SEDAŞ SEÇİM TEDBİRLERİNİ ALDI
SEDAŞ’TAN SEÇİME ÖZEL HAZIRLIK
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala sorumluluk bölgesi
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde seçim günü kesinti yaşanmaması ve olası kesintilere de
anında müdahale için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi süresince ve 23-24-25 Haziran tarihlerinde, planlı kesinti yapmayacak olan SEDAŞ, enerjinin sürekliliği
için tüm önlemlerini aldı.

SEDAŞ, seçim güvenlikleri kapsamında “teyakkuz” halinde bulunacak. SEDAŞ’ın görev ve sorumluluk
alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, o
bölgelerde görev yapan SEDAŞ Bölge Sorumluları tarafından anında değerlendirilecek ve SEDAŞ
ekiplerince kesintiye anında müdahale edilmesi sağlanacak.

SEDAŞ KAPSAMLI HAZIRLIK YAPTI
SEDAŞ yaptığı özel çalışmalarla, görev bölgesinde sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak
tüm aydınlatmaların yanar hale getirilmesini sağladı. SEDAŞ Sorumluluk bölgesinde oluşabilecek olağanüstü
durumlarda talep edilmesi halinde her türlü kesinti bilgisini SCADA merkezinde oluşturulan kriz Merkezinden
TEDAŞ Kriz Merkezine (Ankara), ilgili Valiliklere anında aktaracak. Elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü
konuda ALO 186 Çağrı Merkezi kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.

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 22 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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