SEDAŞ AYDINLATMA ÇALIŞMALARINA YOĞUNLUK VERİYOR
SEDAŞ BÖLGESİNDEKİ 400 BİN ARMATÜRÜN EKSİKSİZ YANMASI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN
SAĞLANMASI İÇİN EKİPLERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
SEDAŞ AYDINLATMA ÇALIŞMALARI 7/24 SÜRÜYOR
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de aydınlatma çalışmalarını 7 gün, 24 saat
aralıksız sürdürüyor.
SEDAŞ 4 ilde toplam 20 Bin kilometrekarelik faaliyet alanındaki 45 ilçe, 766 köy ve 1344 mahalle de yer alan 400 Bin
aydınlatma direğindeki armatürlerin her gece devreye girmesi için bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. SEDAŞ
Ekipleri tarafından kontroller sırasında tespit edilen aydınlatma arızaları yanında, SEDAŞ Çağrı merkezine Alo 186 hattı
üzerinden gelen aydınlatma ihbarları da SEDAŞ Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminde kayıt altına alınarak titizlikle
değerlendiriliyor. SEDAŞ sokak aydınlatmalarına ait elektrik tüketim değerlerini, OSOS Projesi (Otomatik Sayaç
Okuma Sistemi) üzerinden sayaç tüketim endekslerini uzaktan anlık olarak çıkarabiliyor ve fatura tüketim bilgilerinin
oluşturulmasını sağlıyor. Aydınlatma sayaçları ile bunlara ait modemlerin bakımı da ayrıca yapılıyor.

TRAFİK AKIŞI ÜZERİNDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
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 titizlikle uyguladıkları iş güvenliği önlemlerini alarak karanlıkla mücadele
ediyorlar. SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri trafikte de gerekli iş güvenliği önlemlerini almak üzere İl Emniyet
Müdürlükleri’nin Trafik Uygulama ve Denetleme Müdürlükleri ile yazışmalar yapıyor ve gerekli izinleri alarak karayolu
güzergâhlarında da aydınlatma bakım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

37498 AMPUL VE 7611 ARMATÜR TAKILDI
SEDAŞ görev bölgesinde Ocak ve Temmuz ayları arasında yapılan çalışmalar dikkate alındığında sokak ve cadde
aydınlatmalarının sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için 37498 adet ampul, 7718 adet armatür, 17264 adet ateşleyici,
5711 adet aydınlatma ve armatür yedek parçası, armatür içinde yer alan 11450 adet Balast kullandı.

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNE UYGUN
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen ve kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit,
meydan, kavşak, köprülü kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçitlerine ait yerlerin aydınlatmalarının bakım ve onarımı için
SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri alarm halinde çalışıyorlar. Halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette
bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatmalarına ait işletme bakım çalışmaları da
belediyeler tarafından yapılıyor. Pek çok il ve ilçe de Belediyelerin yaptığı aydınlatma tesisleri için gelen ihbarların
değerlendirilmesi amacıyla gerekli koordinasyonu SEDAŞ sağlarken, bu amaçla Belediyelerle işbirliği de yapıyor. SEDAŞ
Valiliklerde yer alan Aydınlatma Komisyonlarında Valilik, Belediye ve TEDAŞ temsilcileri ile aydınlatma komisyonunun
üyesi olarak yer alıyor. Yeni aydınlatma tesisleri yapılması için yatırım talepleri bu komisyonda değerlendiriliyor.

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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