AYDINLATMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de aydınlatma çalışmaları tüm
hızıyla sürerken, Gölcük’te de 2000 armatür bakıma alındı.
SEDAŞ D 130’DA AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
Gölcük SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri Başiskele ve Karamürsel arasındaki D-130 Karayolu üzerindeki
aydınlatma direklerinde aydınlatma bakım çalışmalarına Karayollarından alınan izin ve trafikte
oluşabilecek bir kazanın önlenmesi adına yolda aldıkları geniş kapsamlı güvenlik önlemleriyle 25
metrelik hidrolik platformlu araçlarla çalışmalarına başladı.
BAŞİSKELE KARAMÜRSEL HATTI
Gölcük SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri tarafından Başiskele’den başlatılan çalışma Karamürsel’e
kadar sürdürülerek, D-130 Karayolu üzerinde bulunan orta refüjde yer alan çelik galvaniz aydınlatma
direklerindeki armatür ve lamba bakım çalışmaları devam ediyor.

GÖLCÜK’TE AYDINLATMA BAKIMI
SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı Gölcük Şebeke Operasyon birimi ekipleri ile aydınlatma
konusunda arıza bakım çalışmalarını Başiskele bölgesindeki yol ortasında bulunan aydınlatma
direklerinde tamamlarken, Gölcük içerisindeki aydınlatma direklerinin bakımları ve yanmayan
lambaların değişimlerini de yapıyorlar.

2 BİNDEN FAZLA LAMBAYA BAKIM
SEDAŞ ekipleri aydınlatma çalışmalarını, Başiskele, Gölcük’ten sonra Karamürsel bölgesinde ana yol
güzergahı ortasındaki aydınlatma direklerinde gerçekleştirmeye devam edecek. Ekipler aydınlatma
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri Başiskele, Gölcük ve
Karamürsel arasında bir haftadır, yaklaşık 2 binden fazla aydınlatma direğinde bakım ve onarım
çalışması yapıyor.
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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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