SEDAŞ, bayram boyunca planlı kesinti yapmayacak
SEDAŞ BAYRAM ÖNLEMLERİNİ ALDI
SEDAŞ, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması ve huzur
içinde bir bayram geçirmesi için elektrik şebekesi bakım ve yeni tesis çalışmalarına ait planlı
kesintileri iptal etti. SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) kesintisiz ve kaliteli enerji akışını
sağlamak için Kurban Bayramı öncesinde bakım çalışmalarına hız verdi.
Enerji kesintisi olmaması ve elektrik dağıtım sisteminde olası enerji kesintilerine de anında
müdahale için SEDAŞ gerekli önlemlerini aldı.
SEDAŞ, tüm planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını, Kurban 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. 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.

ALO 186 HATTI 24 SAAT HİZMETTE
Bayram süresince 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 tarafından, enerji dağıtım hatları an be an izlenerek, şebekede enerjinin sürekliliği uzaktan
kontrol edilerek, ring bağlantı hatlarının bulunduğu enerji hatlarında arızaya anında müdahale için saha
ekipleri ile iletişim sağlanarak, uzaktan manevra amacıyla açma ve kapama da yapılabilecek.

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,
11.09.2016 ile 16.09.2016 tarihleri arasında hiçbir şekilde “bildirimli kesinti” yapılmayacağını açıklarken,
daha önce planlanan ve bu tarihleri kapsayan “bildirimli kesintileri”de iptal etti. Meydana gelebilecek
arızalara anında müdahale etmek üzere görev alan “Acil Hizmet Ekipleri”ne “Bakım Ekipleri” takviye edilerek
ekip sayıları arttırıldı. Bayram süresince yaşanabilecek arızaların minimize edilebilmesi için Ağustos/2016
ayında periyodik bakım (PRD) ve önleyici koruyucu bakım (OKB) çalışmaları kapsamında 104 adet direk tipi
trafo ve kabinde, 75 adet 34 bin voltluk orta gerilim hattında ve 108 adet de 400 Voltlukluk alçak gerilim
hattında bakım çalışmaları gerçekleştirildi. SEDAŞ, Bayram süresince yaşanabilecek olumsuz durumlara
anında müdahale etmek üzere yetkili personele alınacak gerekli aksiyonlar konusunda gerekli talimatları
duyurdu.

Güven,“En iyi hizmetin verilmesini, çözüm ve müşteri odaklı, kaliteli hizmeti hedefliyoruz.”
Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Elektrik şebekesinde olası
arızaları koruyucu bakım çalışmaları ile önlemek üzere, SEDAŞ şebeke operasyon ve bakım ekiplerimiz
periyodik ve anlık bakım çalışmaları kapsamında aralıksız görev yapıyor. Ayrıca enerjinin sürekliliği ve teknik
kalitesi için şebeke kapasite artışı ve yenileme çalışmalarımız bu nedenle yaptığımız yatırımlarımız devam
ediyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış tesislerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Arızaların yoğunlaştığı
bölgelerin tespiti ve arızaların en hızlı şekilde tespit edilebilmesi ile uzaktan müdahale imkanı olan şebekeye
de kumanda edilebilen en son teknolojiyle donatılmış (SCADA) Projemizi geliştirmek üzere ( ERP, OMS,
DMS) de yatırımlarımızı yapıyor, sahadaki ekiplerimizin ellerindeki tabletlerle daha hızlı ve verimli
çalışmasına yönelik, WFM ( İş gücü geliştirme) projemizi de sürdürüyoruz. SEDAŞ 2016-2020 yılları arasında
508 milyon TL yatırım yapacak. En iyi hizmetin verilmesini, çözüm ve müşteri odaklı, kaliteli hizmeti
hedefliyoruz.”dedi.

