SEDAŞ ENERJİ YATIRIMINA DEVAM EDİYOR
Yatırımlarını, sorumluluk bölgesindeki elektrik kullanıcılarına kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için
sürdüren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Gölcük, Başiskele ve Karamürsel İlçelerinde yenileme,
kapasite artışı ve ek tesis yapım işlerine ait projelerini gerçekleştiriyor.

Bölgesindeki enerji şebekesinin daha da güçlendirilmesini hedefleyen SEDAŞ, Gölcük, Başiskele ve
Karamürsel İlçelerinde de başlattığı çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesini planladığını açıkladı.
İlçelerin elektrik altyapısına sağlanan olumlu katkılarıyla SEDAŞ kaliteli hizmet ve artan enerji taleplerinin
karşılanması için ilave trafo çalışmalarını da sürdürüyor.

GÜÇ ARTIŞI VE ENERJİ KALİTESİ SAĞLANDI
SEDAŞ Gölcük Hasaneyn - Nimetiye Şebeke Yenileme Projesini gerçekleştirirken, Gölcük Sanayi Sitesi ilave
trafo çalışmasını da tamamladı. SEDAŞ Gölcük’te Süperlise ilave trafo çalışmasını, Başiskele Barbaros
Mahallesinde ilave trafo çalışmasını da tamamladı. SEDAŞ, Başiskele İlçesi, Karşıyaka Barbaros Mahallesi
bölgesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye 400 kVA gücünde ilave trafo tesisi, yaklaşık 5 bin
metre alçak gerilim iletkeni, 20 adet müşterek tipte beton elektrik direği, 150 metre yer altı kablosu ve 10
adet sokak aydınlatması armatür tesis etti. SEDAŞ Başiskele Akar Peysaj önü köprü çalışması yeraltı kablolu
orta gerilim şebeke çalışmasını da gerçekleştirdi.

1271 DİREK DİKİLDİ 15 KİLOMETRE YERALTI KABLOSU DÖŞENDİ
SEDAŞ Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde toplam 116 adet müşteri alçak gerilim bağlantı talebine
istinaden küçük ek tesis çalışmaları ile 1217 adet ilave direk montajı gerçekleştirdi. Şebekeye katılan bu yeni
tesisleri devreye aldı. SEDAŞ genel aydınlatma amacıyla 625 adet armatürün montajını da yaptı. SEDAŞ
yeraltı kablolu orta gerilim ve alçak gerilim hattı için toplam 2.4 kilometre orta ve alçak gerilim yeraltı kazı işi
yaptı ve 15 bin metre kablo döşedi. SEDAŞ yöneticileri, ilçelerde şebekede güç artışı ile enerji arzı
sağlandığını, artan enerji taleplerinin karşılanmasına imkan yaratıldığını, yenileme ve bakım yapılan şebekede,
kesinti sayı ve sürelerinin de azalması amaçlı önlemlerin alındığını belirttiler.
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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