SEDAŞ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ
SEDAŞ bölgesinde yaptığı yatırımlarla elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesinde artış
sağlamayı hedefliyor ve sahada yaptığı çalışmalarıyla da paydaşlarından tebrik ve teşekkür mesajları alıyor.
Geçtiğimiz kış ayında yaşanan ve enerji nakil hatlarında yıkıcı etkisi görülen hava muhalefeti sonucu, zarar gören
şebekede onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz ve sürekli enerji için gece gündüz demeden büyük bir özveri
ve gayret ile sahada bu çalışmaları yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne (SEDAŞ) ekiplerine ve yöneticilerine
olumsuz koşullarda kısa sürede yaptıkları başarılı saha çalışmalarından dolayı, İzmit İlçesi Çubuklu Osmaniye,
Mecidiye, Arpalık, Orhaniye ve Gülbahçe muhtarları, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’i makamında ziyaret
ederek teşekkür plaketi verdiler.

ÇÖZÜM ODAKLI SEDAŞ’A TEŞEKKÜR
SEDAŞ’ın saha faaliyetlerini, yatırım çalışmalarını ve iletişim koordinasyonunu başarılı bulan muhtarlar, kendilerine
tanınan SEDAŞ VIP numaraları sayesinde SEDAŞ’a sorunsuz ulaştıklarını ve mahalle ile köylerinde yaşanan enerji
taleplerine ilişkin ihbarları anında yetkililere ileterek taleplerine hızlı cevap bulduklarını belirttiler. SEDAŞ İcra
Başkanı Güven’e tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulunan Çubuklu Osmaniye muhtarı Kadir Gürkan, Mecidiye
muhtarı İdris Derin, Arpalık muhtarı Orhan Süren ve Orhaniye muhtarı Nurettin Akçay, “SEDAŞ ekiplerinin canla
başla, kar kış demeden gösterdiği fedakârlıklar karşısında SEDAŞ Ailesi adına İcra Başkanı Bekir Sami Güven’i ziyaret
etmek istedik. Kendilerine ve başarılı bir ekiple elektrik dağıtım hizmeti verdikleri için tüm SEDAŞLILARA teşekkür
ediyoruz.” Dediler.

“KOORDİNASYON İÇİNDE OLMAYI DEĞERLİ BULUYORUZ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SEDAŞ İcra Başkanı Güven ise “Çetin geçen kış şartları sonrası hasar
gören şebekelerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Yatırım planlarımız doğrultusunda da mahalle ve köylerimizin
enerji nakil hatlarında kapasite artışları yapıyoruz. Muhtarlarımız, tüketiciler ve kurumlar arasında köprü görevi
gören, kamu hizmetlerinde değerli işler yapan ve bölge halkının sürekli nabzını tutan insanlardır. Bu anlamda
koordinasyon içinde olmayı ve işbirliği sağlamayı değerli buluyor, nazik ziyaretiniz nedeni ile sizlere 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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