SEDAŞ Umuttepe Yolunu Işıl Işıl Yaptı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Aydınlatma çalışmalarında şikayetleri takip eden Teknik Destek Help Desk
ekibiyle aydınlatma konusundaki şikayetleri de büyüteç altına alıyor. Alo 186 Çağrı Merkezinden gelen genel
aydınlatma kapsamındaki sokak, cadde, bulvar aydınlatmalarına SEDAŞ ekipleri hızla müdahale ediyor.

Aydınlatma bildirimleri özel olarak takip ediliyor
TEDAŞ Aydınlatma Sisteminden gelen ihbarlarda ayrı olarak ele alınıyor. Sistem kayıtlarının takip edildiği ve
kayıt kapatılma raporlarının da izlendiği aydınlatma bildirimleri, WFM projesi üzerinden de takip ediliyor.
Aydınlatma ihbarları, şebeke operasyon ekiplerinin sahada hızla müdahale ettiği süreçler haline geliyor.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Yerleşkesine giden cadde üzerinde orta
refüjdeki yeraltı kablolu aydınlatma şebekesine SEDAŞ ekipleri yeraltı kablo test aracı ile titiz bir çalışmayla
müdahale ettiler.

SEDAŞ Ekiplerine “Aydınlatma” Teşekkürü
Yeraltı kablosundaki arıza SEDAŞ ekiplerince elektronik sistem ve arıza tespit dedektörü ile bulundu. Yeraltı
kablo onarımı ek çalışmaları yapılarak, aydınlatma şebekesinin sağlıklı bir şekilde enerjilendirilmesi ve
armatürlerin ışıl ışıl yanar hale getirilmesi sağlandı. Üniversite kampüs yolunu kullanan öğrenciler de yolu
kullanan tüm vatandaşlar adına; SEDAŞ çalışanlarına meşakkatli uğraşları sonucu yoldaki armatürleri devreye
aldıkları, ayrıca yolun yeniden aydınlık ve güvenli bir hale getirilmesini sağladıkları için SEDAŞ çalışanlarına
çok teşekkür ettiler.

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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