SEDAŞ YENİLEME ve BAKIM ÇALIŞMALARINI
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
SEDAŞ (Sakarya Elektrik dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım hatlarında yaptığı
yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1,7 milyon elektrik kullanıcısına 2017 yılında 9,7 milyar kilowattsaat
elektrik dağıtan SEDAŞ, elektriğin ticari ve teknik kalitesinin artırılması için çalışmalarını aralıksız olarak
gerçekleştiriyor. 2018 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ, meşakkatli çalışmalar gerektiren ve
tehlike sınıfı yüksek iş kolunda, tüm sektörler için önemli bir girdi olan ve sanayinin can damarını oluşturan
elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini ve şebeke alt yapısını gerçekleştiriyor. SEDAŞ 7/24 şebekede
enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere yatırım projeleri hazırlıyor ve uygulamaya geçiriyor.

544 Milyon TL yatırım
Yerleşim yerleri ile sanayinin elektrik ihtiyacının karşılanması için 1700 çalışanı ile 4 İl 45 İlçe ve 49 Belediye ile
766 Köy ve 1344 mahalle de elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek için hizmet veren SEDAŞ, 20162020 yılları arasında 544 Milyon TL yatırımı yüzde yüz oranında gerçekleştirmeyi hedefliyor. SEDAŞ şebeke
yatırımları ve teknolojik yatırımları ile yenileme ve kapasite artışı sağlarken, elektrik şebekesinde sürekli
bakım çalışmaları da yapıyor.

2018 yılında 121 milyon TL yatırım
Enerji dağıtımında SAP bilişim programında hazırlanan ve kayda girilen bakım planları şebeke operasyon
bakım ekiplerince ele alınarak WFM (Mobil İş Emri Yönetim Sistemi) Projesi üzerinde de takip ediliyor ve bu
çalışmalar ayrıntılı bir şekilde raporlanıyor. SEDAŞ operasyon ekipleri hiç durmaksızın trafo ve pano
bakımlarının yapılmasını, şebeke lamba bakım çalışmalarının yapılması yanında, enerji nakil hatlarında
iletkenlere temas edecek duruma gelmiş ağaçların budanmasını da sürdürüyorlar. SEDAŞ 2018 yılı sonunda
da 121 milyon TL yatırımı yüzde yüz hedefi ile gerçekleştirmeyi planladı.
Fotoğraf:
Bolu da yapılan hat yenileme çalışması.

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 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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 9,7 milyar kWh’tir.
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