SEDAŞ’ta Muhasebe Haftasında Muhasebeciler Bir Araya Geldiler
Meşakkatli, zor ve bir o kadar da tehlike sınıfı yüksek bir iş kolunda, elektrik dağıtım faaliyetlerinin muhasebe
çalışmalarını yapan, SEDAŞ çalışanları Muhasebe Haftasında bir araya geldiler.
SEDAŞ’ta muhasebeciler meslekleri ile ilgili 1-7 Mart tarihlerinin “Muhasebe Haftası” olması dolayısıyla
yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldiler. Muhasebecilik Mesleği’nin 1989 yılında çıkarılan
kanun ile Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarının ve çalışma konularının belirlendiği ifade edilirken,
muhasebenin fonksiyonlarını yerine getirerek, muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını sağlayan kişilerin
muhasebe mesleğini iyi bir şekilde icra ettikleri, muhasebecilerin, işletmelerin can damarı olduğu ve pek çok
kurumda olduğu gibi SEDAŞ’ta da önemli bir hizmeti yerine getirdikleri belirtildi.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
SEDAŞ Finans Direktörlüğü çalışanları, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, dürüstlüğü ve sorumluluğu öne
çıkararak, verginin kutsal olduğunu ortaya koyan ve bu anlayış ile bu önemli görevleri ifa eden ve ülkemize
katma değer oluşturan tüm muhasebecilerin muhasebeciler haftasını kutluyoruz 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 1,7 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 9,7 milyar kWh’tir.
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