DÜZCE VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI, SEDAŞ DAĞITIM DİREKTÖRÜ YUNUS BEKİRCAN İLE BİR ARAYA GELDİ

VALİ DAĞLI, SEDAŞ’IN ÇALIŞMALARINI BAŞARILI BULDUĞUNU BELİRTTİ
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan ve Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile
bir araya geldi. Vali Dağlı’ya Düzce’de devam eden şebeke yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aktaran SEDAŞ
yöneticileri, yatırımların aynı hızla 2017 yılında da devam edeceğini ve bu yıl sadece abone bağlantıları için Doğu
Marmara da Düzce, Kocaeli, Bolu ve Sakarya da toplamda 21 bin direk dikildiğini ifade ettiler. SEDAŞ yöneticileri,
yapılan yatırımlarda paydaş görüş ve taleplerini de dikkate aldıklarını belirtirken, Enerji ve Tabii kaynaklar
Bakanlığı, EPDK ve TEDAŞ ile süreklilik arz eden çalışmalar ve işbirliği yapıldığını da sözlerine eklediler.
SEDAŞ’TAN PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde 3,4 milyon nüfusa, 1,6 milyon müşteriye, 20 bin kilometrekarelik bir
alanda 7/24 kesintisiz ve sürekli, müşteri ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile 474 hizmet aracı ve 1700 çalışanı ile
elektrik dağıtım faaliyetini sürdürdüklerini belirten SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, şebeke çalışmaları
sırasında işbirliği içinde olunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Valilikler, Belediyeler, Kaymakamlıkların
kendilerine verdiği desteği çok değerli bulduklarını ve bu kurumların hepsine teşekkür ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE SANAYİSİNE ENERJİ SAĞLIYORUZ
Bekircan “Özel şirket statüsünde, kamu hizmeti ve ticari bir metanın dağıtımını yapıyoruz. Dağıtımı yapılan her
bir kilowatsaatlik enerji ile üretim yapan fabrikalar veya atelyelerden çıkan her ürüne SEDAŞ’ın dağıtımını yaptığı
elektrik enerjisi ile katma değer kazandırılıyor. Bu nedenle Türkiye’nin heryerine Doğu Marmaradan giden her
üründe, Türkiye’nin sanayisinde SEDAŞ’ın dağıttığı enerji hizmetinin de payı var. Bundan büyük bir mutluluk ve
onur duyuyoruz. Bu nedenle de ‘Enerjimiz sürekli çalışan Türkiye için’ diyoruz”dedi.
Bekircan, Düzce’nin elektrik şebekesine önümüzdeki yılda da SEDAŞ’ın yatırımlarının süreceğini açıklarken,
SEDAŞ yöneticilerini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Düzce Valisi Zülkif Dağlı da, en kısa sürede
iade-i ziyarette bulunacağı bilgisini verdi.
1-2 Fotoğraf Altı;
SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğünden Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Düzce Valisi Sayın Zülkif Dağlı, SEDAŞ
Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan.
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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