SEDAŞ’IN ÇALIŞANLARI VE PAYDAŞLARININ İÇTENLİKLİ BULUŞMASI
SEDAŞ Akyazı’da SEDAŞ’ın paydaşlarının da davet edildiği “Birlik ve Beraberlik Organizasyonu”
başarılı ve samimi bir ortamda, gerçekleşti.
SEDAŞ Yöneticilerinin ve paydaşlarının katılımıyla, birlik, beraberlik ve dayanışma adına, manevi zenginlik
katılan, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ve çalışanları öğle yemeğinde buluşturan organizasyona, SEDAŞ
Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk başta olmak üzere dağıtım Direktörlüğüne bağlı yöneticiler ve SEDAŞ’ın
diğer departmanlarından çalışanlar ile birim sorumluları da katıldılar. SEDAŞ yöneticileri ve çalışanlar
organizasyonda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ettiler.

PAYDAŞ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve SEDAŞ yöneticileri, TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğu ve TES-İŞ
Adapazarı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar organizasyon sırasında, bir araya geldiler. Çalışanların
hoş sohbeti ve mutluluğu ile başarılı bir şekilde gerçekleşen organizasyona, katılan herkes ayrı ayrı teşekkür
ettiler. “Birlik ve Beraberlik Organizasyonununa” Akyazı ve Karapürçek Muhtarları yanı sıra, Belediye Meclis
Üyeleri ve Belediye Başkanı Hasan Akcan da katılarak çalışanları bu güzel organizasyona imza attıkları için tebrik
ettiler. Başkan Akcan, “SEDAŞ Çalışanlarına yaptıkları tehlikeli ve meşakkatli işlerde kazasız belasız çalışmalar
diliyoruz. Enerjinin sürekliliği için verdikleri çabalara ve emeklere, birlik ve beraberlik mesajı için yaptıkları bu
güzel ve samimi organizasyona teşekkür ediyoruz” 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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