SEDAŞ İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz 2019 Yılına Çalışanlarla Girdi
SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, yılbaşı
gecesinde, enerjinin sürekliliği için meşakkatli çalışmalar yapan ve vatandaşların elektriklerinin
kesilmemesi, hizmetin devamı için 7/24 vardiyada görevde olan SEDAŞ Bolu İşletme Bakım
Ekipleriyle birlikte girdiler.

SEDAŞ 2019 yılbaşı gecesinde de 20 bin kilometrekarelik Bölgesinde yer alan 33 noktadaki Dağıtım
Birimlerinde kesintisiz enerji için alarmdaydı. SEDAŞ Gebze SCADA kumanda Merkezinde Şebeke
Operasyon ekibi Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illeri genelindeki enerjinin şebekedeki durumunu
yakından takip altına alırken, SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan
Şentürk, Bolu İşletmesinde İşletme Bakım Ekipleri ile yeni yılı birlikte karşıladılar.

SEDAŞ işletme Bakım Ekipleriyle yeni yıl gecesi bir araya gelen SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi
Odyakmaz, çalışanlarla yaptığı konuşmada “2019 yılında SEDAŞ Ailesi’nin güzel çalışmalara imza
atacağını ve müşteri memnuniyetine ait SEDAŞ’ın hedefleri için SEDAŞ’ın tüm hızıyla elektrik dağıtım
faaliyetlerini sürdürmeye, SEDAŞ’ın bölgesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam
edeceğini, 2019 yılında başarılı çalışmalarını sürdürecek olan tüm SEDAŞ çalışanlarını şimdiden
tebrik ettiğini” belirtti. Dr.Necmi Odyakmaz, “Tüm paydaşlarımızın yanında olmaya, bölgemiz için
katma değer sağlamaya, ülkemizin kalkınmasına, sosyal ve iktisadi alandaki büyümesine olumlu
katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle SEDAŞ’ın bugünlere gelmesine katkı sağlayan başta
SEDAŞ çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım adına teşekkürlerimi sunar, 2019 yılının
ülkemiz ve şirketimiz için daha büyük başarılara ulaşacağımız bir yıl olmasını dilerim.” 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 1,8 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 en
erji 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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