadır. Bu durum ayrıca
dürüst ve bilinçli tüketicilerin mağduriyeti ve haklarının gasp edilmesi anlamına gelmektedir.”

BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI
SEDAŞ kaçak elektrik kullanımının Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini ve Kanunun 163.
maddesinin üçüncü fıkrasında“Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, sahibinin
rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ifadesinin yer aldığını belirtti.

PARA CEZASI
SEDAŞ yaptığı açıklamada, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26. maddesinde tarifi
yapılan ve yukarıda bahsedilen kaçak elektrik kullanım durumlarının tespit edilmesi halinde tüketicinin
elektriğinin kesileceğini, kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.
Ayrıca bu durumda yapmış olduğu tüketimin hesaplanarak fonsuz elektrik birim fiyatının 1,5 katı ile
çarpılarak fatura edileceğinin bilinmesini istedi.

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, 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1700
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 9,2 milyar kWh’tir.
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