SEDAŞ Sosyal Medya Hesaplarından Paydaşlarını Bilgilendiriyor
SEDAŞ sosyal medya hesaplarında, günlük hayatımızın olmazsa olmazı, modern hayatın bütün kolaylıklarını
kullanmamızı sağlayan elektrik enerjisinin, güvenli kullanımı ve olası iş kazalarında alınabilecek önlemler
ile ilgili yayınladığı videolarla paydaşlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) elektrikle ilgili makine, teçhizat ve elektronik aletlerle direk temas
halinde olunması sırasında, uygun koşullar sağlanmadığında ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında,
büyük riskler oluşabileceği ve kazalar yaşanabileceği hakkında sosyal medya hesaplarında yayınladığı videolar
ile uyarılarda bulunuyor. Bu videolarda elektrik çarpmalarında neler yapılabileceği, alınacak önlemler ile ilgili
bilgiler de yer alıyor.

SEDAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paydaşları için yayıma aldığı videoyu izleyebilir, SEDAŞ ile ilgili güncel
haberleri, gelişmeleri, duyuruları SEDAŞ’ın sosyal medya adresleri üzerinden takip edebilirsiniz.
https://youtu.be/0D0KeXfGRRA
https://www.facebook.com/sakaryaelektrikdagitim/videos/1146391875512659/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6449724529768951808/

https://www.instagram.com/p/BoJQRwPF9_s/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1jr85ziovdawv

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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