SEDAŞ’TAN ANINDA ÇÖZÜM, MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Düzce Akçakoca İlçesi Kurugöl köyü İkizdere mahallesinde 2 yıl önce hayırsever vatandaşlar tarafından
yaptırılan mescitte uzun süredir karanlıkta cep telefonu ışığı ile ibadet yapıldığını öğrenen SEDAŞ yetkilileri,
Kurugöl Muhtarı Abdullah Biriktir ile iletişime geçerek Köy mescidi cemaatinin sorununu çözmek için
girişimde bulundu. Kurugöl girişinde mesire alanında yer alan mescitte Şebeke sorununun olmadığı ve ilave
tesis yapılmasına da gerek olmadığı belirtilerek, hızlıca çözüm sağlanabilmesi için abonelik işlemlerinin
başlatılması gerektiği tespit edildi ve Muhtarlığa bilgi verildi. SEDAŞ Ölçme ve Veri Departmanı Düzce İl
Yöneticileri basından öğrendikleri konuyu araştırarak incelediler ve hayırseverler tarafından yaptırılan aslında
bir Cami değil ancak mesire alanına yakın bir yerdeki mescitte enerji olmadığını ve bunun nedeninin de bu
bölgede elektrik şebekesi olmaması değil de mescide ait binanın elektrik aboneliği için bugüne kadar hiçbir
başvuru yapılmadığını belirlediler.

SEDAŞ yöneticileri, yasal prosedürlere uygun ve gerekli izinlerin alınması ile yapılan tüm binalara elektrik
bağlantı anlaşmasının yapıldığını ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile görev yaptıklarını belirttiler. Ayrıca Köy
Muhtarı ile de görüşerek bu konuda hızlıca aksiyon alınabileceği ancak öncelikle mescit için kullanılan
binanın elektrik aboneliği için başvuru yapılması gerektiği hakkında Muhtarlığa da bilgi verdiler. Kurugöl
Muhtarı Abdullah Biriktir de konu hakkında SEDAŞ tarafından kendisine ulaşılması ve konuyla yakından
ilgilenilmesine, çözüm odaklı bu yaklaşıma teşekkür etti ve kendisine verilen bilgiler doğrultusunda
önümüzdeki günlerde abonelik için köy tüzel kişiliği adına başvuruda bulunacaklarını belirtti. Kurugöl Muhtarı
Abdullah Biriktir, SEDAŞ’ın bu konularda duyarlı ve hassas yaklaşım gösteren çalışanlarına ve yöneticilerine
teşekkür ediyoruz 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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