SEDAŞ’IN AYDINLATMA ÇALIŞMALARI SÜRATLE DEVAM EDİYOR
SEDAŞ 58 BİN AMPUL 12 BİN ARMATÜR DEĞİŞTİRDİ
SEDAŞ ekipleri aydınlatma bakımlarını 7/24 sürdürürken, 9 Ayda toplam 60 Bin aydınlatma devresine müdahale etti.
SEDAŞ kamu alanlarında yaptığı aydınlatma faaliyeti kapsamında, Şebeke Operasyon ekipleri ile Sakarya, Kocaeli, Bolu
ve Düzce illerini kapsayan 20 Bin kilometrekarelik görev 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. Hizmet
bölgesinde karanlık cadde ve sokak kalmaması için aydınlatma yatırım planı başta olmak üzere müşterilerinden gelen
talep ve şikayetleri değerlendiren SEDAŞ, bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile
değiştiriyor.

SEDAŞ, aydınlatma bakım çalışmaları kapsamında, 2017 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplam 12.819 adet teknik birimde
aydınlatma bakım çalışması yaparak %95 oranında bakım planına uyum sağladı. Aydınlatma bakımı çalışmalarında
12.525 adet armatür, 58.677 adet ampul, 26.784 adet ateşleyici, 18.002 adet balast kullanan SEDAŞ ekipleri aydınlatma
bakımlarını 7/24 sürdürmeye devam ediyor.

SEDAŞ Ekipleri tarafından periyodik bakım çalışmaları sırasında tespit edilen arızalar yanında, SEDAŞ Çağrı merkezine
ALO 186 hattı üzerinden gelen ihbarlar da SEDAŞ Müşteri İlişkileri Yönetim Sisteminde kayıt altına alınarak titizlikle
değerlendiriliyor.

Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında Valiliklerin bünyesinde kurulan “Aydınlatma Komisyonları” Vali Yardımcıları
Başkanlığında, TEDAŞ, Belediye ve SEDAŞ temsilcileri ile bir araya gelerek aydınlatma tesisleri için ortak karar veriliyor.
Yeni yapılan tüm aydınlatma tesisleri Belediyeler ve SEDAŞ tarafından da yapılsa, aydınlatmada kullanılan enerjinin
kayıt altına alınması için abonelik işlemleri yapılmadan elektrik bağlantısı yapılmıyor.

SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri trafikte de gerekli güvenlik önlemlerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde Trafik
Uygulama ve Denetleme Müdürlükleri ile yazışmalar yaparak ve gerekli izinleri alarak, karayolu güzergahlarında da son
süratle aydınlatma bakımlarını yapıyorlar.
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, 49 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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