Aydınlatma Armatürlerine Zarar Verenleri İhbar Edin
SEDAŞ bazı yerlerde armatürlere silahlı saldırıyla zarar verildiğini belirledi. SEDAŞ’ın 186 Çağrı merkezine
gelen sokak aydınlatma arıza bildirimleri yerinde incelendiğinde, armatürlere kurşun sıkan kişilerin aynı
yerde benzer girişimde bulunmaması ve önlem alınması için vatandaşlar suç duyurusunda bulunacaklar.

Armatürlere, silahla kurşun atan ve lambalara zarar vererek, sokaklarda karanlık bölgeler oluşturan kimliği
belirsiz kişiler hakkında güvenlik güçlerine ihbarda bulunacaklarını belirten Gebze Kargalı mahallesindeki
vatandaşlar; “Sokak lambasını kurşunla parçalayan, şehir magandalarının, art niyetli kişiler olduklarını,
öncelikle silah kullanarak, halkın aydınlatma hizmeti almasını engellediklerini görüyoruz. Ve bu durumu
kınıyoruz. Herkes sokağının aydınlatılmasını isterken bu kişiler kurşun atarak sokağımızı karartıyorlarsa, bu
kişilerin kötü niyetli olduklarını düşünüyor ve tedbir alınmasını istiyoruz” dediler. SEDAŞ yetkilileri, Gebze
Kargalı mahallesi muhtarlığına da bilgi verildiğini, her bir armatürün ve lambanın kamu malı olduğunu ve
kamu kaynakları ile alınarak takıldığını belirtirken, “Bu armatürlerde, tüyü bitmedik yetimin hakkı var.
Aydınlatma armatürlerine silahla zarar verenleri 156 Jandarma İmdat Hattına ihbar edin. Arızalı lambaları
da Alo 186 Çağrı Merkezimize bildirin.” dediler.

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 mahallede 1,8 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, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,75 milyar kWh’tir.
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