SEDAŞ’TA ŞENTÜRK’E KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANINDAN TEBRİK VE NEZAKET
ZİYARETİ
SEDAŞ’ta Dağıtım Direktörlüğü görevini Yunus Bekircan’dan devir alan Dr.Ersan Şentürk’e nezaket ve tebrik
ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretlerden biri de Kocaeli İli Körfez İlçe Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan
Yardımcısı Levent Yılmaz’ın tebrik ziyaretiydi.

Şentürk, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz’ı makamında ağırladı. SEDAŞ
(Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e yeni görevini tebrik için nezaket ziyareti
gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Baran ve yardımcısı Yılmaz, Şentürk’e yeni vazifelerinde başarılar diledi.
Dr. Ersan Şentürk’e yapılan ziyaretle ilgili olarak açıklamada bulunan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,
SEDAŞ’ın özelleştirilen ancak yaptığı işin doğası gereği, kamu hizmeti vermeye devam eden büyük bir altyapı
kurumu olduğunu belirterek, enerji hayatımızda her geçen gün çok daha önemli hale geliyor, SEDAŞ zor ve
tehlikeli bir iş yapıyor. Ancak şehirler büyüyor ve yeni yatırım ihtiyaçları doğuyor, SEDAŞ ile işbirliği içinde
çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Özellikle İlimtepe’de planladığımız yeni çalışmalar, İZSU ile yapacağımız ve 3
yıla yayılacak altyapı çalışmaları sırasında SEDAŞ’ın yapabileceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde
bulunduk. Ersan Bey’in ilgisine teşekkür ediyor, şimdiden kendisine başarılar diliyoruz.” dedi.

Misafirleri ile yakından ilgilenen Dr. Ersan Şentürk, işbirliğini hedeflediklerini belirterek, kutlama amacıyla
yapılan nezaket ziyaretine teşekkür ederken, iadeyi ziyarette bulunacağını da 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, 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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