SEDAŞ Yeni Yatırımlarıyla Yüzleri Güldürüyor
SEDAŞ “Orda bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir” anlayışı ve müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile elektrik
dağıtım hizmeti vermeye devam ediyor. Direk diken, elektrik hatlarını çeken, yaptığı elektrik şebekesi ile
insanların elektrikten yararlanmasını sağlayan SEDAŞ, Belediyelerin inşaat ruhsatı verdiği ve iskana açtığı
alanlarda yapılan konutlara elektrik bağlantısı için dört elle çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ hizmet
götürdüğü vatandaşlardan da teşekkür mesajları alıyor.

SEDAŞ’tan yeni trafo ve elektrik şebekesi
SEDAŞ dağ başında, dere kıyısında, her nerede bir yaşam alanı varsa oraya kadar ulaşıp, mum ışığı yanan
evleri elektrik enerjisi ve elektrik ışığına kavuşturuyor. 2016 ile 2020 yılları arasında hizmet verdiği 4 ilde
toplam 544 Milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ Pamukova İlçesinde de elektrik kalitesini artırmak
için yatırımlarını sürdürüyor.
Pamukova da Elperek Mahallesinde hızla gelişen yeni yapılaşmanın getirdiği elektrik ihtiyacını karşılamak için
SEDAŞ tarafından yatırımı gerçekleştiren dağıtım trafosu ile Elperek Mahallesi Mevlana Caddesindeki
trafonun yükü azaltıldı. Yeni trafonun tesis edilmesi ile bölgenin enerji talebinin daha rahat sağlanmasının
önü açıldı.

SEDAŞ Pamukova’nın mahallelerinde de yeni yatırımlara devam ediyor.
Pamukova’nın yüksek rakımlı mahallelerinden olan Eskiyayla Mahallesinde de son yıllarda gelişen yeni
yerleşim alanlarına elektrik sağlanması amacıyla vatandaşların ve köy muhtarlığının talepleri ile SEDAŞ yeni
şebeke yapım yatırım çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ ekiplerince bu kapsamda geçtiğimiz gün Eskiyayla
Mahallesinde de yeni açılan Arayolu mevkiindeki yerleşim yerlerine elektrik sağlanabilmesi amacıyla yeni bir
hat çekildi.

SEDAŞ’a Teşekkür
Yeni yapılan elektrik şebekesine ait hat üzerinden elektriğe kavuşan emekli öğretmen Mehmet Yavuz da bu
çalışmadan büyük mutluluk duyan vatandaşlar arasında. Mehmet Yavuz, evine kadar ulaşan yeni elektrik
şebekesi ile mum ışığından kurtulduğunu ve SEDAŞ’ın yatırım çalışması ile elektriğe kavuştukları için çok
mutlu olduğunu belirtti. Bu duygunun çok güzel bir duygu ve elektriğin çok Değerli bir nimet olduğunu
belirten Emekli öğretmen Mehmet Yavuz, SEDAŞ’ın yaptığı yeni enerji hattına ait tesis yatırımı ve yapım
çalışmaları ile elektrik dağıtım hizmeti için SEDAŞ yöneticileri ve çalışanlarına çok teşekkür etti.
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 21 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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