
 
 

 

 

Muhtar Özdağ’dan SEDAŞ Ekiplerine Teşekkür 
SEDAŞ İşletme Bakım Ekiplerinin kar yağarken, sahada gece gündüz, kar, kış ve soğuk, demeden yaptıkları 

enerji verme mücadelesine Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Osman Özdağ’dan teşekkür geldi.  

 

Muhtar Osman Özdağ mesajında; “SEDAŞ ekiplerinin hiç durmadan gece gündüz özveriyle çalışmasına ve 

vatandaşa kesintisiz elektrik verebilmek adına, sahada zorlu koşullarda mücadele verdiklerine yakından 

tanık oluyoruz. Direklerde, elektrik şebekesinde, binlerce volt gerilim altında, tehlikeli ve meşakkatli bir iş 

yapıyorlar. Ancak SEDAŞ’ın bu konuda yetişmiş tecrübeli elemanları enerjinin şebekede var olması için en 

kısa sürede arızaların giderilmesini sağlıyorlar. Gecemizi aydınlatıyor, elektrik enerjisi ile hayatımızı 

kolaylaştırmak üzere var güçleri ile gece gündüz, soğuk, fırtına, kar kış, yağmur çamur demeden görev 

yapıyorlar. SEDAŞ yöneticileri ve işletme bakım ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”dedi.  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 mahallede 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 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2018 
yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,75 
milyar kWh’tir. 
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