SEDAŞ SICAKLARA KARŞI ŞEBEKEDE ÖNLEM ALDI
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava koşulları nedeniyle
elektrik tüketiminde ülke düzeyinde rekor tüketimler gerçekleştiğine dikkat çekerken, talep artışı ile birlikte
oluşabilecek ani yük artışlarına karşı, sürekli takipteyiz. İşletme bakım ile şebeke yönetimi grup
müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz trafo yüklerini sürekli takip altında tutuyor. Vardiyalı çalışma sistemi ile
sahada 7/24 görev yapıyoruz. TEİAŞ’ın bölgemizdeki indirici merkezleri ile birlikte SCADA sistemimiz üzerinden
orta gerilimde şebekeyi 24 saat kesintisiz olarak izliyoruz." dedi.

BAKIM ÇALIŞMALARI SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Güven, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava koşulları
nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı SEDAŞ ekiplerinin aralıksız görev yaptığını belirterek, "Aşırı sıcaklara
karşı aldığımız önlemlerin yanı sıra, tüketicilerimize kesintisiz dağıtım hizmeti vermek için planlı bakım
çalışmalarımız ve yatırımlarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Elektrikli aletlerin ve teknoloji ürünlerinin giderek günlük hayatta da daha yaygın kullanılması, sanayinin
büyümesi, yüksek hava sıcaklıkları olan günlerde klima kullanımının her geçen yıl daha çok ev ve işyerinde
serinleme yöntemi olarak kullanılması ile beraber tarımsal sulama için daha çok elektrik tüketimi gibi birçok
etken nedeniyle elektrik tüketiminin hemen her yıl arttığına dikkat çeken Güven, yüksek elektrik tüketiminin
sıcaklıkların en fazla artış gösterdiği aylarda gün içinde saat 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında yaşandığını
belirterek, Türkiye de elektrik tüketiminde rekor kırılan tarihlerin de yaz aylarında gerçekleştiğini, rekor
tüketimlerin, 2014 yılında 12-13-14 Ağustos tarihinde, 2015 yılında 28-29-30 Temmuz’da, 2016 yılında ise hava
sıcaklıklarının Haziran ayında aşırı yükselmesi ile birlikte 24 Haziran’da rekor tüketimin gerçekleştiğini ifade etti.
Güven, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de 2 Ağustos Salı günü 896 milyon 767 bin
kilovatsaat elektrik tüketimiyle rekor kırılırken, elektrik üretimi de 4 Ağustos tarihinde 883 milyon 35 bin
kilovatsaatle en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bu yılın en yüksek elektrik tüketimi 878 milyon kilovatsaatle 24
Haziran'da gerçekleşmişti. Temmuz ayı içinde üç kez tüketim rekoru kırıldı. Son elektrik tüketim rekoru da 4
Ağustos 2016’da kırıldı.” dedi.

YATIRIMLARIMIZI YAPIYOR, ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ
SEDAŞ olarak artan sıcaklarla birlikte şebekede gerçekleşen yük artışlarında şebekede kesintilerin yaşanmaması
için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Bekir Sami Güven, "Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki, 4
bölgede, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 1,5 milyon aboneye, 9 milyar kilowat saat (kWh) elektrik
dağıtımı yapıyoruz. SEDAŞ dağıtım faaliyet bölgesinde bakım ve yeni yatırımları, uyguladığı yeni teknolojiler,
işinde uzman 1685 kalifiye çalışanı, dağıtım faaliyetlerinde kullanılan 474 şirket aracı ile Şirketimizin yenilenen
misyonu doğrultusunda “Müşterilerimizin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini
sağlamak” için sahada ekiplerimizle 7/24 mücadele ederek kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti için
çalışmalarımız durmadan sürüyor.” dedi. Güven, sıcak hava koşulları ile birlikte şebekede aşırı yüklenmeler,
altyapının eskimesi, deformasyonu ve aşırı tüketim sonucu oluşabilecek arızalara yönelik gerekli hazırlıkları
yaptıklarını vurguladı. Güven, havai hatların yoğun olduğu bölgelerde, dış etkilere maruz kalabilecek hatlarda
arıza risk oranının daha yüksek olduğunu belirtirken, SCADA kapsamındaki trafo merkezlerinde, tüm
transformatörlerin yüklerinin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmesini de sağladıklarını belirtti. Güven
açıklamasında, “Yatırım çalışmaları ile ekonomik ömrünü tamamlamış ve kapasite artışı gerektiren tesislerde
iyileştirme çalışmaları yaptık. İyileştirme ve bakım çalışmalarının yanı sıra, arızaların en hızlı şekilde tespit
edilebilmesi için en son teknolojilerle de yatırımlarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz şebeke de sürekli ihtiyaçları
belirleyip, elektriğin sürekliliği için aksiyon alıyor. 2011-2015 yıllarında 360 milyon lira yatırım yapan SEDAŞ,
önümüzdeki beş yılda da 508 milyon lira yatırım yapacak. SEDAŞ bölgesinde tüketicilere en iyi hizmetin
verilmesi için bütün imkânlarını seferber ediyor” dedi.

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. SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesinde kapasite artışı, yenileme
ve ek tesis yatırımları ile bakım çalışmalarını da 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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