SEDAŞ FAALİYET BÖLGESİNDE TEDAŞ DENETİMİ
İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
25 MAYIS-3 HAZİRAN ARASI LAMBALAR KONTROL AMACIYLA BAZI
YERLERDE GÜNDÜZ DE YANACAK

Sahada denetim yapılırken SEDAŞ ekipleri TEDAŞ ekiplerine
sokak aydınlatma devrelerinin incelenmesi sırasında eşlik
edecekler.
Genel aydınlatma yönetmeliği kapsamında yapılacak denetim Sakarya Kocaeli, Bolu ve Düzce de 10 gün
boyunca sürdürülecek. Park bahçe, tarihi ve ören yerlerinde bulunan sirk-festival-bayram veya belirli günlerde
yapılan neon, lazer, ışık gösterileri, her çeşit süs aydınlatmaları (ağaç, yol, bayrak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununda tanımı yapılmayan kale, yapı, heykel, saat kulesi, kule vb. aydınlatmalar) şelale, fiskiye,
su pompaları, kamera ve ses sitemleri, gösteriş amaçlı led aydınlatmalar, havalandırma sistemleri, ışıklı
kaldırım bariyerleri, ticari faaliyeti olan otopark, liman veya sahil aydınlatmaları, her türlü pazaryeri, mezarlıklar,
mendirek aydınlatmaları, fuar alanı, festival alanı, gösteri merkezi gibi yerlerin enerji giderleri ile büfe, restoran,
idari bina, sosyal tesisler Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu yerlerde yapılan tüketim

bedellerinin ilgili kişi ve kurumlar tarafından bağlantı ve perakende satış sözleşmelerinin yapılmış olması
gerekiyor.

SEDAŞ, aydınlatma tesislerinin ve ölçü devrelerinin Bakanlık adına TEDAŞ tarafından 25 Mayıs-3 Haziran
tarihlerinde denetleneceğini bu süre içinde bazı günler gündüz saatlerinde armatürlerin devreye alınarak yanar
halde tutulacağını sedas.com web sayfasından da duyurdu.
SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “TEDAŞ tarafından önemli bir denetim çalışması gerçekleşecek olup,
vatandaşlarımızın bu kontrol süresinde yapılan çalışmalar sırasında lambaların gündüz yakılmasını enerjinin
boşa gitmesi olarak algılamasını istemeyiz. Bu nedenle yapılacak denetim faaliyetini değerli kamuoyu ve
değerli vatandaşlarımızın bilgisine önemle sunarız.” ifadelerine yer verildi.

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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