SEDAŞ'tan Can ve Mal Emniyeti İçin Acil Müdahale
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) her gün sahada elektrik şebekesinin yenilenmesi için çalışmalarına dur
durak bilmeden devam ediyor. SEDAŞ paydaşlarının elektriği güvenle kullanması için elektrik dağıtım
şebekesine ait faaliyetlerini de tüm hızıyla sürdürüyor.

SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri son olarak Çayırova İlçesindeki can ve mal emniyeti açısından tehlikeli
buldukları bir direğe süratle müdahale ettiler. SEDAŞ ekiplerinin, cansiperane bir şekilde ve kısa sürede
direği yenilemeleri mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

Kocaeli Çayırova İlçesi, Atatürk Mahallesinde 347 ve 353 sokak birleşiminde yer alan direkle ilgili SEDAŞ
ekibinin, kısa sürede mahallede gerekli önlemleri alması, direk çukurunun açılması, beton direk temeli
harcının hazırlanması ve vinç ile birlikte direğin montaj çalışmalarının yapılması, enerji hattı iletkenlerinin
çekilmesi ve izolatörlere bağlanması konusunda ekiplerin organize olması ve hızlı yapılan bir çalışmayla
birkaç saat içinde direğin yenilenmesi çevre sakinlerinin beğenisini topladı. SEDAŞ ekiplerine süratle yapılan
yenileme çalışması için teşekkür edildi.

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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