ENERJİ HATTINDA AĞAÇ BAKIMI YASAL ZORUNLULUK
SEDAŞ hat bakımı, kaliteli enerji, müşteri memnuniyeti, can ve mal emniyeti için iletkenlere temas
eden ağaç dallarının budanmasını sağlıyor.

SEDAŞ yetkilileri, Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği gereğince, elektrik dağıtım şirketlerinin
şebekeye yakın ağaçların bulunduğu enerji hatlarında, şebekede bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların
budanması konusunda yasal olarak yükümlü olduğunu belirterek, “Elektrik hatlarının yakınında bulunan ve
dalları iletkenlere temas eden ağaç dallarının rüzgar, kar ve fırtına da enerji kesintilerine yol açmaması, kaliteli
enerji ve müşteri memnuniyeti için yasal olarak budanması gerekiyor ve SEDAŞ ekiplerimiz yaz mevsiminde bu
çalışmalara ağırlık veriyor” dediler.

ENERJİ HATTINDA AĞAÇ BAKIMI YASAL ZORUNLULUK
SEDAŞ’ın açıklamasında, “Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği, elektrik dağıtım şirketlerini
şebekeye yakın ağaçların bulunduğu şebekede bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların budanması
konusunda yasal olarak yükümlü kılmaktadır. SEDAŞ bu konuda Şebeke İşletme Bakım ekiplerine özel
eğitimler aldırmıştır. SEDAŞ’ın bu görevini elektrik arızalarının önlenmesi, kaliteli enerji dağıtımı ve müşteri
memnuniyeti için yapması gerekiyor. Ağaç dalları kar yükü sonucu ve fırtına sırasında iletkenlere çarparak
enerji kesintilerine yol açabiliyor. Dolayısıyla, bölgede elektrik arızaları, can ve mal tehlikesi, teknik kayıplar
da önlenirken, bu uygulama sayesinde budanan ağaçlara estetik ve dayanıklılık açısından da ayrıca fayda
sağlanacaktır. Bu kapsamda SEDAŞ ekiplerince dağıtım bölgesinde yer alan şebeke üzerinde, gerekli bakım
çalışmalarına yaz aylarında yoğunluk verilmektedir. Bu bakım çalışmaları sırasında iş güvenliği için zorunlu
olarak planlı kesintilerde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, elektrik şebekesine temas eden, rüzgarlı ve
fırtınalı havalarda sorun yaratabilecek ağaç dalları için yaptıkları bildirimler, ekiplerimizce dikkate alınmakta
ve gerekli hat bakımı çalışmaları iş planımız kapsamında yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda gerekli
bildirimler için Alo 186 hattımız ile SEDAŞ’a ulaşabilirler.”denildi.

SEDAŞ UYARDI; “KOORDİNASYON SAĞLANMALI” DEDİ.
SEDAŞ yöneticileri ayrıca şahısların özel mülk alanlarında bulunan ağaçlarının budanması ve kesilmesi
sırasında enerji hatlarına yakın olan ağaçlar için Elektrik şebekesine zarar verilmemesi, can ve mal emniyeti
için mutlaka SEDAŞ’a haber verilmesi gerektiğine ve önlem olarak planlı enerji kesintisi için SEDAŞ ile
koordinasyon sağlanarak çalışma yapılması gerektiğine dikkat çektiler. Yapılan açıklamada, elektrik
hattına yakın olan ve kesilecek bir ağaç için SEDAŞ’a haber verilmeden ve önlem alınmadan ağaç kesen bazı
sorumsuz vatandaşların, kestikleri ağaçları enerji hatları üzerine devirdikleri ve binlerce abonenin elektriksiz
kalmasına ve kendileri ile çevrelerinde yaşayan insanların da can güvenliğini tehlikeye soktukları belirtildi.
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 22 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.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Gülce Türker
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

