SEDAŞ Bolu’da Muhtarlar Gününü Kutladı
SEDAŞ Bolu İlinde de Muhtarlar Günü için nezaket ziyaretlerini gerçekleştirdi ve Muhtarlar Dernek
Başkanları nezdinde muhtarlar gününü kutladı.

“MUHTARLAR ÖNEMLİ BİR MAKAMDA BULUNUYORLAR”
SEDAŞ Bolu Şebeke Operasyon İl Yöneticisi İsmail Doğandor Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret
Özen’e yaptığı nezaket ziyaretinde Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Baran ile Sanayi
Teknoloji Müdürü Ahmet Küçükkaraca da ziyarette hazır bulundu. SEDAŞ Yöneticisi İsmail
Doğandor, “Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş değerli muhtarlarımız, son derece önemli
bir makamda bulunmaktadırlar. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal
yaşamın içerisinde kendini gösteren her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı
makamda görev yapan muhtarlarımız SEDAŞ’ın en önemli paydaşları içinde ve bizlerin baş tacıdır.”
dedi. Bolu Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Mesut Yörükoğlu da bu kutlamalar sırasında Göynük
ve Mudurnu Dernek başkanlarını ziyaret ederek muhtarları tebrik etti.

MUHTARLAR SEDAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen de makamına yapılan ziyaretten çok büyük mutluluk
duyduğunu belirterek, SEDAŞ yöneticilerinin Muhtarlar Gününde bizleri hatırlamaları ve nezaket
ziyaretleri ile tüm muhtar arkadaşımıza iletmek üzere bize aktardıkları güzel mesajlar, bizleri ziyadesi
ile onurlandırdı ve mutlu etti. SEDAŞ’a çok teşekkür ederiz.”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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