SEDAŞ’tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Cumhuriyetimizin
95. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyeti verdiği elektrik
kullanıcılarının ve SEDAŞ’ın paydaşları ile tüm halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 95’inci yıl dönümünü kutlamanın eşsiz heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Güven
açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “29 Ekim milletimizin güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke ideali
oluşturma yolunda kendisine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyet rejimini kabul ettiği bir milattır.
Elektrik dağıtım faaliyetlerimiz ile ülkemizin kalkınmasında gerekli olan elektrik enerjisini Doğu Marmara’da
tüm sektörlerin emrine sunuyor, Türkiye’nin gelişmesi ve Ülkemizin daha güçlü, daha mutlu, daha varlıklı ve
ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerini alması için elektrik dağıtım faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat
sürdürüyor, günümüz teknolojisine uygun yatırımlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Milletimizin bağımsızlığına
düşkünlüğü, cumhuriyet ve demokrasisine bağlılığı ile Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacaktır. Bu
vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu
toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.” 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 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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