
 
 

 

SEDAŞ'tan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Düzce İl Yöneticisi Barış Cerlet ve SEDAŞ Dağıtım Varlıkları 

Yapım İşleri Müdürü Gökhan Öztürk ile Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ve Kurumsal 

İletişim Uzman Yardımcısı Faruk Bezci  Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i  makamında ziyaret 

ettiler.  

DÜZCE İL YÖNETİCİSİ BİLGİLENDİRDİ 

SEDAŞ Düzce İl Yöneticisi Barış Cerlet, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’e  nezaket ziyareti 

sırasında, SEDAŞ’ın son dönemde yaptığı bakım onarım çalışmaları ile gerçekleştirilen kapasite artışı 

ve yenileme çalışmaları hakkında bilgiler verirken, özellikle seçim güvenliği için SEDAŞ tarafından 

alınan önlemler hakkında, ayrıca SEDAŞ’ın planlaması içinde yer alan ve tamamlanmış olan Necla 

Pekolcay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu çevresindeki yollarda da öğrencilerin güvenli ulaşım 

sağlayabilmeleri adına yapılan genel aydınlatma tesis çalışması  hakkında bilgiler verdi.  

 

SEDAŞ heyeti, ayrıca SEDAŞ’ın görev ve sorumlulukları  kapsamında arıza bakım, genel aydınlatma, 

sayaç okuma, kayıp kaçakla mücadele, yatırım çalışmaları faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak 

perakende elektrik satışı faaliyetlerinin görevli tedarik şirketi ve perakende satış lisansı sahibi 

şirketlerin faaliyeti olduğunu belirttiler. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz SEDAŞ’ın faaliyetleri ve 

özellikle aydınlatma çalışmaları, faaliyet ayrıştırması  hakkında bilgilendirilmiş olmaktan memnun 

olduğunu ifade etti.   



 
 

 

SEDAŞ ÇALIŞANLARINDAN EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR  

SEDAŞ heyeti ziyareti sırasında  İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’e  SEDAŞ çalışanlarının mesajlarını 

iletmek istediklerini belirterek, “Tüm yöneticilerimizin ve arkadaşlarımızın, toplum ve fert olarak 

huzur, güven içerisinde, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için emniyet teşkilatının 

gösterdiği, fedakarlık ve kahramanlıklara, hayatımızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve 

beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren tüm emniyet mensuplarına, 

Makamınızda  sizin şahsınızda teşekkür mesajlarını iletiyor, camianızın başarılı çalışmalarının devamını 

diliyoruz” dediler.     

NEZAKET ZİYARETİNE TEŞEKKÜR 

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, misafirleri ile yakından ilgilendi. SEDAŞ’ın Kurumsal anlamda 

yaptığı nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, SEDAŞ camiasının iyi dilek 

mesajlarını memnuniyetle kabul ettiğini söyledi ve “Kurumlar arası ilişkilere önem verdiğiniz için 

tebrik ederim. Elektrik enerjisinin kesintisiz ve sürekli,  olarak verilebilmesi için gece gündüz demeden 

görev yapan, tehlike sınıfı yüksek bir iş kolunda meşakkatli  bir işi vardiyalı olarak, 7 gün 24 saat 

gerçekleştiren SEDAŞ çalışanlarına ben de kendim ve teşkilatımız adına başarılar diliyorum. Nezaket 

ziyaretinize de  çok teşekkür ediyorum.” 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, 43 ilçe, 52 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,8 milyon 
tüketiciye, 3,6 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, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet 
bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir. 
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