SEDAŞ AKÇAKOCA ŞEBEKE OPERASYON EKİPLERİ
CANSİPERANE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
SEDAŞ AKÇAKOCA’DA BAKIMA YOĞUNLAŞTI
Akçakoca SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde bakım ve aydınlatma çalışmalarını tüm hızıyla
gerçekleştirmek üzere, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kırsalda yeşili bol olan ve ağaçların enerji hatlarının altında dalları
ile zaman zaman iletkenlere

tehlikeli bir şekilde yaklaştığı yerlerde ağaçların budanması sağlanırken, elektrik

şebekesinde enerji hatlarında, trafo binalarında ve dağıtım panolarında da yoğun bir bakım çalışması
gerçekleştiriliyor. Toplam nüfusu 36 bin ve ilçe merkez nüfusu 25 bin olan Akçakoca’nın yaz aylarındaki nüfusu ise
turizmin etkisi ile 100 bin ile 125 bin arasında değişiyor. Trafoların doluluk oranı ve çekilen güç miktarı da sayısı
yükselen nüfusa ve tüketimin artmasına bağlı olarak artıyor. Ancak SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri, enerji talebinin
karşılanması ve elektrik kalitesi için yaz kış demeden yatırım ve bakım çalışmalarını müşteri odaklı faaliyetleri ile
cansiperane bir şekilde sürdürüyorlar.

KIŞA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Akçakoca İlçesinde kış gelmeden önce olası elektrik arızalarını ve kesintileri önlemek, elektriğin ticari ve teknik
kalitesini artırmak amacıyla gerekli bakımların yapılması, şebekede 7 gün 24 saat enerjinin olması, yapılan bu bakım
çalışmalarıyla sağlanıyor. Akçakoca İlçesinin, Akkaya, Aktaş, Altunçay, Arabacı, Balatlı, Beyhanlı, Beyören, Çayağzı,
Çiçekpınar, Dadalı, Davutağa, Deredibi, Dereköy, Dilaver, Doğancılar, Döngeli, Edilli, Esmahanım, Fakıllı, Göktepe,
Hasançavuş, Hemşin, Kalkın, Karatavuk, Kepenç, Kınık, Kirazlı, Koçar, Koçullu, Kurugöl, Kurukavak, Küpler, Melenağzı,
Nazımbey, Ortanca, Paşalar, Sarıyayla, Subaşı, Tahirli, Tepeköy, Uğurlu, Yenice, Yeşilköy köylerinde de enerji kalitesi
için SEDAŞ muhtarlarla işbirliği içinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR
Akçakoca da son üç aydır 1000 civarında elektrik direğinde lamba kontrolü ve periyodik bakım taraması yapıldı.
SEDAŞ ALO 186 hattına yapılan aydınlatma ihbarlarını adreslerinde değerlendiren ekipler,

arızalı armatür ve

lambaları onarırken ve gerektiğinde değiştirirken, ayrıca cadde ve mahallelerde ve köylerde de periyodik bakım ve
lamba taraması yaparak, müşteri memnuniyeti odaklı aydınlatma faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

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 mahallede, 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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