
 

 

SEDAŞ'tan Körfez Mahallesinde Köklü Çözüm 
SEDAŞ ekipleri,  Körfez Mahallesi (42 Evler) Bölgesinde enerji dağıtımında müşteri memnuniyeti 
yaratmak  amacıyla, ana şebeke üzerinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler.  Şebekede enerji 
kalitesini artırmak için mücadele veren ve yüksek gerilim hatlarında yenileme çalışmalarına da katılan 
SEDAŞ ekipleri, Körfez Mahallesinde yeraltı kablolu elektrik dağıtım hattı yenileme çalışması için  iş 
makinaları ile kazı yaparak bölgeye acil müdahalede bulundular.    
 

 
 

SEDAŞ’tan Hızlı Müdahale  
Dağıtım şebekesinde 34 Bin 500 Voltluk orta gerilim hattından beslenen, 42 Evler bölgesinde mesken 
ve işyerlerine  sürekli ve güvenilir,  kaliteli enerji verilmesi amacıyla SEDAŞ ekipleri kablo kanallarını 
açabilmek için büyük bir uğraş verdiler. Yenileme ve yatırım çalışması sırasında iş makinaları ile kazı 
yapan ve yeni çekilen yeraltı kablolu elektrik şebekesini kablo kanallarına yerleştiren SEDAŞ, bölgede 
yeraltı kablolu tesis çalışmasını en kısa sürede tamamlayarak yeni yeraltı kablolu dağıtım hattını da 
devreye aldı.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sürekli Enerji İçin! 
Tesis çalışmaları sırasında, bölge trafosu Jeneratör bağlantısı yapılarak beslendi. Bölgede uzun süreli 
kesintinin önüne geçildi. Kazı güzergahında, 3 kolda,  toplam 450 metrelik yüksek yalıtımlı yeraltı 
kablosu ve alçak gerilim kablosu, şebeke bağlantı aparatları, kablo yalıtım boruları kullanıldı. SEDAŞ 
ekipleri mola vermeden işin en kısa sürede bitirilmesine çalıştılar. SEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını 
çevre sakinleri beğeni ve tadir ile karşıladılar.   
 

 



 

 

 

 
 
 
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 1,8 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 9,75 milyar kWh’tir. 
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