SEDAŞ’TAN SANAYİ ŞEHRİ KOCAELİ’YE DEV YATIRIM
100 BİN METRE YERALTI KABLOSU
SEDAŞ Kocaeli’nin artan enerji ihtiyacı için TEİAŞ tarafından tesis edilen indirici merkeze yaptığı
bağlantı hatları yatırım çalışmalarında 5 Milyon TL harcadı 100 Bin metre yeraltı kablolu enerji hattı
tesis çalışmalarını tamamladı.
4 AYDA 8 KİLOMETRE KAZI YAPILDI
SEDAŞ Kocaeli İndirici Merkezin bağlantısı için 100 Bin metrelik yeraltı kablosu kullandı. 4 devre kablo
ile Yahya Kaptan da yer alan SEDAŞ Dağıtım Merkezinden, Kocaeli İndirici merkez arasına 8
kilometrelik mesafede kazı yapılarak dağıtım hatları döşendi. Bu bağlantı hatları için toplamda 100 bin
metrelik yeraltı kablosu kullanılırken tesis çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

5 MİLYON TL YATIRIM
SEDAŞ tarafından yapılan ve 5 Milyon TL harcanan dev yatırımla, İZAYDAŞ'ın arka tarafında yer alan
TEİAŞ’ın 380/154 bin kilovoltluk Kocaeli TM isimli trafo indirici merkezi İzmit’in 120 MVA enerji yükünü
SEDAŞ’ın yaptığı yatırım projesi sayesinde yeraltı kablolu dağıtım hatları ile üzerine alabilecek.

500 MVA’LIK KAPASİTE
Her geçen gün hızla artan elektrik talebinin karşılanması, enerji iletim hatlarının yükünün düşürülmesi,
sistem güvenliğinin de sağlanması açısından, SEDAŞ’ın yaptığı yatırım büyük önem taşıyor. TEİAŞ’ın
380/154 bin kilovoltluk Kocaeli TM’de iki adet 250 MVA gücünde Kocaeliyi besleyecek iki ana trafosu
bulunuyor. 380/154 bin kilovoltluk dönüşüm sağlayan bu iki 250 MVA’lık trafo toplamda 500 MVA’lık bir
güç kapasitesi ile Kocaeli’nin artan enerji talebini karşılayacak.

İZMİTTE EN BÜYÜK İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ
Yaklaşık 40 dönümlük arazide 2014 yılında kurulmaya başlayan ve tüm hızıyla süren çalışmalarla 2016
yılında tamamlanan TEİAŞ’a ait Kocaeli Trafo Merkezi, İzmit merkezde üçüncü ve en büyük indirici
merkez oldu. SEDAŞ bağlantı hatlarıyla bu büyük projenin devreye alınmasını sağladı.
SEDAŞ’ın 100 kilometrelik yeni tesis ettiği yeraltı kablolu enerji hattı yatırımlarıyla, yeni yapılan Kocaeli
TM, Köseköy, İzmit, Gölcük, aynı zamanda Kandıra üzerinden olmak üzere, Kaynarcadan da elektrik
yükünü üzerine alarak besleme yapılmasını sağlayabilecek. Bu merkez, özellikle Asım Kibar ve
Alikahya Organize Sanayi Bölgelerinde yeni kurulacak olan fabrikaların ihtiyaç duyacakları enerji
talebinin karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

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, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,6 milyon tüketiciye, 3,4
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 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi
üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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