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SEDAŞ GEBZE’DE MUHTARLARLA BULUŞTU
SEDAŞ Gebze, Darıca ve Çayırova da yaptığı işletme bakım ve yatırım
çalışmalarını anlattı. Muhtarların taleplerini ve önerilerini aldı.
SEDAŞ Gebze Sivil Toplum Merkezi Toplantı Salonu’nda Muhtarlarla bir araya geldi. SEDAŞ Gebze,
Darıca ve Çayırova ilçelerinin Muhtarlarıyla etkin iletişim sağladı.
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı’nın koordinasyonunda muhtarlarla yapılan toplantı, Milletvekili
Zeki Aygün ve Kaymakam Mehmet Arslan, Belediye Başkanı Adnan Köşker, SEDAŞ Dağıtım Direktörü
Yunus Bekircan’ın muhtarlara açılış konuşması yaparak başladı. Bekircan, “SEDAŞ olarak halkımıza en
iyi hizmeti vermek, tüketicilere kaliteli hizmet sunabilmek için 7/24 çalışıyoruz. Enerjimiz sürekli
çalışan Türkiye ve bölgemiz için. SCADA Projesine Gebze den başladık. Kumanda merkezi de Gebze
olacak. Ancak bu proje 2015 sonuna kadar tamamlanmak üzere, bölgemizin Ankara sınırı olan Bolu ili
Gerede ilçesine kadar götürülecek. Bolu ve Düzce de de çalışmalarımız devam ediyor”dedi.
Muhtarların talepleri ve önerilerini yüz yüze iletişim kurarak öğrenen SEDAŞ yetkileri, elektrik
dağıtım sistemi için 2013 yılında bölgede yapılan yatırımlar ve işletme bakım çalışmaları hakkında
sunum yaptılar. SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında bilgilerin aktarıldığı sunumu
muhtarlarla paylaşan SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan’dan sonra SEDAŞ Dağıtım
Varlıkları Sorumlusu Zeki Bayram yatırımlar ve Gebze İşletme Sorumlusu Volkan Özgülen’de işletme
bakım onarım faaliyetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Volkan Özgülen, 2013 yılında Çayırovada
2000, Darıca da 2800 ve Gebze de 7500’e yakın elektrik direğinde lamba, armatür ve balast çalışması
yapıldığını, Zeki Bayram da alçak ve orta gerilim yeraltı kablolu elektrik şebekesi için 50 Kilometre
civarında hat tesis edildiğini, 1513 tane direk dikildiğini bildirdi. Muhtarlar böyle bir toplantının
yapılmasının çok faydalı olduğunu, kendilerinden talep ve önerilerin alınmasını memnuniyet verici bir
uygulama olarak gördüklerini belirttiler. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan muhtarların
sorularını ayrı ayrı cevaplarken, bazı muhtarlar da söz alarak işletme bakım ekiplerinin yaptıkları
çalışmalar için teşekkür ettiler. Toplantıdan sonra muhtarlar kokteyl salonunda bir araya geldiler.
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