SEDAŞ’TA SAKARYA MUHTARLAR FEDERASYONUNUN
DAĞITIM DİREKTÖRÜNE TEBRİK ZİYARETİ
Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve beraberindeki heyet, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan
Şentürk’ü makamında ziyaret ederek, yeni görevi nedeniyle tebrik etti ve başarılar diledi.

Dr.Şentürk, tesis yatırım çalışmaları, şebeke bakım onarım ve aydınlatma konularında muhtarlara çeşitli bilgiler
aktararak muhtarların en önemli paydaşları olduğunu ve kendisine her zaman ulaşılabileceklerini ve iletişimi tüm
paydaşları nezdinde SEDAŞ olarak çok önemsediklerini ifade etti. Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem
ise SEDAŞ’ın muhtarlara yönelik yaptığı iletişim kanallarının çoğaltılması çalışmalarını başarılı bulduklarını belirterek,
SEDAŞ yöneticilerinin ve ekiplerinin muhtarlardan gelen taleplere hızlı cevap vermeleri, sahada yoğun gayret
göstererek başarılı faaliyet sergilemeleri ve kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti. Erdem
SEDAŞ Dağıtım Direktörü ile bir araya gelmişken bazı talep ve önerilerini ilettiklerini de belirtti.

Başkan Erdem, Dr.Şentürk’e Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak hazırladıkları “A’dan Z’ye Sakarya” adlı kitabı
hediye etti. Yapılan nezaket ziyareti nedeniyle memnuniyetini ifade eden SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk,
Başkan Erdal Erdem’e ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

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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