SEDAŞ Ekibine Pamukova İtfaiyesinden Teşekkür
SEDAŞ’tan İnsan Hayatı İçin İşbirliğinde Örnek Davranış
SEDAŞ yönetici ve çalışanlarının yangın sırasında can ve mal tehlikesini önlemek adına itfaiye’nin çalışmalarına
destek olması takdirle karşılandı ve bu örnek davranışına Pamukova İtfaiye erlerinden teşekkür geldi.
Pamukova İlçesi Esentepe Sosyal Tesislerinin çatısında oluşan yangın, çevredekilerin ve sosyal tesislerde olan kişilerin
yüreğini ağzına getirdi.

Yangına müdahale sırasında, Şebeke Operasyon Sorumlusu Levent Akın, yangın müdahalesinde zorluk yaşandığı
haberini alır almaz sahada görev yapan arkadaşlarını bilgilendirdi. Kurumlar arasında sağlanan dayanışma ile yangın
söndürme çalışmasında görev yapan itfaiye erleri SEDAŞ’ın sepetli aracından köpükle müdahale de bulundu. Çatıda
ilerleyen yangın bu müdahaleler sonucu başarı ile söndürüldü.

İnsan hayatı için ve Kurumlar arası dayanışmada sağlanan işbirliğinde SEDAŞ örnek bir dayanışma sergiledi. İtfaiye
ekibi, yangın anında, kendilerine yardımcı olan ve bu amaçla hızla olay yerine yetişen ve söndürme çalışmalarına
yardımcı olan SEDAŞ ekibindeki, Bölge Sorumlusu Levent Akın başta olmak üzere, SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü
nezdinde Şebeke Operasyon ekibi çalışanlarının kendilerine teşekkür ettiklerini ve SEDAŞ’ı da bu konularda
paydaşlarıyla işbirliği ve yardım için dayanışmada bulunan bir kurum olması nedeniyle tebrik ettiklerini belirttiler.

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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