BASIN BÜLTENİ

04.05.2014

SEDAŞ, KARTEPE MAHALLE MUHTARLARI İLE BULUŞTU
MUHTARLAR ÖNCEKİ TOPLANTIDA İSTEKLERİNİN YERİNE
GETİRİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİLER.
Elektrik dağıtımı hizmetlerine ait talepler Muhtarlarla yapılan yüz yüze iletişim ile yerinde
belirlendi. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, Muhtarlarımızla etkin iletişim için bir araya
geliyoruz sizlerin talep ve önerileriniz SEDAŞ için değerli ve önemlidir dedi.

Kocaeli Valiliği organizasyonu ile Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kartepe Kaymakamı Ayhan
Durmuş, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Şimşek,
Kartepe Mahalle Muhtarları, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan ile toplantıya 10 SEDAŞ
yöneticisi birlikte katıldılar. SEDAŞ heyeti içinde Şebeke İşletme Bakım Müdürü Reşat Karaman,
Dağıtım Merkezleri Müdürü Serkan Yiğit, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, İl Sorumlusu
Çınar Aslan, Kartepe İşletme Bakım Sorumlusu Ömer Ateş, İlçe Sorumlu Başteknisyenleri, Müşteri
Hizmetleri Müdürü Orhan Sönmez de yer aldı.
SEDAŞ ile Muhtarların bir araya geldiği koordinasyon toplantısı, Kartepe Kaymakamlığı yanında
yer alan Düğün Salonunda yapıldı. Toplantı öncesi SEDAŞ’ın tanıtımı hakkında bir sunum yapan
Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan’dan sonra, SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Sorumlusu Zeki
Bayram da SEDAŞ’ın tesis yapım işleri ile işletme bakım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Kartepe İlçesinin mahalleye dönüştürülen belde ve köylerinde 30 Mart seçimleri ile göreve gelen 32
Muhtarın tamamı toplantıya katılırken, Vali Yardımcısı Osman Sarı’nın açılış konuşmasını yaptığı
toplantıda muhtarların soruları ve talepleri tek tek dinlendi. Konuşmaların sonunda SEDAŞ Dağıtım
Direktörü Yunus Bekircan tarafından sorulara ayrı ayrı yanıt verdi. Bekircan ayrıca yapılan
çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.
‘AYDINLATMA KOMİSYONLARI ÇALIŞIYOR’
Milletvekili Zeki Aygün, Genel Aydınlatma Yönetmeliği ile aydınlatma kapsamının genişletildiğini ve
bu konuda yaşanan sorunların çözümlendiğini, , aydınlatmada tüketilen enerjinin ülke genelinde
disipline edilmesi ve kaynakların iyi değerlendirilmesine çalışıldığını, Belediyelerin ve diğer
kuruluşların aydınlatma tesislerinin bedelini kendilerinin ödediğini ve enerji verimliliğinin
sağlanmasının hedeflendiğini, bunun mutlaka sağlanacağını ifade etti. Aygün, yönetmelikle Valilik
koordinasyonunda Aydınlatma Komisyonu oluşturulduğunu ve bu komisyonun etkin bir şekilde
işlerliğini sürdürdüğünü belirtti.
“HER İSTENEN YERE ELEKTRİK BAĞLANMAZ”
Milletvekili Aygün, bazı muhtarların yerleşim alanlarının dışında elektrik bağlantısı
yapılmamasından şikayetçi olmasına açıklık getirilmesi gerektiğini belirterek, konu hakkında
muhtarların doğru bilgiye sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Aygün EPDK’nın kuralları
koyduğunu ve SEDAŞ’ın uyguladığını belirterek, yerleşik alan dışındaki konuta enerji talebinin
Belediyelerle ilgisi olduğunu ve yerleşik alanların tespitinin, Büyükşehir Belediyeleri ile alt
Belediyelerin birlikte karar vereceği bir konu olduğunu, iskan ruhsatı alınamayacak imar alanı
dışında ve yerleşim yeri ilan edilmemiş alanlarda enerji bağlantısı yapılmasının da yasa tarafından
yasaklandığını ve bu iskan ruhsatı alınmayan, konutlara elektrik bağlantısı yapılmasının 2 yıl ile 5
yıla kadar hapis cezasının olduğunu, popilist yaklaşımlarla plansız kentleşmelerin önüne
geçilemeyeceğini, ülke kaynaklarının doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ‘bu nedenlerle
her isteyenin istediği yere ev yapmasının, yerleşim alanı dışında, 15 gün oturulacak, fındık
bahçesi, bağ evi veya sayfiye yerine elektrik dağıtım şirketlerinin enerji müsaadesi vermesi ve
elektrik bağlamasının uygun olmadığını imar yasası belirliyor. Konunun SEDAŞ ile ilgisi yok’ dedi.
MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Çepni Mahallesi Muhtarı Hüseyin Türker, 4 Temmuz 2012 de SEDAŞ ile yapılan toplantıdan sonra
Kartepe de yapılan çalışmaların sorunların çözümünde etken olduğunu ve yapılan çalışmalardan
memnuniyet duyduklarını belirterek, ‘İlçemiz mahallelerinde yapılan çalışmalar için SEDAŞ
yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum’ dedi. İstasyon Mahallesi Muhtarı Şerif Tezcan,
mahallelerindeki kaldırılması zorunluluğu olan trafonun yerinin SEDAŞ tarafından değiştirilmesi
nedeniyle, Avluburun Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Akyol’da, SEDAŞ Ekiplerinin dağıtım
faaliyetlerinde özverili bir çalışma yaptıklarını ve taleplerinin çok hızlı bir şekilde yerine getirilmesi
nedeniyle teşekkür ettiler.
DEPREM ÖNCESİ BORÇLARA VE EMEKLİLERE KOLAYLIK
Müşteriler Müdürü Orhan Sönmez’de muhtarların borç tahakkukları ve emeklilere ödeme imkanı
konularında sorulan sorulara açıklık getirdi. Sönmez, perakende satış hizmetinin 2013 yılında
SEDAŞ’tan ayrıldığını belirterek, deprem öncesi borçlarla ilgili bir yılı kapsayacak bir uygulama
başlatıldığını, vekalet ücretleri ile icra masraflarının kaldırılarak yaklaşık yarı yarıya ödeme imkanı
sağlandığını ve Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde bu tür borcu olan müşterilere kredi kartı ile taksit
yapma imkanı da sunulduğunu ve muhtarların bu konuyu çevrelerine iletebileceklerini ifade etti.
Sönmez ayrıca emeklilerin son ödeme gününü kendilerinin belirleyebildiklerini ve bunun için
müşteri hizmetlerinde dilekçe vermeleri gerektiğini bildirdi.
‘TOPLANTI FAYDALI OLUYOR’
Zeki Aygün, ‘Toplantıların faydalı olduğunu görüyoruz. Katılımcıların aklın sesine kulak
vermelerini istiyorum, sevgiyle muhabbetle birbirine bakan ve hizmeti hedefleyen bir yaklaşımla bir
araya gelmemiz sağlıklı iletişimde büyük önem taşıyor’ dedi. Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçarslan
da toplantılardan alınan verim ve gösterdikleri ilgi nedeniyle Muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ettiklerini
belirtti. SEDAŞ Yöneticileri de toplantıya katılan muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ederken, toplantı
bitiminde Muhtarlar ve toplantıya katılan diğer yöneticiler hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.
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