SEDAŞ’A BAŞİSKELE BELEDİYESİNDEN İADE-İ ZİYARET
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin
Ayaz’dan İade-i Ziyaret
BELEDİYELERE TEŞEKKÜR
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk iade-i ziyarette bulunan Başiskele
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirirken misafirleri ile yakından
ilgilendi. SEDAŞ’ın 2009 yılında özelleşmiş bir kurum olsa da yaptığı iş gereği kamu hizmeti vermeye devam
ettiğini belirten Dr. Ersan Şentürk, “Elektrik dağıtımı altyapısı ve elektrik şebekesi yapım işlerine bağlı olarak
Belediyelerle çok yakın çalışma içinde oluyoruz. Belediyeler en önemli paydaşlarımız içinde yer alıyor.” dedi.
Altyapı çalışmalarında Belediyelerle koordinasyon sağlandığını belirten Şentürk, “Bu anlamda Belediyelerin
çözüm odaklı yaklaşım sağlayan departmanlarına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Belediye olarak SEDAŞ’ın çalışmalarında işbirliğine hazır olduklarını söylerken,
SEDAŞ’ın meşakkatli ve tehlikeli ancak bir o kadar da vazgeçilmez ve çok hayati bir görev yaptığını belirtti.
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, SEDAŞ çalışanlarına işgüvenliğini her zaman dikkate aldıkları başarılı
çalışmalar diledi. Dr.Ersan Şentürk misafirleri ile yakından ilgilenirken, nezaket ziyareti için de teşekkür etti.

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 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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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