SEDAŞ Ekipleri Aydınlatmak İçin Gece Gündüz Mücadele Ediyor
HERKES UYUR SEDAŞ UYUMAZ
SEDAŞ Ekipleri gece gündüz demeden, hatta geceleri herkes uyurken yanmayan lambaların onarımı için
sahada görev yapmayı sürdürüyor. SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde
platformlu ve sepetli araçların üzerinde aydınlatma çalışması yapabilmek için iş güvenliği önlemi alarak
karanlıkla mücadele ediyor.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen ve kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit,
meydan, kavşak, köprülü kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette
bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarının bakım ve onarımı
için SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri alarm halinde çalışıyorlar. Kar ve kış koşullarıyla mücadeleyi geride bırakan ve
gece vardiyalarında görev yapan SEDAŞ ekipleri, havaların iyileşmesi ile birlikte aydınlatma tesislerindeki bakım ve
onarım çalışmalarına daha da çok hız verdi. SEDAŞ görev bölgesinde şebeke operasyon ekipleri, toplam 20 Bin
kilometrekarelik alanda 4 il 45 ilçe 1441 köyde, toplam 400 Bin civarındaki armatürün geceleri aydınlatma hizmeti
vermesi için Alo 186 hattından SEDAŞ çağrı Merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek, direklerdeki armatürlerin
yanması ve devrede olması için gece gündüz çalışıyor.

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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