SEDAŞ ÇALIŞANLARI GAZİ MUSTAFA KEMAL’İ ANDILAR
SEDAŞ çalışanları da Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce birimlerinde “Gazi'nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza,
vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip
çıkılması için 10 Kasımda ayaktayız” diyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79.yıl dönümünde saat dokuzu beş
geçe, saygı ve rahmetle anmak üzere saygı duruşunda bulundular.

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü”
nedeniyle tüm SEDAŞ çalışanlarına hitap ederken, “Gazi Mustafa Kemal, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden
biri olup, umutların tükendiği bir dönemde yeni bir uyanışın fitilini ateşleyen, azmi, kararlılığı, cesareti ve Aziz
Milletimize olan sonsuz inancı ile kurtuluş destanını yazan, mazlum bir milleti tekrar mağrur bir millet haline
dönüştürmüş, hem askeri hem de devlet adamlığı alanındaki üstün dehası sayesinde, ülkenin bağımsızlığını
kazanmasını sağlamakla kalmamış, çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği modern bir devlet kurarak Ülkemizi dünya ile
bütünleştiren büyük bir liderdir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin
kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin
tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

SEDAŞLILAR, “Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi
Mustafa Kemal'in ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi, çocuklarımıza da birlik ve beraberlik içinde
güzel bir gelecek hazırlamak için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu nedenle şirketimizin sloganı;
Enerjimiz Sürekli Çalışan Türkiye için!” dediler.

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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