SEDAŞ İCRA BAŞKANI BEKİR SAMİ GÜVEN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜ
KUTLADI
(SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 19
Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Güven mesajında
muhtarlık teşkilatının ilk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında
kurulduğunu ve çalışmaya başladığını belirterek geçtiğimiz yıl ilki kutlanan 19
Ekim’in, Muhtarlar Günü olarak kabul edildiğini ve muhtarların zorlu görevleri
karşısında büyük bir özveri ve gayretle bu görevlerini yerine getirdiğini ifade ederek
tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

Güven yayınladığı mesajında, “Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve
toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski
örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcileridir.
Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil
etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.” dedi.
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan
SEDAŞ, faaliyet bölgesinde bulunan ve telefonları VIP hattı olarak SEDAŞ çağrı
merkezinde tanımlanan muhtarların cep telefonlarına SMS göndererek muhtarlar
gününü kutladı.

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, 1441 köyde, 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,
2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam
elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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