SEDAŞ YATIRIMLARI İÇİN BİLGİLENDİRİYOR
SEDAŞ’ın Düzce de Yeraltı Kablolu Büyük Şebeke Yatırımı Ağustos Ayında Başlayacak
SEDAŞ Düzce İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi yeraltı kablolu tesis
çalışması projesini Ağustos ayında başlayıp Eylül ayı sonu itibariyle tamamlamayı
hedefliyor.
SAHA TESPİTLERİ TAMAM
İstanbul Caddesinde yapılacak yatırım çalışmasının zamanında bitirilmesi için SEDAŞ tüm ön işlemleri tamamladı.
2016 yılında yatırım programına alınarak projelendirilen yeraltı kablolu şebeke yatırımı için sahada son
kontroller, SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla yapıldı.

YERALTI KABLOLU YATIRIM 3,2 MİLYON TL
Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi yeraltı kablolu tesis çalışması tamamlandığında bölgenin kaliteli ve sağlıklı
enerji ihtiyacı karşılanırken, gelecek yıllarda artacak olan elektrik enerjisi taleplerinin yeni şebekeden
karşılanması da sağlanabilecek. Kapasite artışı da sağlayacak yeni elektrik şebekesi tamamlandığında, şebekede
ara sokaklara ve abonelere elektrik dağıtımı sağlayacak 84 adette dağıtım panosu tesis edilmiş olacak.

22 BİN METRE KABLO 137 AYDINLATMA DİREĞİ KULLANILACAK
SEDAŞ’ın İl merkezinde yapacağı bu önemli elektrik şebekesi yatırımı için alçak gerilimde 6 bin metre ve orta
gerilimde 16 bin metre kablo kullanılırken toplam kablo uzunluğu 22 bin metreye ulaşacak. Havai hatlı şebeke
kaldırılacak ve 137 aydınlatma direği dikilecek. Düzce İli İstanbul Caddesinde yeni yapılacak olan yeraltı kablolu
elektrik şebekesi için harcanacak yatırım tutarı 3,2 milyon TL olacak.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR VE MUTLULUK
SEDAŞ’ın elektrik enerjisi dağıtımında teknik kalite ve şebekede kapasite artışı sağlamak amacıyla yapacağı
yatırım hakkında bilgi verdiği vatandaşlar, çevre esnaf ve bölgede ikamet eden elektrik tüketicileri, SEDAŞ’a
yapacağı tesis çalışmaları ve bu yatırım projesi için teşekkür ettiler. Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Mevkii’nde
oturan vatandaşlar, enerji kalitesinde sağlanacak artış nedeniyle yapılacak yeni yatırım çalışmalarından dolayı
mutluluk duyduklarını belirttiler.

SEDAŞ BİLGİLENDİRİYOR
SEDAŞ Düzce de İstanbul caddesinde yapacağı yatırımla ilgili kamuoyunu ve ilgili kurumları da bilgilendiriyor.
SEDAŞ özel şirket statüsünde kamu hizmeti veren bir kurum olması nedeniyle yatırımcı kuruluşlar ile birlikte
Valilik Koordinasyon toplantılarında yatırımları hakkında sürekli gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları
yaparken, TEDAŞ Bölge Müdürlükleri ile de şebeke yatırımlarının proje onayları ve bu yatırımların öngörülen
seviyelerde gerçekleştirmesine ilişkin iletişimi, işbirliğini ve koordinasyonu da sürdürüyor.
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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4
ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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