EMO YENİ YÖNETİM KURULUNDAN SEDAŞ’A ETKİN İLETİŞİM ZİYARETİ
(EMO) Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyen mevcut
Başkan Ahmet Sözen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami
Güven’i makamında ziyaret ettiler.
SEDAŞ’a iade-i ziyarette bulunan EMO yöneticileri, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’e teşekkürlerini
ileterek yeni çalışma döneminde de işbirliği içinde olmak istediklerini ifade ettiler. SEDAŞ ile bilgi alışverişinde
bulunmak, uygulamalara yönelik görüş ve yorumlarını paylaşmak üzere SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami
Güven`i makamında ziyaret eden EMO Başkanı Ahmet Sözen’e ziyaret sırasında EMO Kocaeli Şube Başkan
Yardımcısı Emrullah Çevirme, Şube yöneticileri Abdullah Açer, Yasin Arıkan, Özkan Toraman ve Mehmet Kara
eşlik etti.

SEDAŞ`ın 2016-2020 yılları arasında 508 milyon TL yatırım yapacağını ve 2017 yılı projelerini ise % 100
oranında gerçekleştirdiğini paylaşan Güven, "Teknik adamların elektrik dağıtım şebekesini bir bütün olarak
değerlendirmesinin ve elektriğin teknik kalitesine olumsuz etki edecek faktörleri mutlaka dikkate almasının ve
bu süreçlerde bilgi alışverişi yoluyla birbirimizi desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda
mesleki işbirliğimizin EMO’nun yeni yönetimi ile de devam edeceğini nazik ziyaretinizle görmüş olmaktan
mutluluk duyuyorum ve sizlere teşekkür ederken yeni yönetim kurulunuza da başarılar diliyorum” dedi.
EMO Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözen ise "Elektrik şebekesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili başarılı bir
iletişim ve mesleki işbirliği yapmanın yanı sıra SEDAŞ olarak paydaşlarınızı bilgilendirmeniz ve özel gün
kutlamaları ile onların mutluluklarına ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu anlamda EMO
yeni yönetim kurulu olarak sizleri ziyaret etmek ve teşekkür etmek istedik. Bundan sonraki süreçlerimizde de
başarılı mesleki işbirliği çalışmalarımız devam edecektir.” 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 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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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