SEDAŞ’TAN MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM
SEDAŞ Kocaeli Bölgesinde 2-6 Ocak Arasındaki Planlı Kesintileri İptal Ettiğini Açıkladı
SEDAŞ bölgesinde kar yağışı sonrası yaşanan ağır kış koşulları ve afet durumu nedeniyle elektrik
kesintileri oluşan bölgelerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından, Kocaeli bölgesinde
planladığı planlı-bildirimli enerji kesintilerini iptal ettiğini açıkladı.

Kocaeli bölgesinde 2 Ocak 2017 pazartesi günü ile 6 Ocak 2017 Cuma günleri de dahil olmak üzere bu
iki tarih arasındaki 5 gün bakım-yapım ve 3.şahıs işleri için planlı enerji kesintilerini AFAD İl
Müdürlüğünde alınan karar doğrultusunda iptal ettiklerini açıklayan SEDAŞ yetkilileri, dağıtım faaliyet
bölgesindeki 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon aboneye kesintisiz ve sürekli enerji hizmeti sağlamak için
Kocaeli de kar yağışının olumsuz etkileri yaşanan 6 ilçede, 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde
özellikle İzmit’in kuzey kırsal mahallerinde çalışmaların kar, kış, soğuk, gece ve gündüz demeden
sürdürüldüğünü, şebeke operasyon ekiplerinin karda yaptıkları elektrik dağıtım mücadelesi ile yaşanan
afetin olumsuz etkilerini süratle gidermeye çalıştıklarını belirttiler.

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, 1,6 milyon tüketiciye,
3,4 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 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi
üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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