SEDAŞ’A BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞINDAN TEŞEKKÜR
Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, SEDAŞ yöneticilerinin yaptığı nezaket ziyaretinde “Elektriğin
dağıtımı ile önemli bir katma değer sağlanıyor” dedi. Kantay, son dönemde yapılan işletme bakım,
aydınlatma ve yatırım çalışmaları sonucu elektrik kesinti sayısı ve süresinde sağlanan olumlu
gelişmeler nedeniyle SEDAŞ’a teşekkür etti.

SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı Şebeke Operasyon Müdürü Gürcan Seymen, Şebeke Bakım Yönetimi
Müdürü Murat Özdil ile Kocaeli Şebeke Operasyon İl Yöneticisi Çınar Aslan ve Başiskele Şebeke Operasyon
Vardiya Amiri Ümit Özdil, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’a nezaket ziyaretinde bulundu. SEDAŞ heyeti
Kaymakam Atilla Kantay’a Başiskele de SEDAŞ’ın yaptığı çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Kaymakam
Atilla Kantay, SEDAŞ’ın elektrik şebekesiyle ilgili iletilen sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı ve sonuç alacak
şekilde yaptığı çalışmaların nihayetinde son dönemde, elektrik kesintileri konusunda fark edilir derecede
azalma olduğunu, SEDAŞ’ın aldığı önlemler ve işletme bakım çalışmaları ile tesis yatırım çalışmaları sonrası
hissedilir ve memnuniyet verecek derecede elektrik arıza sayısı ve kesinti süresinin de azaldığını belirterek,
“Tehlike sınıfı yüksek ve zor bir işi meşakkatli bir şekilde ayrıca gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden
ekipleriniz ile 7/24 elektrik şebekesini takip ediyor ve gerektiğinde hızla müdahale ediyorsunuz. İnsanların
günümüzde ihtiyaç duyduğu en önemli enerji olan elektriğin dağıtımı ile sadece sanayiide, ticarethanede
değil, insanların günlük hayatında da çok önemli bir katma değer sağlıyorsunuz. “Bu çalışmalardan dolayı
SEDAŞ’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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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