
 
 

 

SEDAŞ’tan Koruyucu Bakım Önlemleri 

SEDAŞ can ve mal emniyeti için iletkenlere temas eden ağaç dallarının budanmasını sürdürüyor. 

SEDAŞ yetkilileri, elektriğin sürekliliği ve kesintilerin olmaması, arıza sayısının azaltılması, ayrıca kışa hazırlık için 

bakım çalışmalarının yaz boyunca yoğun bir şekilde sürdüğünü belirttiler. SEDAŞ 4 il 45 ilçe, 766 Köy ve 1344 

mahallede yaz aylarında daha çok yoğunlaşarak sürdürülen, yatırım ve bakım çalışmaları ile hizmet kalitesini 

artırmaya odaklandığını açıkladı.  

 

 

Yaz boyunca elektrik dağıtım sisteminde SEDAŞ sadece yatırım çalışmalarına değil, bakım çalışmalarına da 

büyük oranda ağırlık verdi. SEDAŞ, yüzde yüz yatırım hedefi ile 34 bin 500 Voltluk orta 

gerilim  şebekesi  üzerinde, 4 İlde toplam 20 Bin kilometrekarede enerji dağıtım hizmeti verirken, bakım 

çalışmalarında, enerji hattına yıkılabilecek, rüzgar ve fırtına, kar ve buz yüküyle şebekeye zarar verecek, elektrik 

kesintilerine neden olabilecek ağaç dallarının teknik bir budama yöntemi ile  kesilmesini sağladı. 

 

 

 

 



 
 

 

SEDAŞ en önemli paydaşları içinde yer alan Belediyeler ile de işbirliği yaptı. SEDAŞ ekiplerince, aydınlatma ve 

armatür bakım onarımı,  izolatör değişimi, iletken yenileme, bağlantı ve camper yenileme işlemleri, trafo ve 

pano bakımı, iletken salınımına ait sehim alımı işlemleri gerçekleştirildi. Gereken yerlerde  enerji hatlarında 

yenileme çalışmaları yapıldı.  

 

Yapılan tüm bakım çalışmalarıyla müşteri memnuniyeti için arıza sayılarının, kesinti sürelerinin daha da çok 

aşağılara çekilmesine çalışıldığı açıklandı. SCADA Projesi ile şebekede bilişim altyapısını kullanan SEDAŞ Coğrafi 

Bilgi Sistemini,  bu projeye ilave olarak, WFM (Workforce Management) işyerindeki  çalışan gücünün verimli 

bir şekilde planlanması projesi sürecini de gerçekleştiriyor.  

 



 
 

 

SEDAŞ şebekedeki bakım programlarını da SAP WFM projesi üzerinde yapıyor.  Enerji kesinti süresi ve sıklığını 

her geçen gün daha da çok azaltan SEDAŞ ekipleri, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için elektrik 

dağıtımındaki kalite standartlarını artırmak üzere planlı kesintilerle bakım çalışmalarını tamamladıklarını ve kışa 

hazır hale geldiklerini belirttiler.  

 

SEDAŞ’a haber verilmeden ve önlem alınmadan ağaç kesildiğinde, ağacın elektrik hattına devrilmesi sonucunda 
büyük zararlara, can ve mal kaybına da yol açabildiği belirtildi ve elektrik hattının ve direklerin, izolatör ve 
traverslerin zarar görmesi yanında, binlerce abonenin bilinçsizce yapılan bu tür olaylarda, yeniden tesis yapımı 
gerekebileceği ve vatandaşların saatlerce elektriksiz kalabileceği belirtilerek, “SEDAŞ’a Alo 186 üzerinden 
ihbarda bulunarak destek alabilirsiniz” denildi.   

 

 



 
 

 

 

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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