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SEDAŞ’TAN ÖRNEK İFTAR
SEDAŞ SAKARYA’DA MUHTARLARLA BULUŞTU
Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ) köy ve mahalle muhtarlarını iftar
yemeğinde ağırladı. SEDAŞ üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğini yaptığı iftar
programına, Sakarya il ve İlçe Muhtarlar Dernek Başkanları ve dernek yönetim kurulu
üyeleri, köy ve mahalle muhtarları da katıldı.
SEDAŞ BİLGİLENDİRDİ
İftar programı sırasında, SEDAŞ’ın her geçen gün artan yatırımlarına dikkat çeken
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan pek çok konuda bilgilendirme de bulundu.
SEDAŞ’ın görev ve sorumluluk alanında, 3,2 milyon nüfusa ve 1,5 milyon tüketiciye,
4 il ve 45 ilçe, 1441 köyü kapsayan 20 bin kilometrekarede yerel yönetim birimleri ve
muhtarlarla işbirliği içinde sorunları aşmak, elektrik dağıtım hizmetlerinde en iyi
hizmetin verilebilmesini sağlamak amacıyla büyük bir performans gösteriyoruz.
SEDAŞ olarak bilişim teknolojilerini de kullanarak, görev alanında enerji altyapısını
da daha modern bir hale getiriyoruz. SEDAŞ’ın gerçekleştirdiği elektrik dağıtım
hizmetlerinde kalitenin arttırılması için bakım ve yatırım çalışmalarımıza yoğun bir
tempo içinde devam ediyoruz.” dedi. Bekircan, Bakım çalışmalarına verilen büyük
ağırlık sayesinde elektrik arıza sayıları ve enerji kesinti sürelerinin azaldığına da
dikkat çekti. Muhtarlar mahallelerinde elektrik dağıtım sistemi ile ilgili taleplerini
yöneticilere anlatma fırsatı bulurken, hazırladıkları dilekçeleri de iftar programından
sonra SEDAŞ Yöneticileri ile paylaştılar.
BÖLGE SORUMLULARI İLE ETKİN İLETİŞİM
Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, iftar yemeğinin talep ve öneriler için iyi bir
fırsat olduğunu ve kurumlar arası diyaloğun güçlendiğini, bu anlamda örnek bir
organizasyon ve güzel bir akşam olduğunu söyledi. Muhtarlar Dernek Başkanı
Erdem, SEDAŞ Bölge sorumluları ile işbirliği içinde pek çok sorunu aşabildikleri ve
SEDAŞ üst yönetiminin çözüm odaklı olarak gösterdiği hassasiyeti görmekten mutlu
olduklarını ve tüm ilçelerde muhtarların kendi ilçelerine ait bölge sorumluları ile
iletişim sağlamasının büyük bir fayda sağladığını belirtti.
MUHTARLARA TEŞEKKÜR
Yunus Bekircan, iftar yemeğine katılan muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ederek, daha sık
bir araya gelmeyi ve yüz yüze iletişim kurmayı ve bilgi paylaşımında bulunmayı arzu
ettiklerini iftar yemeğinin de buna ayrıca vesile olduğunu belirtti, “muhtarlarımıza ve
Dernek Başkanlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

