SEDAŞ’ın Aydınlatma Çalışmaları
D-100’de Tüm Hızıyla Devam Ediyor
SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri tarafından Hendek Akova-Köprübaşı arasındaki 5
kilometrelik mesafede 260 adet orta refüj yol aydınlatmasına ait bakım onarım
çalışmaları tamamlandı.
SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan 4 İl, 45 İlçe, 47 Belediye ve 1441 köyde en iyi
hizmetin verilmesi için 7/24 ekipleriyle gece gündüz demeden aydınlatma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SEDAŞ aydınlatma tesislerinin periyodik olarak kontrolü yanı sıra tüketiciler tarafından bildirilen ihbarları
da en kısa sürede değerlendirerek müdahale ediyor. Sakarya İli, Hendek İlçesi, Hendek Akova-Köprübaşı D-100
karayolu üzerindeki orta refüj aydınlatma tesislerinde bakım-onarım çalışmalarını sürdüren SEDAŞ İşletme Bakım
Grup Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 kilometrelik güzergah boyunca 250 Watt gücündeki 260 adet armatürün
aydınlatma bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. SEDAŞ Hendek şebeke operasyon ekiplerince yapılan aydınlatma
çalışmaları sırasında, arızalı armatürler değiştirilirken, aydınlatma devrelerinin arızalı sigorta otomatları ve
balastları da değiştirildi. D-100 karayolu üzerinde trafik akışında tehlikeli bir durum oluşmaması için gerekli iş
güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulanması ile SEDAŞ ekipleri, 24 metrelik hidrolik platformlu sepetli araçlarla
tüm armatürleri elden geçirdi.

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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