SEDAŞ, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) görev ve sorumluluk alanında bulunan 4 il Valiliklerine ve
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine Türk Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü
nedeniyle kutlama mesajı göndererek, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven adına gönderilen
mesajlarında şu ifadelere yer verildi. “Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel kurumlarından biri
olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplum ve fert olarak huzur
ve güven içerisinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı
için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarımızı kuruluş yıldönümü vesilesi ile
tebrik ediyoruz.

Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasaların uygulanması ile demokratik düzenin,
temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen Emniyet Teşkilatı’mız ve
polisimiz, bu görevlerini Anayasa ve yasalara bağlılıkla yerine getirirken kimi zaman canları
pahasına çok büyük özverili çalışmalara imza atmaktadırlar.

Polis Teşkilatı’mız, halkımızın güvenini kazanmış, vatandaşlarımızın desteği ile görevini ifa
etmektedir. Polis Teşkilatı’mızın ülkemizin, bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip
çıkacağına olan inancımızla, üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her
zaman sürdüreceğinden de eminiz.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Polis Teşkilatımızın görevleri esnasında şehit olan mensuplarına
Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diler, çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar
dileriz. Saygılarımızla.”
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, 47 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,6 milyon
tüketiciye, 3,4 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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