SEDAŞ Uyardı; “Çalışma Ruhsatı Verilirken, Orta Gerilim Enerji Hattına
Yaklaşacak İnşaatlar İçin SEDAŞ’tan Görüş Alınmalı’’
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yetkililerince, Belediyelerin sorumlulukları sahasında bulunan alanlarda
enerji nakil hatları altında ve yakınında yapılacak inşaat çalışmalarında SEDAŞ’ın ve ilgili diğer kurumların
görüşünün alınarak çalışma ruhsatı verilmesinin iş kazası risklerini önlediği, iş güvenliği kültürünün bu
konuları düzenleyen mevzuata ve kurallara uyulması ile daha çok geliştiği belirtildi.

SEDAŞ yetkilileri, ‘’İnşaat çatı ve duvarlarının enerji nakil hatlarına yakın yapılması ve ‘Elektrik Kuvvetli Akım
Tesisleri Yönetmeliğince’ belirlenmiş yatay ve düşey emniyet mesafelerinin ihlal edilerek, güvenlik
mesafelerinin aşılması sonucu iş kazalarının yaşanabileceği bir ortam ve bu konuda büyük risklerin
oluşabildiğine” dikkat çektiler. SEDAŞ yetkilileri, 1/1000 ölçekli imar planı uygulama hükümleri içinde orta ve
yüksek gerilim taşıyıcı direkleri ve iletken enerji nakil hatları bulunan parsellerde, kurumların görüşü
alınmadan proje tanzim edilemez hükmüne yer verildiğine işaret ettiler.

İNŞAAT SAHİPLERİNE VE FİRMALARA SORUMLULUK DÜŞÜYOR
SEDAŞ yetkilileri, ’’Enerji nakil hattı altında kalan yapı adalarında ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’
hükümlerine uyulması ile Enerji nakil hatları altında kalan parsellerde inşaata başlamadan önce ilgili
kurumdan, (enerji iletim veya dağıtım hattı veya doğalgaz hattı) bulunmasına göre, 34,5 Kilovoltluk orta
gerilim dağıtım hatları için SEDAŞ veya 154 Kilovoltluk iletim hatları için TEİAŞ, doğalgaz hattı için doğalgaz
şirketleri gibi kurumlardan da görüş alınmasının zorunlu olduğuna, bu hükümlerin Belediyelerin İmar
Uygulama planları genel hükümleri içinde yer aldığına dikkat çektiler. Yetkililer, yapı denetim firmaları, inşaat
müteahhit firma ve inşaat sahiplerine bu konuda büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade ettiler.

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, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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