SEDAŞ’tan Muhtarlarla Etkin İletişim
SEDAŞ Sakarya’nın Kuzey Bölgesindeki Muhtarlar Dernek Başkanları ile Bir Araya Geldi.
SEDAŞ bölgesindeki tüm muhtarlarla etkin iletişimi hedefleyerek, kutlama mesajları ile muhtarlara ulaşırken, il
ve ilçe muhtarlar dernek başkanlarına bölge sorumluları ile nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

SEDAŞ’ın Sakarya ili Söğütlü, Ferizli, Karasu, Kocaali ve Kaynarca İlçelerinin Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu
Can Ilgaz, bölgesindeki Muhtarlar Dernek Başkanlarına Muhtarlar Günü için nezaket ziyaretlerini
gerçekleştirerek, Dernek Başkanlarının ve sorumluluk alanındaki ilçelerde bulunan tüm mahalle ve köy
muhtarlarının, muhtarlar gününü kutladı.

“TALEP VE ÖNERİLERİNİ DE ALIYORUZ”
SEDAŞ Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz, elektriğin şebekemizde, elektrik dağıtım hatlarında, her
trafomuzda kesintisiz olarak var olması için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Zorlu ve meşakkatli bir işimiz olsa da
elektrik enerjisi gibi hayati bir konuda hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Her sektör için katma değer
sağlayacak elektrik dağıtım faaliyetini sağlıyoruz. Muhtarlarımızla sık sık işbirliği ve dayanışma içinde etkin bir
iletişim hedefliyoruz. Muhtarlarımız da seçilerek göreve geliyorlar ve bu makamda, vatandaşlarımıza hizmet
verilmesi için zor görevleri ve faaliyetleri yerine getirmek için çalışıyorlar. Devletin kurumları ile vatandaş
arasında hizmet verilebilmesi için köprü oluyorlar. Muhtarlarımızı 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile tebrik
ederken, kendilerinin taleplerini ve önerilerini de alıyoruz. SEDAŞ olarak muhtarlar günlerini kutlamaktan onur
duyuyoruz.” diye konuştu.

MUHTARLAR’DAN SEDAŞ’A TEŞEKKÜR
Muhtarlar Dernek Başkanları; “SEDAŞ’ın yöneticileri ve ekipleri her zaman bizleri bu özel günümüzde
unutmuyor kendilerine teşekkür ediyoruz.” dediler.

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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