SEDAŞ ARİFİYELİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Arifiye Muhtarlar Derneği, mahalle muhtarları SEDAŞ Genel Müdürlüğü hizmet binasında, Dağıtım Direktör Vekili
Dr. Ersan Şentürk ve Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka ile bir araya geldiler.
Muhtarların talep ve önerilerini ayrı ayrı dinleyen Dr.Ersan Şentürk, muhtarların mahalleleri ile ilgili Arifiye de
enerji altyapısına ait taleplerini dile getirdikleri dilekçeleri alarak bu konuların takipçisi olacağını, SEDAŞ’ın hizmet
kalitesi ve müşteri memnuniyeti için üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere ekipleri ile 7/24 sahada
olduğunu ve yatırımlarını bu yıl daha da çok arttırdığını, sadece bu yıl içinde 22 Bin direk dikildiğini ve 75 Bin yeni
hizmet binasına ait bağlantı yapıldığını ve 2016 yılında 102 Milyon TL yatırım yapıldığını belirtti.

Tüm Arifiye İlçe Muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen toplantının çok verimli geçtiğini belirten muhtarlar,
özellikle Dr.Ersan Şentürk’ün ilgili yaklaşımı ve çözüm sunulması istenen konularla ilgili samimi ve içten bir
yaklaşımla, sorunların ana kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiler vermesinden ve misafirperverliğinden çok
etkilendiklerini belirttiler. Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kaymakçı, Dr.Ersan Şentürk’e kendilerine
göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ettiğini belirtti.

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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