SEDAŞ, CAPİTAL 500’DE
BAŞARILI, BÜYÜK & ÖZEL ŞİRKETLER İÇİNDE
YER ALDI
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., bu yıl Capital Dergisi tarafından 19’ncusu gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük
500 Özel Şirketi" araştırmasında SEDAŞ 377. Sırada “Büyük Özel Şirketler” listesinde yer aldı. 2015 yılında 416. Sırada
listede yer alan ve sıralamada başarılı yükselişini gerçekleştirerek, 2016 yılı değerlendirmesinde 377. olarak başarısını
kanıtlayan SEDAŞ, geçen yıl yayınlanan listeye göre sıralamada 39 basamak birden yükseldi.

SEDAŞ 2013 yılında Türkiye de elektrik piyasasında izlenen yol haritası gereği, Perakende Satış ile Dağıtım
Faaliyetlerinin hukuki ve fiziki ayrıştırılmasını gerçekleştirerek, Elektrik Perakende Satış faaliyeti olan; elektrik satışı ve
buna ait faturalandırma, tahsilat ve ödeme noktalarına ait faaliyetleri terk etti. Ancak, SEDAŞ dağıtım lisansı
kapsamında, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki elektrik dağıtım şebekesinde, arıza bakım onarım, ek tesis, yenileme
ve kapasite artışı ile yatırım, kayıp ve kaçak elektrikle mücadele, sayaç okuma, aydınlatma faaliyetlerine ait çalışmaları
özel şirket statüsünde kamu hizmeti olarak sürdürmeye, 20 bin kilometrekarede, 45 ilçe 766 köy ve 1344 mahallede
müşterilerinin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamaya devam ediyor.

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, 47 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 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 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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