Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Yeni Yılı SEDAŞ İşletme Bakım Ekipleri İle Karşıladı.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıla, yılbaşı gecesinde enerjinin sürekliliği için
meşakkatli çalışmalar yapan ve vatandaşların elektriklerinin kesilmemesi için 7/24 görevde
olan SEDAŞ Bolu İşletme Bakım Ekipleriyle birlikte girdi.

Bolu İli Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) merkez binasını ziyaret
etti. SEDAŞ hizmet binasında Bolu Valisi Ahmet Ümit ve SEDAŞ yöneticileri ile SEDAŞ işletme Bakım
ekipleri tarafından karşılanan Dönmez, yetkililerden bilgi aldıktan sonra elektrik işçilerinin yeni yılını
kutladı.
BAKAN ÇALIŞANLARI ONURİZE ETTİ
SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın eşlik ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
İşletme Bakım ekiplerine ziyaretinde getirdiği baklavanın ikram edilmesini sağlarken, SEDAŞ
çalışanları ile sohbet etti. Sayın Fatih Dönmez, Bölgenin enerji dağıtım faaliyetlerine ilişkin SEDAŞ
Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk’ün sunumunu dinledi, 10 yıl önce özelleşen ve özel şirket
statüsünde kamu hizmeti veren SEDAŞ’ın, elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında yöneticilerden ayrıntılı
bilgiler aldı. Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalardan dolayı,
SEDAŞ yönetici ve çalışanlarını tebrik etti.

GİZLİ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Herkes evinde elektrik enerjisini kullanırken, sizler
enerjinin kesintisiz bir şekilde verilmesi ve vatandaşlarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde
alabilmesi için kar kış, sıcak soğuk demeden her koşulda 24 saat esası ile görev başındasınız. Müşteri
memnuniyetinin sağlanması için sizlerin çabaları ve çalışmaları çok değerli ve önemli. Elektrik
teknisyeni ve mühendis arkadaşlarımız enerji dağıtım faaliyetlerinin gizli kahramanlarıdır. Hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini dileyen Sayın Fatih
Dönmez, SEDAŞ çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Dönmez çalışanların yeni yılını tek tek
kutladı ve elektrik dağıtım faaliyetinde görev yapan çalışanlara kazasız belasız iyi günlerde başarılı
çalışmalar diledi. 2019 yılına girildiği dakikalarda Sayın Fatih Dönmez SEDAŞ hizmet binasından ayrıldı.

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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