RAHMİYE DE ELEKTRİK ŞEBEKESİ İYİLEŞTİRİLDİ MUHTARDAN TEŞEKKÜR GELDİ
Rahmiye mahallesinde enerji kesintilerini engellemek amacı ile 9 gece süresince farklı noktalardaki bakım
faaliyeti büyük bir dikkat, iş güvenliği önlemleri ve direklerin üzerinde meşakkatli çalışmalarla sürdürüldü.
BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI
Rahmiye mahallesinde enerji kesintilerini engellemek amacı ile SEDAŞ aksiyon aldı ve şebeke operasyon ekipleri ile 18
Kasım / 26 kasım tarihleri arasında çevre sakinlerinin bölgedeki kullanıcıların, kesintiden daha az etkilenmesi amacı ile
geceleri saat 01:00 ile 06:00 arasında bakım, onarım ve yenileme kapsamında izolasyon ve kuşkonmaz çalışmaları da
yapıldı. SEDAŞ, gece görev yapan üç ekiple birlikte yürüttüğü bu çalışmalar sırasında bölgede bulunan ve kesintiden
etkilenecek tüm özel müşterileri önceden aradı ve gece faaliyetleri olup olmadığı bilgisi de alınarak kendilerine bilgi
verildi. SEDAŞ’ın etkin iletişim çalışması ile yapılan planlama ile bakım onarım çalışmaları 9 gece süresince farklı
noktalarda büyük bir dikkat ve direklerin üzerinde meşakkatli çalışmalarla sürdürüldü.

8 TRAFO BÖLGESİNE BAKIM ÖNLEMİ
Çalışmada toplam 41 adet VHD izolasyonu, 160 metre izolasyon-yalıtım kaplama malzemesi, yaklaşık 150 adet
kuşkonmaz malzemesi kullanıldı. Ayrıca şebekede yer alan beş adet direk tipi trafoda, 12 adet nihayi ve durdurucu
direkte ve şebekeye arızası yansıyabilecek olan 8 adet özel trafo üzerinde kuşkonmaz ve izolasyon çalışmaları yapıldı.
Yaklaşık 50 adet taşıyıcı direkte de kuşkonmaz montajı yapılarak kesintiler için kalıcı önlemler alınmaya çalışıldı.
Rahmiye Muhtarlığı ile işbirliği içinde yapılan planlı kesinti ile gündüz vardiyesinde, ağaç budama ve bakım eğitimi
almış SEDAŞ şebeke operasyon ekip görevlileri ile şebeke üzerinde ağaç budama ve bakım çalışması yapıldı. SEDAŞ
Rahmiye Mahallesinde Tıktıkı TR2201 trafonun olduğu noktaya kabin koyulması ve alternatif hat oluşturulması
yönünde proje hazırladı. Rahmiye Muhtarı İrfan Erçelik yapılan çalışmalara teşekkür etti.

YENİ PROJELER
SEDAŞ’ın bölge için üzerinde çalıştığı projede Yeşilkent TR2203 no’lu trafonun olduğu noktadan yaklaşık 370 metre
yüksek gerilim hattı tesis edilerek Sürücü Trafo kabiniyle irtibat sağlanacağı ve Arslanbey-Suadiye hattı yerine bölgenin
Köseköy Mahallesinden alternatif ring oluşturularak beslenmesinin planlandığı ve söz konusu projenin 2018 yılı
içerisinde TEDAŞ’a sunularak yıl yatırım programı kapsamında değerlendirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

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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