SEDAŞ’A OLGUNLAR TURNUVASINDAN TEŞEKKÜR
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon elektrik kullanıcısına, 1700 çalışanı ve 500 aracı ile
elektrik dağıtım hizmeti veren ve elektriğin sürekliliği için 7/ 24 görev yapan SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)
2013 yılından itibaren turnuvanın geliri ile eğitime katkı sağlamak amacıyla tertiplenen ve bu yıl 29’ncusu düzenlenen
geleneksel Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvasına verdiği destek sebebiyle onurlandırıldı.

Sakarya'da 1987'den beri düzenlenen, bu yıl da Prof.Dr.Tansu Çiller Ticaret Meslek Lisesi Spor Kulübü Derneği
tarafından organize edilen ve Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar kategorisinde yapılan futbol turnuva
maçları sona erdiğinde, ödül gecesinde şampiyonluk maçı öncesi, Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvasında bu yıl “tüm
takımlara başarılar dileyerek, eğitime katkı için turnuvaya destek veren” SEDAŞ unutulmadı. Turnuvanın
destekçilerinden olan SEDAŞ adına teşekkür plaketini, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan aldı.

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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