SEDAŞ'tan Karapürçek Kaymakamı'na Nezaket Ziyareti
SEDAŞ hesap verilebilirlik, şeffaf yönetim ve çözüm odaklı, müşteri memnuniyeti anlayışı gereği
paydaşları ile işbirliğini sürdürmeye devam ediyor.
NEZAKET ZİYARETİ
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan Karapürçek
Kaymakamı Elif Nur Yaman’ı makamında ziyaret ederek SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Elif Nur
Yaman, yapılan nezaket ziyaretine teşekkür ederken, “Karapürçek yüz ölçümü 127 kilometrekare ve Sakarya
İlçeleri içinde yüzölçümü ile en küçük ilçe. Nüfusu da Taraklıdan sonra ikinci küçük ilçe. Ancak yeşil tabiatı ile
çok güzel bir ilçemiz var. Giderek cazibe bölgesi olacağına inanıyoruz. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın en iyi
hizmeti alması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçemizin elektrikle ilgili konularında SEDAŞ ile
işbirliğimizi de başarılı bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz” dedi. Kaymakam Elif Nur Yaman,
Dr.Ersan Şentürk’e Karapürçek Muhtarları ile yapacakları toplantının yararlı olacağını belirtti. Elif Nur Yaman,
misafirleri ile yakından ilgilenirken, yapılan nezaket ziyaretine ve kendisi için yapılan ayrıntılı bilgilendirmeye
teşekkür etti. Dr.Ersan Şentürk yapılan tespitlerle ilgili hızlı bir inceleme ve geri dönüş sağlanacağını,
işbirliğinin başarı ile sürdürüleceğini belirtti.

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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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