SEDAŞ VE İZMİT BELEDİYESİ ŞEHİR ŞEBEKESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ
SEDAŞ ve İzmit Belediyesi bir toplantı ile şehir şebekesine ait değerlendirmeleri birlikte yaptılar.
Dr.Şentürk, Dr.Doğan’a SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ile bir araya gelen, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk,
Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk ile Ar-Ge Yatırım Planlama
Sorumlusu Aysel Karaşin şehir şebekesine ait değerlendirmeleri birlikte yaptılar. Paydaşlarını bilgilendirme
konusunda hassas davranan SEDAŞ ekibi, yüz yüze sağlanan bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında
şehir merkezini besleyen trafolarla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Dr.Nevzat Doğan’a ayrıntılı bilgiler
verdi. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, “SEDAŞ özel şirket statüsünde, elektrik dağıtımını bir kamu
hizmeti olarak gerçekleştiriyor. Tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak bizim için çok değerli. Ayrıca
olumlu sonuçlar için işbirliği gerektiren konular olabiliyor.”dedi. Dr.Nevzat Doğan işbirliği gerektiren
konularda hizmetin daha iyi verilebilmesi için karşılıklı istişare ile el birliği yapılıp hızlı sonuç alınacağını
belirtti. Dr. Nevzat Doğan, bilgilendirme ve değerlendirme amaçlı yapılan toplantının çok faydalı olduğunu
belirtti ve SEDAŞ yöneticilerine verilen bilgiler için 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.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Gülce Türker
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

