SEDAŞ YAZLIK’TA BÜYÜK PROJE VE YATIRIMLARA İMZA ATIYOR
Serdivan İlçesi ve Yazlık Mahallesinde orta gerilim ve alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesi için
60 Bin metre yeraltı kablo kanalı, 200 Bin metre yeraltı kablosu, 11 trafo merkezi, 515 saha
dağıtım panosu, 1325 adet aydınlatma direği tesis edildi.

SEDAŞ yenileme ve trafo ilaveleri projesini hayata geçiriyor.
SEDAŞ Yazlık Mahallesinde sürekli gelişen inşaat alanlarında yeni yapılan siteler ve toplu konut
alanlarının enerji altyapısına ait yatırımlarını projelendiriyor. SEDAŞ yeni bina sayısı ve artan nüfus
nedeniyle hızla gelişen Yazlık’ta, Planlı kesintiler yaparak bu kapsamda yatırım
çalışmalarını gerçekleşirirken, enerji yükü kapasitesinin karşılanabilmesi için yeni yatırımlar devreye
alıyor.

Memnuniyet Yaratan Yatırımlar
9 Yıldır özel şirket statüsünde kamu hizmeti veren SEDAŞ, projelendirdiği elektrik dağıtım şebekesinde
yer verdiği altyapı çalışmalarını hayata geçirirken, yeraltı kablolu şebeke yapımı ve aydınlatma
şebekesi işlerini sahada zorlu mücadelelerle uygulamaya devam ediyor. SEDAŞ yaptığı elektrik
dağıtım yatırım çalışmaları ile Yazlık’ta enerjinin kaliteli bir şekilde kullanımı ve ihtiyaç duyulan yeni
güç taleplerinin karşılanmasını sağlarken, bu yatırımlar memnuniyet yaratıyor.

SEDAŞ’tan Yazlık’ta Aydınlatma Yatırımı
SEDAŞ Yazlık Mahallesinde güvenli caddeler ve ışıl ışıl sokaklar için bu kapsam da 1325 adet galvanizli
aydınlatma direğinin montajını ve yeraltı kabloları ile bu aydınlatma tesislerinin altyapısını da devreye
aldı.

Yeraltı Şebekesi İle Elektrik Dağıtımı
SEDAŞ Yazlık Mahallesinde 515 adet saha dağıtım kutusu (SDK) ile elektrik kullanıcılarının mesken ve
işyeri olarak kullandığı binalara elektrik bağlantılarını da yaptı. İş güvenliği açısından zorunlu Planlı
kesintiler yapılarak enerjide bu bağlantı çalışmaları yapıldı.

Yeni Trafo Dağıtım Merkezleri Yatırımı
Yeni güç taleplerinin karşılanması için SEDAŞ, 11 adet yeni trafo dağıtım merkezi kurdu. Tesis edilen,
Dağıtım merkezleri ve yenilenen, kapasite artışı sağlanan trafoların toplam gücü 8. 000 KVA
(kilovoltampere) ulaştı. Bu şebeke altyapı çalışmaları sırasında, 60.000 metre yeraltı kablo
kanalı, 200.000 metre yeraltı kablosu tesis edildi.

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.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Gülce Türker
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

