
 
 

 

 
 

SEDAŞ’ın Kartepe Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne Teşekkür  

SEDAŞ’ın Kocaeli ili, Kartepe  Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni yerinde, yenilenen yüzü ile hizmet 
vermeye başladıktan hemen sonra, Kartepe Belediyesinden Teşekkür Belgesini aldı. 
 

 
 

SEDAŞ’ın Kartepe’de elektrik dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müşteri hizmetleri merkezi, 21 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren, Dumlupınar Mahallesi,  Sakıp Sabancı Caddesi, No: 52 Kartepe Kocaeli adresinde hizmet 
vermeye başladı. 10 yıldır özel şirket statüsünde hizmet veren SEDAŞ, müşterileri için ferah ve yeni konseptiyle daha 
rahat bir ortam oluşturarak, müşteri hizmetleri merkezini Kartepe’de yeni yerinde, yenilenen yüzü ile hizmet 
vermeye başladıktan hemen sonra, Kartepe Belediyesinden Teşekkür Belgesini aldı.  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Kartepe Belediyesi, mal ve hizmetlerde daha kaliteli, iş ahlakına bağlı, hijyen koşullara uyan, dürüst ve hassas ticaret 
anlayışı ile çalışan işletmelerin artması ve bu tür işletmeler arasında rekabet ortamı oluşturmak için örnek işyeri 
projesini hayata geçirirken, ilçedeki işyerleri arasında yaptığı değerlendirme sonucu, teşekkür belgelerini işletmelere 
vermeye devam ediyor. SEDAŞ’ın Kartepe de yeni yerine taşınan ve dağıtım müşteri hizmetleri merkezi olarak 
hizmet vermeye başlayan işyeri için SEDAŞ yönetimine, Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
tarafından Teşekkür Belgesi verildi.  Kartepe Belediyesi,  İş yerlerine verdikleri belgelerin, işyerlerinin fiziki 
görüntülerine, müşterilerine, işlerine ve ekmeklerine olan saygılarını daha da geliştirmeye yönelik motivasyon 
sağlayacağını belirtirken, SEDAŞ’a da  bu anlamda yeni işyerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek teşekkür 
belgesini verdi. SEDAŞ ve İdari İşler Müdürlüğü adına belgeyi alan SEDAŞ idari İşler Müdürü Hakan Kuzgun, 
“Teşekkür Belgesini almaktan onur duyduk. Böyle bir uygulama başlattığı için Kartepe Belediyesine teşekkür 
ederiz”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, 43 ilçe, 52 Belediye, 766 köy ve 1344 mahallede 1,8 milyon tüketiciye, 3,6 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.  

Yayınlar ve gazeteciler için bilgi 
Ayhan Erkovan       Gülce Türker  
Kurumsal İletişim Müdürü     Medya İlişkileri Temsilcisi  
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.     İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.  
        Telf : 0(212) 243 92 34 
        www.iziletisim.com 


