SEDAŞ SAKARYALI MUHTARLARIN MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
MUHTARLAR FEDARASYONUNA SEDAŞ’TAN NEZAKET ZİYARETİ
(SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan
Erkovan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı Sakarya Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Erdal Erdem’i 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla makamında ziyaret
ederek, Sakarya’daki tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladıklarını bildirdiler.
Erdal Erdem SEDAŞ’ın nezaket dolu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade
ederken, “Muhtarlar Günümüzü kutlamak için yaptığınız bu nezaket dolu ziyaretten
büyük mutluluk duydum, bizleri onurlandırdınız. SEDAŞ yöneticilerinin bugün SMS
ile tüm muhtarlarımıza ilettiği mesaj, SEDAŞ İcra Başkanı Sayın Bekir Sami
Güven’den aldığımız yazılı tebrik mesajı bizleri çok mutlu etti ve bizleri sevindirdi.
Bizlere verdiğiniz değeri gösteren bu nezaketli ve hassas yaklaşımınız ve kutlama
mesajlarınıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan
SEDAŞ, faaliyet bölgesinde bulunan ve telefonları VIP hattı olarak SEDAŞ çağrı
merkezinde tanımlanan muhtarların cep telefonlarına SMS göndererek muhtarlar
gününü kutladı.

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, 1,6 milyon
tüketiciye, 3,4 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,
2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam
elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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