SEDAŞ BAŞİSKELE’DE MUHTARLARA YATIRIM VE SCADA PROJESİ
HAKKINDA BİLGİ VERDİ
SEDAŞ Başiskele’de yaptığı işletme bakım, onarım ve yatırım
çalışmalarını, SCADA projesini anlatırken, muhtarların talep ve önerilerini
de aldı.
SEDAŞ Başiskele de 2016 yılı projelerini, işletme bakım ve onarım çalışmaları ile dağıtım şebekesinde yaptığı
2015 yılı yatırım çalışmalarını, SCADA projesi uygulamalarını anlattı. SEDAŞ Başiskele de Yeniköy Kültür
Merkezinde düzenlenen iletişim koordinasyon toplantısında mahalle muhtarıyla etkin iletişim sağladı. SEDAŞ
Elektrik dağıtım hizmetleriyle ilgili konularda başta muhtarların talep, görüş ve önerilerini almak üzere, yerel
yöneticilerle bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Genel Aydınlatma Yönetmeliği hakkında
muhtarlara ayrıntılı bilgiler verildi.
SEDAŞ MUHTARLARI DİNLEDİ
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı’nın koordinasyonunda Başiskele’nin Köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan
toplantıya, Milletvekili Zeki Aygün ve Kaymakam Ali Partal, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele Mahalle
Muhtarları, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan ile Dağıtım Direktör Vekili Ersan Şentürk ve toplantıya 10
SEDAŞ yöneticisi birlikte katıldılar. SEDAŞ heyeti içinde Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke
İşletme Bakım Müdürü Burhan Ak, Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, Şebeke Yönetimi Grup Müdürü
Gökmen Hasançebi, Şebeke Operasyon Müdürü Serkan Yiğit, Bakım Yönetimi Müdürü Mehmet Reşat
Karaman, Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, Kocaeli İl
Sorumlusu Çınar Aslan, Başiskele Bölge Sorumlusu Olcay Çakır da yer aldı.

SEDAŞ YATIRIM VE PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
SEDAŞ’ın geçmiş dönem yatırımları ve 2016 yılı projeleri hakkında Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk,
SEDAŞ işletme bakım ve onarım çalışmaları hakkında da SEDAŞ İl Yöneticisi Çınar Aslan birer sunum yaptılar.
Şebeke Yönetim Grup Müdürü Gökmen Hasançebi toplantıya katılanlara Yeniköy Kültür Merkezinden canlı
bağlantıyla internet üzerinden SCADA kumanda merkezine bağlantı sağladı ve tüketicilerin kaliteli hizmet alması
için yapılan proje hakkında uygulamalı olarak bilgiler verdi. Milletvekili Zeki Aygün kayıt altına alınmayan
bilgilerle yönetilen elektrik şebeke sistemi bilişim teknolojileriyle artık akıllı şebekelere doğru yol alıyor.
SEDAŞ’ın dağıtım şirketi olarak bu projelerle hizmet anlayışında geldiği seviye nedeniyle emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz. Kaliteli hizmet verilmemesi durumunda yani yıl içinde kesilen elektrik süresi ve sayıları
dikkate alındığında yasalarla belirlenmiş limitlerin üzerine çıkılması durumunda SEDAŞ da tüm dağıtım şirketleri
gibi bölgelerindeki abonelere, onlar başvuruda ve talepte bulunmadan tazminat ödeyecekler. Hiçbir dağıtım
şirketi ceza ödemek istemeyeceği için daha kaliteli hizmet etme çıtası giderek daha yukarılara çıkacaktır.” dedi.

HATLARA BAKIM AĞAÇ BUDANMASI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEK
Başiskele de ağaçların budanması konusunda yerel yöneticilerin desteği, bunun yanında halkında
bilinçlendirilmesi sağlanacak. Kamu hizmetine engel olacak düzeyde iletkenlere zarar verecek ve elektrik
kesintilerine yol açacak ağaçların budanması sağlanacak. kesim işlemi de destek verecek, elektrik direkleri
arasında iletkenlerin sehimi alınacak, gerekli yerlerde girdi çıktı yapılarak kesinti alanları daraltılacak, bakım
yoluyla arızaların önlenmesi için çalışmalara hız verilecek.

AYDINLATMA KONUSUNDA TAKİPÇİYİZ
SEDAŞ’ın sunumları ve Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Milletvekili
Zeki Aygün, “SEDAŞ’ın kayıp kaçak ile yaptığı mücadeleyi övgüye değer buluyoruz. SEDAŞ Özelleştiği günden
bu yana büyük projeler ve yatırımlar gerçekleştiriyor. Yatırımlarını 4’e katladı. Hazine Müsteşarlığı ve TEDAŞ’ın
SEDAŞ’a ait görev bölgesinde yaptığı denetimler sonrası eski Aydınlatma Yönetmeliği ile ilgili yeni
düzenlemelerin yapılması gerektiğini gördük ve bu konuda problemlerin aşılmasını sağladık. Bu toplantıların
amacı ve benim burada bulunmamın nedeni de sorunların tespiti ve bizlerin bu konularla ilgili gerekli çözümlerle
sistemin önünü açmamızdır. Ancak aydınlatma konusunda israf etmeyeceğiz. Enerji de tasarruf etmek
hepimizin ulusal görevi. Devlet parasını ödüyorsa kontrolde edecektir. Dağıtım şirketi ile ilgisine göre belediye, il
özel idaresi veya ilgili kamu kuruluşunun bağlantı anlaşması yapması gerekiyor. Belediyelerin let teknolojisi
kullanılan aydınlatma sistemlerini kullanabilmeleri amacıyla yeni bir düzenleme yapılması hakkında konunun
takipçisi olacağım. İllerde Valilik Koordinasyonunda Aydınlatma Komisyonları kurulmasını sağladık. Bu
komisyonlarda TEDAŞ’ın, SEDAŞ’’ın, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel idare yetkilileri de var. Aydınlatma
yatırımlarını bu komisyon takip edecek. İlçe kaymakamlıkları ve Belediyeler kanalıyla aydınlatma konularının bu
komisyonlara gelmesini sağlayınız. Komisyonlar aydınlatma konusunda yetki ile donatıldılar. SEDAŞ
yöneticilerine de sorunların aşılmasında gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları bilgilendirmeler için teşekkür
ediyorum” dedi.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR
Yunus Bekircan, muhtarların taleplerini ve önerilerini tek tek dinleyerek yaptığı açıklamalar sırasında
yöneticilerin muhtarlarla buluşarak bazı sorunları da yerinde inceleyeceklerini ifade etti. SEDAŞ süreçleriyle ilgili
vereceklere desteğe ve sağladıkları iletişime de teşekkür etti. Zeki Aygün ve Kaymakam Ali Partal ile Belediye
Başkanı Hüseyin Ayaz, toplantının sonunda muhtarlara katılımları nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ederken,
SEDAŞ yöneticilerine de projeler, yatırım bilgileri, SEDAŞ’ın SCADA projesi ve gündeme taşınan tüm konularda
verdiği değerli paylaşımlar için ayrı ayrı teşekkür ettiler. Yöneticiler ve Muhtarlar günün anısında fotoğrafta
çektirdiler.
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