SEDAŞ’ın Sayaç Ayar Laboratuvarı Yatırımı Faaliyete Alındı
SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım faaliyetlerini 9 yıldır özel şirket statüsünde ve 4 il de (Sakarya, Kocaeli,
Düzce ve Bolu’da) 3,5 milyon nüfus için 24 saat 365 gün esası ile sürdürürken, bölgesindeki 1.7 Milyona ulaşan
abone yapısının sayaç okuma, arıza bakım onarım, genel aydınlatma, kaçak mücadelesi, alt yapı yatırımlarını,
sayaç arıza, sayaç muayene ve laboratuvar kontrolü ile sayaç değişim çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

SEDAŞ’TAN TEKNOLOJİK YATIRIM
SEDAŞ, teknolojik yapılanmasını her alanda geliştirirken, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği
her alanda iyileştirme çalışmalarını da süratle uygulamayı sürdürüyor. Bunun son örneği olarak SEDAŞ, Düzce
İlinde, yeni teknolojik dijital elektronik altyapıya sahip sayaç ayar masalarının olduğu elektrik sayaçlarının tamir,
bakım ve muayene işlemlerinin gerçekleştirileceği altyapıya sahip “Sayaç Ayar Laboratuvarı” yatırımını da
faaliyete aldı.

400 BİN ABONEYE HİZMET VERECEK
Sakarya ve Kocaeli Sayaç Ayar Laboratuvarlarından sonra Düzce Sayaç Ayar Laboratuvarı’nın devreye alınması
ile SEDAŞ Düzce ve civarında yaklaşık 400 Bin abonenin sayaçlarının incelenmesi ve rapor alınması gerektiğinde
vereceği hizmet için yeni bir laboratuvarı yeni teknolojik altyapısı ile gerçekleştirmiş oldu. SEDAŞ Dağıtım
bölgesinde kullanıcılara bağlı elektrik sayaçları içinde tüketicilere ait arızalı sayaçların ve periyodik bakımı
yapılan sayaçların işlemlerini yatırımı yapılan yeni sayaç ayar laboratuvarlarında gerçekleştirecek. SEDAŞ bu
hizmetleri için yeni sayaç ayar laboratuvarının kapılarını açtı.

“SEKTÖRE, SEDAŞ’A VE VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”
Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Eginligil Başkanlığında, İl Müdürlüğü kadrosundan
Mühendis Serap Yaralı, Tekniker Mehmet Kutlu ve Teknisyen Erkan Işıldak tarafından SEDAŞ’ın yatırımı ile
yapılan laboratuvar, hizmet verme koşulları, teknolojik altyapısı ve ulusal ve uluslararası standartlara
uygunluğu, yapılan denetim ve inceleme çalışmaları ile test edildi. Uygun koşulları sağlayan SEDAŞ Düzce Sayaç
Ayar Laboratuvarı’nın Muayene ve Sicil Belgesi düzenlenerek onaylandı. Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Sn. Şule Ciritcioğlu tarafından, “SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesine, çözüm odaklı ve çevik
şirket olması yönündeki tutumuna daha çok katkı sağlayacak bu laboratuvar yatırımının elektrik dağıtım
sektörüne, SEDAŞ’a ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi ve SEDAŞ Sayaç Ayar Laboratuvar
Sorumlusu Oğuzhan Topcan’a SEDAŞ’ın yeni Laboratuvarına ait Muayene ve Sicil Belgesini teslim etti.

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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