KÖRFEZ MİMAR SİNAN MAHALLE MUHTARINDAN SEDAŞ’A TEŞEKKÜR
SEDAŞ Kocaeli Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Yiğit Şöhretli’nin mahalledeki trafo üzerine
ayıplı yazılar yazılması ve muhtarlık talebinden sonra gelişen iletişim için bilgi vermek üzere SEDAŞ Şebeke
Operasyon Bölge Sorumlusu Taha Yıldız, muhtarlık makamına ziyarette bulundu.

Yapılan ziyaret ve kendisine verilen bilgiler nedeniyle Muhtar Aynur Yiğit Şöhretli SEDAŞ Şebeke Operasyon
Bölge Sorumlusu Taha Yıldız ve beraberindeki görevlilere çok teşekkür etti. Taha Yıldız, “Muhtarlar en önemli
paydaşlarımız içinde yer alıyor. SEDAŞ’ta kamu hizmeti yapıyor. Sizlerle işbirliği yapmaktan ve bilgi vermekten
büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler de size katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Taha Yıldız ve Şebeke Operasyon Ekip Görevlileri Muhtar Aynur Yiğit Şöhretli ile yeni boyanan trafonun
bulunduğu bölgeyi birlikte ziyaret ettiler ve trafoyu incelediler. İlk olarak yapılan sprey boyanın ayıplı sözlerin
hızlıca kapanması için geçici ve zaman kazanmak adına yapıldığını ve SEDAŞ’ın tedarikçisi tarafından 18 Mart
Pazar günü itibariyle de trafo köşk binasının SEDAŞ’ın kurumsal renkleriyle boyandığını ifade eden Yıldız’a
Muhtar Şöhretli, trafonun yeni halinin mahalle halkını da memnun ettiğini belirterek, SEDAŞ yöneticilerine
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 9,7 milyar kWh’tir.
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