SEDAŞ’TAN AÇIKLAMA;
“24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI KUTLU OLSUN”
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı, Bekir Sami Güven, 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Bekir Sami Güven, tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” kutladığını
belirterek, Basının, çoğulcu, demokratik sistemin en vazgeçilmez kurumlarından birisi olduğunu ifade ettiği
kutlama mesajında; “Toplumun haber alması, doğru bilgiye ulaşması ve özgürce düşünebilmesi için
gazetecilik mesleğini icra eden tüm basın çalışanlarının bu özel gününü ve bayramını kutluyoruz.” dedi.
SEDAŞ’ın yaptığı çalışmalar ile medyanın hep iç içe olduğuna işaret eden Güven, “Basın kuruluşları SEDAŞ’a
ne kadar önem gösteriyorsa, SEDAŞ’ta basın camiası ve çalışanlarına bir o kadar önem veriyor. Hepsi bizim
dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz." ifadelerini kullandı. Güven, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Güven açıklamasında şunlara
değindi; “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en
etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.
Bilginin elde edilmesinde ve kamuoyu ile paylaşılmasında doğru ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan
basın mensupları, bilginin hızla kamuoyuna yayılmasını sağlıyorlar. Ayrıca bu bilgi akışının sağlanması
sırasında da önemli bir kamu görevini yerine getiriyorlar. Her türlü zor çalışma şartlarına rağmen görevlerini
özveriyle yapan, gece gündüz demeden halkı bilgilendirmek gibi çok önemli bir görevi sürdüren ve medeniyet
tarihine değerli notlar düşerek görev yapan, yazılı, görsel ve işitsel basınımızın bütün mensuplarının,
"24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.” 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 22 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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