SEDAŞ Yöneticileri 2017 Yılını Değerlendirecek 2018 Yılına Işık Tutacak
SEDAŞ 2017 yılı elektrik dağıtım faaliyeti dönemini değerlendirmek ve iç iletişimi pekiştirmek amaçlı
yapacağı kapsamlı toplantısını Kocaeli de gerçekleştirecek.
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in Başkanlığında 2017
yılının değerlendirilmesi yapılmak üzere SEDAŞ’ın Direktörleri ve Departman Yöneticileri Kocaeli de bir araya
gelecekler. Özelleştiği günden bu yana sloganını “Enerjimiz Sürekli Çalışan Türkiye” olarak belirleyen SEDAŞ,
“Ben SEDAŞ’ın Geleceğiyim, SEDAŞ’ın Çevikliği Benim Eserim” mottosu ile planladığı toplantıda, müşteri
memnuniyeti ve kaliteli hizmet hedefiyle yapılacak değerlendirmelerin sonunda, misyonu ve vizyonuna
uygun, gelecek planlarına dahil edeceği çıktılar da oluşturacak.

SEDAŞ’ın 2017 yılı faaliyetleri, başta yatırım, işletme bakım, şebeke yönetimi, ölçü veri, finans, insan
kaynakları, regülasyon, müşteri hizmetleri, idari işler ve satın alma ile iş geliştirme konuları olmak üzere
departman bazında sunumlar yapılarak paylaşılacak. Toplantı sırasında, panel ve etkinlik yanında,
yarışmalarda proje çalışmaları ile dereceye giren ve katılım sağlayan SEDAŞ çalışanlarına, iç eğitimcilere,
teşekkür belgesi ve ödüller de verilecek.
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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