SEDAŞ Akçakoca Dağıtım Birimleri İçin
Hizmet Binası Yenileme Projesi Hayata Geçiriliyor
SEDAŞ Akçakoca’da İşletme Bakım Grup Müdürlüğüne bağlı Şebeke Operasyon Birimi işyerlerine ait hizmet binasını
yeniliyor. Akçakoca’da Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi No:14-1 adresinde malzeme ambarıyla birlikte konuşlanmış olan
işletme binasında yenileme çalışmasına hız verildi. Elektrik arızalarına 7 gün 24 saat gece gündüz müdahale etmek için
hazır bekleyen, ihbar aldıklarında adeta itfaiye gibi hızla arıza mahalline giden ve enerji verebilmek için ekipleri ile
gerek direkte gerek trafo binalarında tehlikeli iş kategorisinde olan elektrik işleriyle ilgili görev yapan SEDAŞ ekiplerine
daha rahat ve ferah bir iş ortamı sağlamak adına SEDAŞ İdari İşler Müdürlüğünce yürütülen hizmet binası yenileme
projesi tüm hızıyla sürdürülüyor.

SEDAŞ malzeme koltuk ambarı ile yan yana aynı alanda yer alan dağıtım birimlerinin konuşlandığı hizmet binası
yenileme projesinde sona gelindi. Bina içinde daha aydınlık, ferah, planlı, düzenli ve daha güzel bir iş ortamı sağlanması
için SEDAŞ’ın ele aldığı hizmet binası yenileme projesi, çalışanlarda da memnuniyet yarattı.

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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