SEDAŞ’ta Karasu Muhtarlar Derneği’nin Tebrik ve Nezaket Ziyareti
SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü görevini 2017 yılı başında devir alan Dr.Ersan Şentürk’e nezaket ve tebrik ziyaretleri
devam ediyor. Bu ziyaretlerden biri de Sakarya Karasu İlçesi Muhtarlar Derneği ve dernek üyelerinin tebrik
ziyaretiydi. Şentürk, Karasu İlçesi Muhtarlar Derneği ve üyelerini makamında ağırladı.
Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e yeni görevini tebrik için nezaket
ziyareti gerçekleştiren Karasu İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri, Şentürk’e yeni vazifelerinde başarılar
diledi. Dr. Ersan Şentürk’e yapılan ziyaretle ilgili olarak açıklamada bulunan, Karasu İlçesi Muhtarlar Derneği
Başkanı, Kızılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Topaloğlu ve dernek üyeleri muhtarlar, Karasu’nun son dönemde
cazibe bölgesi haline geldiğini ve her yıl yüzlerce konutun şebekeye eklendiğini, artan abone sayısının da özellikle
yaz döneminde enerji talebini artırdığını ve şebekede aşırı güç talebi yarattığını, SEDAŞ’ın da özelleştirilmesi
sonrası Karasuya pek çok yatırım yaptığını belirttiler. 7/24 hizmet veren SEDAŞ Şebeke Operasyon ekiplerine
teşekkür eden Muhtarlar, Dr. Ersan Şentürk’e ilgisinden ve kendilerini dinlemesinden, çözümcü yaklaşımından
dolayı da teşekkür etti ve yeni görevinde kendisine başarılar dilerken, ilçe merkez ve köylerinde yeni şebeke
altyapı yatırım talebi ve ihtiyaçları hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Muhtarlar önemli paydaşlarımız
Misafirleri ile yakından ilgilenen Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce olmak üzere 4 ilde
elektrik şebekesinden sorumlu olduğu 766 Köy ve 1344 mahalle var. Yatırım ve bakım çalışmalarımız, hizmet
kalitesi için çok önemli. Müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı, Muhtarlarımızla işbirliğini, iletişimi etkin bir
şekilde sürdürmeyi hedefliyor ve bunu önemsiyoruz. Muhtarlar önemli paydaşlarımız. Bu nezaket ziyaretine çok
teşekkür ediyorum” 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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