SEDAŞ’TA HERŞEY MÜŞTERİ İÇİN

SEDAŞ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN YATIRIM ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRÜYOR
MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Kocaeli Kartepe İlçesi Beşevler Mevkii’nde Ertuğrul Gazi Mahallesinde elektrik enerjisi dağıtımında teknik
kalitenin sağlanması ve şebekede kapasite artışı sağlanması amacıyla SEDAŞ’ın yeni trafo ve direk montaj
çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Yücel Turak paydaş planı kapsamında
kendilerini bilgilendiren SEDAŞ’a tesis çalışmaları ve yatırım için teşekkür ediyor. Ertuğrul Gazi Mahallesi,
Beşevler Mevkii’nde oturan vatandaşlar, yapılan yeni yatırım çalışmaları ile elektriğin teknik kalitesinin daha
sağlıklı bir şekilde bölgelerinde gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını belirtiyorlar.

SEDAŞ’TAN HUMMALI ÇALIŞMA
SEDAŞ bölgedeki inceleme ve projelendirme çalışmaları sonrası 2017 yılı yatırım programında değerlendirdiği
Beşevler Mevkiindeki şebekeleri yenileme çalışmalarına start verdi. Bölgedeki trafoları ve elektrik direklerini
yenileme çalışmalarına başlayan SEDAŞ, hummalı bir çalışma ortaya koyuyor. SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup
Müdürlüğü’nün başlattığı çalışma ile pek çok sokakta SEDAŞ, dört koldan yatırım faaliyeti çalışmalarını
sürdürüyor. Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Yücel Turak, “SEDAŞ’ın yatırım programına aldığı bölgemizde yaptığı
çalışmaları takdirle karşılıyor ve hizmet kalitesini iyileştirmek için ekipleri ile çalışmaları sürdüren SEDAŞ
yetkililerine teşekkür ediyoruz. Beşevler mevkiimizi adeta abluka altına aldılar ve her sokakta çalışmalarını
sürdürüyorlar” dedi.

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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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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