SEDAŞ ALTYAPI YATIRIMLARINA HIZ VERDİ
SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğü,
yatırım planlarını yüzde yüz oranında gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de sürdürdüğü yatırım çalışmalarını bitirmek üzere,
ekipleri ile son sürat çalışıyor. Düzce Beyköy Beldesi sınırları içerisinde yapılan ve artan enerji ihtiyacının
karşılanabilmesi amacı ile ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut havai şebekenin, yeraltı kablolu elektrik şebekesine
dönüştürülmesi için SEDAŞ son sürat çalışıyor. Sahada görev yapan ekipler çalışmalarını çevreyi rahatsız etmeyecek
şekilde planlarken, zaman zaman planlı enerji kesintileri uyguluyor ve gerekli iş güvenliği önlemlerini de alıyorlar.
SEDAŞ müşteri memnuniyeti sağlamak üzere kalite politikası gereği paydaşlarını da bilgilendiriyor.

KALİTELİ KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN
SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, saha çalışmaları sırasında ekipleri yerinde denetlerken, yaptığı
açıklamada “Proje kapsamında yaklaşık 2,5 km’lik güzergahta kazı yapılarak, alçak ve orta gerilim şebekesi enerji hattı
tesis ediliyor. Ayrıca aynı güzergahta aydınlatma şebekesi de yapıyoruz. Bu yatırım çalışması kapsamında 1 adet 630
kVA trafolu beton köşk şebekeye dahil edilirken, 31 adet box pano, 71 adet galvanizli aydınlatma direği ve toplamda 6
kilometre de kablolu şebeke montajı yapıyoruz. SEDAŞ’ın yatırım çalışmasını tamamlamak üzere yapılan işin bitiş
bedeli 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Elektrik kullanıcılarına kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için yatırımlarımızı
sürdürüyoruz” dedi.

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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