BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ TOÇOĞLU VE FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SOĞUK’TAN

SEDAŞ, SASKİ VE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Ferizli Belediyesi’nin, muhtarlar ve STK'lar ile her ay bir araya gelerek düzenli olarak yaptığı
toplantıda ilçe genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Ferizli Belediyesi’nin hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Zeki Toçoğlu’da
katıldı. Muhtarlar ve STKTar ile yapılan toplantıya SEDAŞ Bölge Şebeke Operasyon Sorumlusu Can Ilgaz
katıldı. Yapılan toplantıda ilçe genelinde geçmiş bir ay değerlendirildi. Özellikle Muhtarlar çetin bir kış
yaşandığını ifade ederek, ilçe de yapılan çalışmalar sayesinde yoğun kar yağışına rağmen herhangi bir
sıkıntı yaşamadıklarını ve bu anlamda kamu hizmeti veren kurumlara teşekkür ettiklerini belirttiler.

Başta Büiyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk olmak üzere,
Karla mücadele ekiplerine, SEDAŞ ve SASKİ yetkilileri ile çalışanlarına gece gündüz demeden kesintisiz
enerji vermek için kara ve soğuğa rağmen mücadele ederek başarılı bir kar mesaisi geçirdikleri, gece
gündüz özveri ile görev yaptıkları, arızalara anında müdahale ederek enerjinin ve diğer hizmetlerin
devamlılığını sağladıkları, hayatı kolaylaştırdıkları için teşekkür ettiler.
Muhtarlar, SEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne giderek, SEDAŞ’ın yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etmek
istediklerini belirttiler.

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.
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