SEDAŞ’TAN AYDINLATMA ODAKLI ÇALIŞMA
SEDAŞ Ekipleri Yolları Işıl Işıl Aydınlatıyor
“D-130 Karayolu üzerinde Gölcük’te bozuk olan aydınlatma lambalarını tespit etmek amacıyla SEDAŞ ekipleri,
yol boyunca çalışma yapıyor. Trafik ile koordinasyon sağlanarak yapılan çalışmada SEDAŞ bozuk olan
aydınlatma lambalarını tespit ederek, onarımını gerçekleştiriyor.

Aydınlatma sorunu kalmayacak
SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri Gölcük D-130 Karayolu’nda bozuk aydınlatma lambalarını tespit ediyor.
Gölcük’te Anayol üzerinde bulunan bazı aydınlatma lambalarının yanmamasından ötürü araç sürücüleri
oldukça sıkıntı yaşıyordu. SEDAŞ Ekipleri bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında İzmitGölcük arası yol trafiği yoğunluğu artıyor olsada Trafik yoğunluğu yaşanmasına rağmen araç sürücüleri
gerçekleştirilen çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.
Araç sürücüleri memnun
Çalışmalar hakkında açıklama yapan bazı araç sürücüleri, “D-130 Karayolunda arızalı lambalara SEDAŞ’ın
müdahale etmesi yol güvenliği açısından çok güzel bir çalışma. Bu çalışmayı gerçekleştiren SEDAŞ ekiplerine
teşekkür ediyoruz” dediler.

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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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