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SEDAŞ; “ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN”
SEDAŞ TÜM BİRİMLERİYLE EN İYİ HİZMET ve EN İYİ KALİTEYE
ODAKLANARAK BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR
3,2 MİLYON NÜFUS 1,5 MİLYON TÜKETİCİ
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Şirketler Grubu ile Avrupa’nın lider enerji
şirketlerinden CEZ Grubu’nun oluşturduğu ortak girişim Şirketi AKCEZ tarafından 11 Şubat 2009
yılında devir alınan SEDAŞ, 5 yıllık sürede büyük başarılara imza attı. 20 bin kilometrekarelik bir alanda
görev yapan SEDAŞ, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce de 45 ilçe 66 Belediye sınırları içinde ve 1441
köy şebekesinde 7/24 elektriğin dağıtım sürecini yönetiyor. SEDAŞ bölgesinde 3,2 milyon nüfusa ve
1,5 milyon tüketiciye 1483 çalışanı ile elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

“ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN”
SEDAŞ 2011 ve 2015 tarife dönemindeki 5 Yıllık sürede 313 Milyon TL yatırımı gerçekleştirmiş
olacak. Uzaktan sayaç okuma sistemini işletmeye almak üzere OSOS (Otomatik Sayaç Okuma
Projesini) gerçekleştiren SEDAŞ, 20 bin kilometrekarelik görev ve sorumluluk alanında Şebekedeki
enerjinin sürekliliğini kontrol altına alarak uzaktan enerjinin izlenmesi ve arızalara hızla müdahale
edilebilmesini sağlayacak olan SCADA Sistemini de kuruyor. İnsan kaynaklarında ve
organizasyonel yapılanmasında da hızlı dönüşümü gerçekleştiren SEDAŞ, 20013 yılı başında
ayrıştırma projesi ile dağıtım hizmetlerinden, elektrik satış faaliyetini kapsayan perakende satış
hizmetlerinin hukuki ayrıştırmasını da gerçekleştirdi. İş süreçlerinde gerekli kurumsal altyapıyı
kuran SEDAŞ, geçen yıl asli görevleriyle ilgili hizmet aldığı taşeron firmalardan hizmet almayı da
terk etti. İşletme Bakım onarım, endeks okuma ve kesme açma ile çağrı merkezi faaliyetlerinde
hizmet aldığı taşeron firmaların elemanlarından 954 tane elemanı SEDAŞ kendi bünyesine alarak,
şirket kadrosuna geçirdi.
SEDAŞ yönetici ve çalışanları hizmet kalitesi için şirket bünyesinde pek çok projeyi hayata
geçirirken, ticari ve teknik kalite standartlarına, en iyi hizmet ve en iyi kaliteye odaklanarak
performans sergiliyor, “Enerjimiz sürekli çalışan Türkiye İçin” sloganını kullanıyorlar.
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