SEDAŞ GAZETECİLERİN “DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ”KUTLADI
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, yayımladığı mesajda, “Mesai mefhumu gözetmeden
feragatle ekmeğinin peşinden koşan gazeteciler, kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Gazeteci, her şeyden önce
toplum yararını gözeten ve koruyandır. Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma
hakları adına özveri ile fedakârca çalışan basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade
hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur.
Kalemleri ile aslında tarihin sayfalarını da hazırlayan Gazeteciler, ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları
doğrultusunda gerçeklerin peşinden koşarak verdikleri bilgilerle, toplumu aydınlatmaktadırlar. Bu
düşüncelerle, elektrik dağıtım bölgemizde zaman mefhumu gözetmeksizin, fedakârca çalışarak ülkemizdeki,
bölgemizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşmak yolunda emek harcayan, kamuoyu ile aramızda köprü görevi
gören, ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan,
toplumu aydınlatan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, kendilerine sağlık ve
mutluluk dolu, başarılı bir meslek hayatı dileriz." dedi.

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 1,6 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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