SEDAŞ, Araç Filosunu Yenilemeye Devam Ediyor
SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinde kullandığı araç filosunu yenilemeye devam ediyor.
SEDAŞ kesme-açma ve sayaç okuma hizmetlerinde 4X4 arazi şartlarına uygun ilk etapta 92
adet aracını yenilerken, araç filosunu Dacia Duster marka jeeplerle modernize ederek hizmet
kalitesini ve servis gücünü daha da artırıyor.

Yılın dört mevsiminde arazi koşullarına göre SEDAŞ’ın saha ekiplerinin çalışmalarına artı
değer katacak olan yeni araçların, kaliteli ve süratli hizmet sunabilmek amacıyla sahada
kesme-açma ve sayaç okuma hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği
belirtildi.

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven araç filosunun her geçen gün daha da güçlendiğini ve
yenilendiğini belirterek, “Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde 1,5 milyon
elektrik tüketicimize kaliteli hizmet için araç filomuzu sıfır kilometre 4X4 arazi araçları ile
yenilemeye devam ediyoruz. Saha ekiplerimizin kullanımına verilen araçlarla hizmet
kalitemizi daha da artırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çekmeyi
amaçlıyoruz."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, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,5 milyon tüketiciye, 3,4
milyon nüfusa 1699 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. SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesinde kapasite artışı, yenileme ve ek tesis yatırımları
ile bakım çalışmalarını da gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 21
Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan
faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,1 milyar kWh’tir.
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