SEDAŞ KÖRFEZ VE DERİNCE MUHTARLARIYLA
ETKİN İLETİŞİM TOPLANTISI YAPTI
SEDAŞ yetkilileri, Derince Belediyesi Meclis Salonu'nda Körfez ve Derince mahalle
muhtarları ile bir araya geldi. Gerçekleşen iletişim toplantısında, elektrik şebekesi ve
elektrik dağıtım hizmetlerine ait talepler ve çözüm önerilerine yönelik görüş
alışverişinde bulunuldu.
SEDAŞ elektrik dağıtım hizmetleri konusunda etkin iletişim için muhtarlarla bir araya gelirken, Kocaeli Vali
Yardımcısı Osman Sarı ve AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ün yanı sıra Derince Kaymakamı Mesut
Yıldırım, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve
belediye başkan yardımcıları, belediye daire müdürleri, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan ile
SEDAŞ adına Dağıtım Varlıkları Şebeke Yapım Müdürü, Operasyon Müdürü, Bakım Müdürü, Müşteri
Hizmetleri Müdürü ve Kurumsal İletişim Müdürü ile Körfez ve Derince mahalle muhtarları bu toplantıda hazır
bulundu.
SEDAŞ BİLGİ VERDİ
Toplantı başlangıcında SEDAŞ’ın faaliyetleri Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından sunuldu. Vali
Yardımcısı Osman Sarı, Dünyadaki ve Türkiye’deki elektrik üretiminde birincil kaynaklara dikkat çekerek,
dışardan ithal edilen doğalgaz kaynağına bağımlı üretimin %47 oranında gerçekleşmesi nedeniyle,
enerjinin verimli kullanımının tüketiciler ve ülke ekonomisi açısından da çok önemli olduğunu belirtti. Osman
Sarı, “SEDAŞ’ın tüketiciler için hazırladığı bilinçlendirme duyurularının kamuoyu ile paylaşılmasını da
takdirle karşılıyoruz” dedi. SEDAŞ Operasyon Müdürü Serkan Yiğit şebekede bölgesel arızaların
oluşmasındaki faktörleri ve alınan önlemler ile yapılan çalışmaları anlatırken, Şebeke Yapım Müdürü
Gökhan Öztürk’te yatırım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
TALEPLER DİNLENDİ VE ALINDI
Körfez ve Derinceli muhtarların aktardığı talepler ve öneriler yazılı formlarla kendilerinden alınırken, Derince
Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak kendi mahalle ve köylerine
ilişkin SEDAŞ’ın görev ve sorumluluğu kapsamına giren taleplerini ayrı ayrı ilettiler. Muhtarlar bakım
ekiplerinin çalışmalarına da teşekkür ettiler. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, toplantıda talepler
ve sorular hakkında bilgilendirmede bulundu. Bekircan, “Enerjinin sürekliliğini sağlamak adına 7 gün 24 saat
çalışıyoruz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için yatırımlarımız devam ediyor” dedi. Bekircan,
muhtarların ifade ettiği enerji sorunlarının yerinde incelenerek değerlendirileceğini, en kısa zamanda
çözüme kavuşturulacağını dile getirerek, kendisine bağlı departman yöneticilerinin bizzat muhtarlarla
görüşeceğini belirtti.
SÜREKLİ İLETİŞİM
Etkili bir iletişim için toplantılar yapıldığını belirten AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, "Bu toplantılar ile
bire bir, yüz yüze iletişim kurularak sorunların daha hızlı çözülmesi adına adımlar atıyoruz. Sadece şikayetçi
olmak yerine birbirimizi dinleyerek, hoşgörü ve dayanışma ile sorunların aşılmasını sağlamak ve
yaşadığımız çevreye artı değer katmak, çözümün parçası olmak mutlaka en güzeli. Bizim de amacımız bu
etkin iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlamaktır. SEDAŞ yöneticileri bu amaçla bizlerle bir araya
geliyor ve sorunların yerinde incelenmesini ve çözüm üretilmesini de sağlıyorlar.” dedi. Vali Yardımcısı
Osman Sarı da etkin iletişim amacıyla sağlanan organizasyon nedeniyle SEDAŞ yetkililerine, ayrıca
muhtarlara da katılımlarından ve paylaşımlarından dolayı teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Ali
Haydar Bulut ise, "Yaşanan sorunların çözümü noktasında takipçi olacağız. Hep birlikte çalışarak halkımıza
en iyi şekilde hizmet etmek için sürekli iletişim halinde ve iş birlikteliği içinde olmalıyız." diye konuştu.
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PROTOKOL BİLGİ VERDİ

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve SEDAŞ yetkilileri, toplantıda faaliyetlerle ilgili bilgi verdiler. SEDAŞ yetkilileri, muhtarların
taleplerini de dinledi.
MUHTARLAR
Körfez ve Derinceli muhtarlar, düzenlenen iletişim toplantısında bölgede yaşanan sorunları ilk ağızdan iletme imkanı buldular.
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