KALİTELİ ENERJİ İÇİN SEDAŞ RİNG ŞEBEKE
YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Kaliteli Hizmet ve Müşteri Memnuniyeti
SEDAŞ Kocaeli, Bolu ve Düzce ile Sakarya İllerinde özel şirket statüsünde 9 yıldır sürdürdüğü yeni
yatırım çalışmaları ile kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini hedefliyor.

SEDAŞ yaz boyunca sürdürdüğü yatırım çalışmaları içinde montajı tamamlanan yeni elektrik dağıtım
tesislerini her ilde tamamlandıkça devreye alıyor. SEDAŞ son olarak hızla gelişen ve enerji talebi
artan Sakarya İli Beşköprü Mahallesinde orta gerilim ve alçak gerilim şebeke yenileme ve trafo
İlavesi, ring şebeke projesini kademe kademe hayata geçiriyor.

Ring Şebeke İle Alternatif Hatlar Tesis Ediliyor
SEDAŞ’ın alternatif hat olarak gerçekleştirdiği pek çok yatırımdan biri olan Beşköprü projesinde, 1
yeni 630 KVA gücünde trafo dağıtım merkezi kabini tesis edilirken, ayrıca 1 mevcut trafo kabini
modernize edildi. Artan enerji taleplerini karşılamak için ek olarak 4 tane direk tipi trafo ve dağıtım
panosu ve bağlantı iletkenleri tesis edildi. 2017 ve 2018 de devam eden çalışmalar kapsamında, bu
projeler için 4 kilometrelik kanal kazılırken, 12 kilometrelik kablo döşendi. Dağıtım hatları ve dağıtım
panoları ile alternatif hat tesis edilen elektrik şebekesi üzerinde, gerçekleştirilen ring şebeke ile
arızalara müdahale süresinin azaltılması, artan güç talebinin karşılanması hedeflendi.

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.
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