SEDAŞ ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN
BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM İÇİNDE
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, “SEDAŞ’ın şebeke kapasite artışı ve yenileme çalışmalarını
yaparken imar planlarıyla ilgili, istimlak, kamulaştırma ve kazı izinleri gibi pek çok konu nedeniyle en önemli
paydaş iletişimi sağladığı kurumların başında Belediyeler geliyor. SEDAŞ tüm kurumlarla ve Belediyelerle
iletişimi ve elektrik dağıtım hizmeti için kurumlar arası koordinasyonu çok önemsiyor.” dedi.

SEDAŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİM İÇİNDE
Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın özel şirket statüsünde, kamu hizmeti vermeye devam ederken, paydaş iletişimine
de özen gösterdiğini belirterek, “SEDAŞ’ta yatırımlardan da sorumlu olan Dağıtım Direktörlüğü’ne bağlı olarak
görev yapan Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğümüz ve İşletme Bakım Grup Müdürlüğümüz bünyesindeki
birimler, bakım onarım ve yatırım altyapı çalışmaları için Belediyelerin yönetimleri ve altyapıdan sorumlu
birimleri ile önemli işbirlikleri ve iletişim koordinasyonu, karşılıklı diyalog ve çözüm odaklı çalışmalar sağlıyor.
SEDAŞ Büyükşehirlerin ( AYKOME) Altyapı Koordinasyon Merkezleri ile de gerekli planlamaları birlikte yapıyor.
SEDAŞ yöneticileri olarak bölgemizdeki Belediye Başkanlarımız ve ilgili Belediye Birimlerinin yöneticileri ile
zaman zaman toplantılar ve ziyaretlerle bir araya geliyoruz. Etkin iletişimin, kurumlar arası koordinasyon
sağlamanın, güçlü iletişim bağları oluşturmanın dağıtım hizmetimize olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz.”
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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