
 

 

                         SEDAŞ Ekiplerine Muhtardan Teşekkür 
Hendek Kadifekale Muhtarı Mücahit Keleşoğlu köylerini besleyen ve  arazi içinden geçen orta gerilim hattında 
oluşan arıza için Alo 186 hattından ihbarda bulundu.  SEDAŞ İşletme Bakım Ekiplerinin arızaya müdahalesi  
için yardım istedi.  
 

 
 
 
Köylerine gelen SEDAŞ işletme bakım ekibiyle yakından ilgilenen Muhtar,  Kar ve soğuk havaya aldırmadan 
direk üzerinde yapılan meşakkatli çalışmalarla izolatör değişimi ve iletkene sıkı bağ yapan ekiplerin arazi 
içinde verdikleri mücadeleyi takdir ettiğini belirtti. SEDAŞ ekipleri, enerji hattına yeniden enerji verilmesini, 
arızaya  hızlı müdahale ile köydeki vatandaşların enerjisiz kalmamasını sağladılar.   
 
Kadifekale Muhtarı Mücahit Keleşoğlu  tarafından;  Hendek İlçesi İşletme Bakım Sorumlusu Murat Pehlivan’a 
ve beraberindeki  SEDAŞ ekiplerine, hızlı aksiyon almaları, verdikleri emek ve arızanın hızla giderilerek enerji 
verilebilmesine imkan sağlamaları  nedeniyle ayrı ayrı teşekkür edildi.  
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu 
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,75 milyar kWh’tir. 
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