SEDAŞ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının En
Güzel Şekilde Kutlanabilmesi İçin Önlemlerini Aldı
SEDAŞ “Geleceğimiz olan çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının’ birlik, beraberlik ve
neşe içinde kutlanması amacıyla alarm halindeyiz” dedi ve faaliyet bölgesinde 23 Nisan günü planlı kesinti
yapılmayacağını, arızalara anında müdahale etmek üzere ekiplerinin alarmda olacağını açıkladı.

SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de yatırım ve şebeke kapasitesi artışı, yenileme ve elektrik bakım
çalışmaları yapılabilmesi için 34 Bin 500 Volt seviyesinde gerilim altında çalışma yapılmaması için, çevre ve iş
güvenliği açısından önlem almak ve zorunlu olarak planlı kesinti yapmak durumunda kalıyor. Ancak SEDAŞ 23
Nisan Pazar günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının en güzel şekilde kutlanabilmesi için yatırım
çalışmaları ve bakım yapılacak bölgelerde elektrik kesintisi yapılmayacağını ve bu çalışmaların erteleneceğini
tüm birimlerine talimat vererek duyurdu.
Oluşacak arızalara ise anında müdahale edilebilmesi için de ayrıca ekipleri ile SEDAŞ alarmda olacak.
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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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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