SEDAŞ’tan Darıca'da Dağıtım Trafo Merkezi Çalışması
SEDAŞ’ın Darıca’da trafo dağıtım merkezleriyle ilgili planlı ve kapsamlı çalışması, Belediye ile işbirliği içinde
gerçekleştirildi. Belediye’nin pazaryeri zemin düzenleme çalışmasında SEDAŞ ekipleri trafolarda gerekli yer
değişikliğini vinçler ve ekiplerin yoğun çalışması ile uyguladılar.

Dağıtım trafolarına ait çalışma ile hizmet kalitesinin artırılması için yapılan planlı altyapı faaliyeti sırasında, Cami
Mahallesi ile Bağlarbaşı Mahallesi, Askeri Lojmanlar Küme Evler ile Hamamkuyu Caddesi, Tuzla Caddesi, Yalı
Mahallesi, Hükümet Caddesi, Kavala Caddesi, Cumhuriyet ve Kaplan Caddesi, Hamamkuyu Caddesi, İstasyon
Caddesi ve civarındaki sokaklarda, iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından bölgedeki vatandaşlara 48 saat öncesi
planlı enerji kesintisi bilgisi verildi.

KESİNTİNİN SMS İLE BİLGİSİ VERİLİYOR
Darıca da pazaryeri mevkiinde saat 08:30 ile 17:30 arasında güvenlik açısından zorunluluk nedeniyle kesinti
uygulanırken SMS mesaj uygulaması yapıldı. SEDAŞ Müşteri hizmetlerine veya Çağrı Merkezine iletişim bilgisini
güncelleyerek paylaşan ve kayda alınmasını sağlayan vatandaşlara kesintiden etkilenmemeleri ve önlem almaları
açısından elektrik kesintisi ile ilgili bilgi sahibi olmaları için SMS mesajları gönderilmesi sağlanıyor.

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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