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SEDAŞ’tan Muhtarlar Derneğine Ziyaret
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Erdem, SEDAŞ’ın yöneticilerince yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, muhtarların bedava memurlar
olduğunu ifade ederek, “Biz kurumlarla vatandaş arasında bir köprü vazifesi yaparak sorunları birebir ilgili mercilere
iletiyoruz. SEDAŞ ile elektrik dağıtım hizmetleri konusunda da yapılan toplantılardan, sağlanan diyalog ile olumlu
sonuçlar aldık. Bizler bedava memurluk yapıyoruz. Vatandaşın taleplerini ilgili yerlere taşıyoruz. SEDAŞ yöneticilerinin
çözüm odaklı yaklaşımlarına teşekkür ediyoruz.”dedi. Yunus Bekircan Muhtarlarla sağlanan iletişim çerçevesinde
gelen talepler ve önerileri tesis yapımı gerekiyorsa yatırım programı kapsamında değerlendirdiklerini, ancak işletme
bakım ve onarım faaliyeti kapsamındaysa iş programına alınmasının sağlanarak çözüm yoluna gidildiğini, bu anlamda
Belediyeler ve diğer altyapı kuruluşları ile de koordinasyon sağlanarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bekircan,
SEDAŞ olarak kurumsallaşma ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla birlikte, sorumluluk alanımızdaki tüm tüketicilere,
sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamayı gerçekleştirmek için mevcut elektrik şebekesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi
ve akıllı şebeke sistemlerinin devreye alınması yönündeki faaliyetlerimize, hiç ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Bekircan, Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem’e, SEDAŞ’ın uyguladığı; şebekeyi uzaktan izleme ve kontrol imkanı veren
SCADA projesi, dijital ortamda Orta Gerilim (OG) şebeke modelinin oluşturulmasını sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ve uzaktan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) projeleri hakkında da bilgiler aktardı.
Erdal Erdem, Güllük Mahallesinde makamında oluşturduğu örnek afet köşesi hakkında da SEDAŞ yöneticilerine bilgi
verdi ve “Sakarya da depremi unutturmamalıyız” dedi. SEDAŞ’ın kurumlarla olan iletişime verdiği değeri takdirle
karşılıyoruz. Nezaket ziyaretinizden memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAF:
1 Güllük Mahallesi Muhtarlık Binasında yapılan nezaket ziyaretinde, (Soldan) Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan
Erkovan, Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem ve
Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan.
2- Erdal Erdem, Örnek Afet Köşesi hakkında bilgi verdi.
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