SEDAŞ ÖNLEMLERİNİ ALDI
SEDAŞ, bayram boyunca planlı kesinti yapmayacak
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından Ramazan Bayramı süresince vatandaşların
sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için bakım ve yeni
tesis çalışmalarına ait planlı kesintiler yapılmayacak. SEDAŞ enerji kesintisi olmaması ve dağıtım
sisteminde olası enerji kesintilerine de anında müdahale için gerekli önlemlerini aldı.
SEDAŞ, tüm planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını, Ramazan Bayramı boyunca iptal etti. SEDAŞ
Bayramla ilgili gerekli önlemleri de aldı. SEDAŞ, Bayram süresince 20 Bin kilometrekarelik yüzölçümü
kapsayan görev alanında, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 4 il 45 ilçe ve 1441 köyde Şebeke
Operasyon Birimleri ile arızalara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini
sağlamak üzere vardiyalı ekipleri ve nöbetçi sorumlularla çalışmaya devam edecek. 7/24 çalışarak şebeke
hizmetlerini sürdürecek olan SEDAŞ, Alo 186 Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat taleplere yanıt verecek. SCADA
Kumanda merkezinden şebekedeki elektriğin uzaktan izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi için 24
saat boyunca vardiyalı çalışan SCADA şebeke yönetimi sorumluları ile enerji dağıtım hatları an ve an
izlenerek, şebeke uzaktan kontrol edilecek.

DÖRT GÜN BOYUNCA PLANLI KESİNTİ OLMAYACAK
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), rutin uygulamanın dışına çıkarak tüketicilerinin kesintisiz ve kaliteli
enerji akışı sağlamak için yürüttüğü yatırım çalışmalarına Ramazan Bayramı boyunca ara verme kararı aldı.
Bu çalışmalar için yapılacak kesintiler ileriki tarihlere alındı. SEDAŞ saha ekipleri, 4 günlük bayram süresince
7/24 hizmet vermeye devam edecek. Doğu Marmara Bölgesinde yaklaşık, 20.000 km² alanda, 3,4 milyon
nüfusa, 9,5 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ve Türkiye’nin sayılı elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan
SEDAŞ, 474 araç 1700 çalışanı ile hizmet veriyor. SEDAŞ 4 İl 45 İlçe ve 1441 köyün elektrik dağıtım şebeke
hizmetlerini 7/24 çalışma prensibine göre sürdürüyor.

YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI KALİTELİ ELEKTRİK İÇİN
SEDAŞ 2016-2020 yıllarında toplamda 508 Milyon TL yatırım yapacak olup, şebeke yenileme ve kapasite
artışı sağlarken, bölgesindeki kayıp kaçak mücadelesini de tüm hızıyla sürdürecek. Yatırım ve Bakım
çalışmalarını şebekede planlı kesintilerle sürdüren SEDAŞ Bayram sonrası bu çalışmalarına ağırlık verecek.
Bakım çalışmaları sırasında yapılacak elektrik kesintilerini; sedas.com.tr sayfasında da duyuran SEDAŞ,
önleyici bakım çalışmaları kapsamında trafo binalarının temizliği, pano bakımları, enerji nakil hattı
sehimlerinin alınması, ağaç budanması çalışmaları yanında, trafo merkezleri ve enerji hatlarında termal
kameralar ile rutin taramalar yapacak. SEDAŞ bugüne kadar yaptığı çalışmalar sonucu, elektrik arızalarının
%30 oranında azalmasını sağlarken, arızaların yoğunlaştığı bölgelerde bakım çalışmalarına ağırlık veren
SEDAŞ yatırımlarını da buna göre planlama yoluna gidiyor.

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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