Ferizli Muhtarlar Derneğinden SEDAŞ'a Teşekkür
Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Bakırtaş ve beraberindeki heyet, SEDAŞ Ferizli-Karasu-Kaynarca
ve Söğütlü Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz’ı yerinde ziyaret ederek, başarılı
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Başkan Bakırtaş, geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve bölgemizi etkisi altına yoğun kar yağışı sırasında
SEDAŞ ekiplerinin gece gündüz demeden kesintisiz enerji vermek için kara ve soğuğa rağmen mücadele
ederek başarılı bir kar mesaisi dönemi geçirdiğini belirterek, SEDAŞ çalışanlarına teşekkür etmek için
Ferizli Muhtarlar Derneğine bağlı 15 muhtarla birlikte Şebeke İşletme Bakım birimini ziyaret ettiler.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmaları sayesinde zorlu hava şartlarında enerji kesintisi yaşamadan rahat bir kar
dönemi geçirdiklerini belirten muhtarlar, “Kar yağışı ve fırtınanın başladığı andan itibaren cansiperane
bir şekilde saha çalışmalarını yürüten SEDAŞ arıza ekipleri, İlçemizin, mahalle ve köy sakinlerinin enerji
kesintilerinde mağduriyet yaşamaması için çok hızlı ve yoğun bir gayret göstermişlerdir. Bizler de Ferizli
Muhtarlar Derneği olarak istedik ki bu özverili çalışmalarda yanımızda olan ve sürekli, güvenilir,
kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için mücadele eden SEDAŞ ekiplerini yerlerinde ziyaret edelim ve
kendilerine teşekkür edelim. Sizlerin de huzurunda SEDAŞ Ferizli-Karasu-Kaynarca ve Söğütlü Şebeke
Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz Bey’e ve SEDAŞ arıza biriminin tüm çalışanlarına bu fedakârca
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz.” Dedi.

Yapılan nezaket ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden SEDAŞ Şebeke Operasyon birimi
çalışanları, Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Bakırtaş ve bağlı muhtarlarla birlikte günün anısına
hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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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