SEDAŞ’TAN DÜZCE’DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI VE NEZAKET ZİYARETİ
(SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Düzce İli Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Barış Cerlet, Türkiye Muhtarlar
Derneği Düzce Şube Başkanı Yaşar Çengel’i 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla makamında ziyaret ederek, Düzce’deki
tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladığını bildirdi.

Yaşar Çengel, SEDAŞ’ın Düzce’deki tüm muhtarlara tebrik mesajını SMS yoluyla gönderdiğini ve bu nedenle teşekkür
ettiklerini belirterek, ayrıca nezaket göstererek kendi makamlarına kadar gelen SEDAŞ temsilcilerine yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade etti. Yaşar Çengel “Muhtarlar olarak bizleri böyle bir günde hatırlayarak
ziyarette bulunmanız çok anlamlı. SEDAŞ ile sorunlarımızı paylaşıyoruz ilgileniyorlar ve bizde mutlu oluyoruz.
Mahallelerimizde oturan vatandaşlar adına SEDAŞ’ı arıyoruz. Vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini çok önemsiyoruz.
SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzcede bölgesindeki toplam 2110 muhtar arkadaşımıza ilettiği SMS tebrik mesajı
ve SEDAŞ İcra Başkanı Sayın Bekir Sami Güven’den aldığımız yazılı tebrik mesajı bizleri onurlandırdı. SEDAŞ’ın bugün
SMS ile tüm muhtarlarımıza ilettiği kutlama mesajı, SEDAŞ İcra Başkanı Sayın Bekir Sami Güven’den aldığımız yazılı
tebrik mesajı bizleri çok mutlu etti ve sevindirdi. Bizlere verdiğiniz değeri gösteren bu nezaketli ve hassas yaklaşımınız
ve kutlama mesajlarınıza ayrı ayrı çok 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, 49 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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