SEDAŞ DAĞITIM DİREKTÖRÜ ŞENTÜRK’E
YENİ GÖREVİ İÇİN TEBRİK ZİYARETLERİ
SEDAŞ’ta Dağıtım Direktörlüğü görevini Yunus Bekircan’dan devir alan Dr.Ersan Şentürk’e çok sayıda nezaket ve
tebrik ziyareti gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerden biri de Akçakoca heyetinin tebrik ziyaretiydi. Şentürk, Akçakoca
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Başkan Yardımcısı Suat Madenci’yi makamında ağırladı. SEDAŞ (Sakarya
Elektrik Dağıtım A.Ş.) Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e yeni görevini tebrik için nezaket ziyareti
gerçekleştiren Akçakoca heyeti, Şentürk’e yeni vazifelerinde başarılar diledi.

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ
SEDAŞ’ın yeni Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk’e yapılan ziyaretle ilgili olarak açıklamada bulunan, Akçakoca
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Dr.Ersan Beye hayırlı olsun ziyaretine gittik. Elektrik dağıtım faaliyetleri
meşakkatli ve çok önemli bir iş. Tüm sektörlerde ve günlük hayatımızda enerji olmazsa hiçbir şey yapılamayacak
duruma geldik. SEDAŞ’ın yaptığı yatırım çalışmalarını bu nedenle çok değerli buluyoruz. Ziyaretimiz
sırasında ilçemizin taleplerini de konuştuk. Yukarı mahalle, Beşyol–Esentepe mevkiindeki enerji hattı ile 2018
içinde Göktepe köyü Çay mevkiindeki tüm enerji hatlarının yenilenmesi hususunu da ele aldık ve değerlendirdik.
Kaymakamlık binası arkasındaki ana trafonun büyütülmesi ve 15 Temmuz Değirmenağzı Şehitler Parkı projesi
içerisinde yer alan trafo talebimizin karşılanmasını da görüştük. Ersan Bey’in ilgisine teşekkür ediyor, şimdiden
kendisine başarılar diliyoruz.” dedi. Misafirleri ile yakından ilgilenen Dr. Ersan Şentürk, kutlama amacıyla yapılan
nezaket ziyaretine teşekkür ederken iadeyi ziyarette bulunacağını 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.

Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Ender Bayar
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

