SEDAŞ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Gününü Kutladı
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı. Bekir
Sami Güven, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Toplumların bir uçtan bir uca yaşadıkları coğrafya ve
dünyada meydana gelen olaylardan ve süreçlerden, en hızlı şekilde haberdar olmaları için her türlü zorluğa ve
engellere rağmen, büyük bir mücadele ve özveri ile çalışan, demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi
için sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katarak kamuoyunu bilgilendiren, değerli
gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazeteciliğin evrensel ilkeleri
çerçevesinde vatan ve milleti için ilkeli, tarafsız sorumlu gazetecilik anlayışıyla yazılı, görsel, işitsel ve sosyal
medya organlarında görev yapan tüm gazetecilerin, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, aileleriyle
birlikte tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, görevleri başında hayatını kaybeden
Basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz.”

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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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