SEDAŞ BELEDİYELERLE İLETİŞİM İÇİNDE
SEDAŞ şebeke yatırımlarında Belediyelerle koordinasyon ve iletişim içinde çalışmalarını sürdürüyor.
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyetleri
içinde yer alan şebeke yatırımlarını projelendirme ve uygulama yapılması aşamalarında, Valilik bünyesinde
aydınlatma komisyonu çalışmalarını, altyapı yatırımları için kazı izinleri gibi pek çok konuyu daha iyi hizmet
anlayışı ile Belediyelerle koordinasyon ve iletişim içinde sürdürüyor.

SEDAŞ, özelleştiği günden bu yana 9 yıldır elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, şebeke alt yapısı
projelendirme ve yatırım çalışmalarında vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, kullanıcı
memnuniyeti ve hizmet kalitesini sağlamak adına en önemli paydaşları içinde yer alan Belediyelerle
etkin bir iletişim çalışması sürdürüyor.
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan
Şentürk son olarak, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamında ziyaret ettiler. Yüz
yüze yapılan iletişimin çok faydalı olduğunu belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
“Kentimiz her geçen gün gelişiyor ve yeni yatırım ihtiyaçları doğuyor. SEDAŞ ile işbirliği içinde
gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan
Şentürk’e çok teşekkür ederim ” 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 22 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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