SEDAŞ’tan Akyazı’ya Trafo Yatırımı
2018 yılı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), Akyazı İlçesi Yağcılar caddesi
üzerinde yer alan 400 KVA gücündeki 2 adet direk tipi trafo yerine, 1000 KVA’lık monoblok beton köşk trafo
kabini konulmasını gerçekleştiriyor. İç kısmı metal muhafazalı modüler hücrelerle donatılmış, maksimum
kullanıcı güvenliğini sağlayan, SCADA’ya uyumlu bu yeni monoblok beton köşk trafo kabinleriyle, teknik
kayıplar önlenirken, SEDAŞ ekiplerinin iş güvenliği içinde daha hızlı manevra yapma kabiliyeti de artacak.

AKYAZI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ
Akyazı Belediyesi yeni yapılacak katlı otopark alanı içinde SEDAŞ’a trafo yeri tahsis etti. Akyazı Belediyesi
SEDAŞ’ın merkezde yapacağı yatırımın önünü açarken, SEDAŞ yeni montajı yapılan beton köşk tipi trafo
merkezi ve yeraltı kablolu şebeke bağlantılarına ait yatırımları ile merkezde artan enerji talebinin de
karşılanmasına katkı sağlayacak.

AKYAZI KAYMAKAMLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ
SEDAŞ’ın bu çalışmaları kapsamında, Akyazı’da Kızılay Meydanındaki trafo direğindeki 400 KVA trafo
kaldırılarak yerine, Kaymakamlık binasının bahçesine 1000 KVA’lık bir trafo beton köşk kabini tesis edilmesi
için yer tahsisi yapıldı. SEDAŞ bu yatırımlarına start verdi. Enerji kalitesi ve müşteri memnuniyetini dikkate
alan SEDAŞ, trafo ve yeni şebeke yatırımları ile esnaf ve vatandaşların önümüzdeki dönemde elektrik
arızalarıyla ve elektrik kesintisi ile karşılaşmaması için çalışmalarını gerçekleştirirken, bunların yanında, artan
enerji talebinin de rahatlıkla karşılanmasına bu yatırımları ile katkı sağlıyor.

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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