SEDAŞ’ın Yağan Karda Başarılı Mücadelesi
SEDAŞ Bolu, Düzce ve Sakarya da kendini hissettiren kar yağışında sahada çalışmalarını
yoğunlaştırdı. Ekipleri ile anında arızalara müdahale eden ekipler karın etkili olduğu yüksek alanlarda
arazi içinde doğa koşulları ile mücadele ediyor ve elektriğin verilmesi için canla başla çalışıyorlar.
SEDAŞ yaz boyunca yaptığı bakım çalışmaları ile aldığı önlemlerle kışa hazırlıklı bir şekilde
çalışmalarını sürdürdü ve gerekli önlemlerini aldı.

Bolu ve Düzce den sonra Sakarya İlinde de kar kendini hissettirdi. SEDAŞ ekipleri de sahada
elektriğin kesintisiz bir şekilde tüketicilere verilebilmesi için dört koldan şebekedeki mücadelelerini
sürdürürken Akyazı İlçesinde Dokurcun Mahallesi ile Haydarlar, Yörükyeri, Güvençler ve Kayabaşı
köylerine ait şebekede hat üzerinde travers değişimi ve montaj çalışması yapıldı. SEDAŞ yağan karda
elektriğin sürekliliği için 7/24 görevde tuttuğu ekipleriyle vatandaşların en iyi hizmeti alması ve
kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması için başarılı mücadelesini 7/24 sürdürüyor.

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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