SEDAŞ AFAD’TAN TAM PUAN ALDI
SEDAŞ BAŞARIYLA HAZIRLADIĞI “YEREL ENERJİ HİZMET GRUBU OPERASYON PLANINI” İLGİLİ KURUMLARA
ANLATTI.
SEDAŞ ulusal çapta ve yerel düzeyde bir afet ve acil durum yaşandığında ve sonrasında neler yapılacağını ilgili
kurumlara anlattı. SEDAŞ Şebeke Operasyon İl Yöneticisi İbrahim Açıkalın’ın başkanlığında hazırlanan “Yerel
Enerji Hizmet Grubu Planı” çok başarılı bulundu ve AFAD yetkililerinden tam puan aldı.

SEDAŞ Şebeke Operasyon İl Yöneticisi İbrahim Açıkalın, Sakarya ilinde ilgili kurumların bir araya geldiği
toplantıda, “Yerel Enerji Hizmet Grubu Planının” amacının; ulusal çapta ve yerel düzeyde meydana gelen bir
afet ve acil durum sonrasında elektrik, doğalgaz, petrol, kömür gibi üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde
meydana gelebilecek hasarların acilen onarılarak en kısa sürede enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.
Açıkalın, afet sonrası enerji hizmetlerinin sunumunu hızla normal durumuna getirmenin önemli olduğunu ve
hazırladıkları planda amacın, afet ve acil durum bölgesinde enerji elektrik ve doğalgaz altyapı tesislerinin
onarılması, acil ve kritik tesislere enerji sağlanması ve geçici barınma yerlerine enerji altyapı tesislerini
kurmak olduğunu açıkladı. Afet anında bunun için destek çözüm ortakları ile diğer yerel düzey hizmet
gruplarıyla işbirliği yapılacağını belirten Açıkalın, “Gerekli durumlarda koordinasyonun sağlanması için
çalışmalar yürütülmesi de planda yer almaktadır” dedi.

İbrahim Açıkalın, Yerel Enerji Hizmet Grubu planı içinde bulunan kurumların, ülkede yaşanabilecek her tür ve
ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alabileceğini, planın Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve
ilişkili kurum ve kuruluşları ile destek çözüm ortağı bakanlıkları ve özel sektörü kapsadığını ifade etti. Açıkalın
afetlerde öncelikle acil ve kritik enerji verilmesi gereken noktaları da açıklayarak afet ve acil durumun
yapısına göre bu önceliklendirmede değişiklikler öngörülebileceğini belirtti ve şu sıralamayı yaptı; “Öncelikle
enerji verilirken, Olay Yeri (Arama Kurtarma, vb.) Ekipleri, Sağlık Tesisleri, Ulaşım (Havaalanı, Ana Arterler,
Cadde ve Köprü, vb. ) Alanları, Resmi Kurumlar, Haberleşme Tesisleri, Enkaz Kaldırma Alanları öncelikli
alanlarımız olaktır.” dedi.

Açıkalın ayrıca toplantıda yer alan kurumlarda operasyon planında görevli çalışanların isim listelerinin güncel
olması gerektiğine dikkat çekerek personel listelerini kurumları ile yeniden paylaştı. SEDAŞ’ın sunumunu
yaptığı planla ilgili toplantıya, Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, SEDAŞ Şebeke Operasyon
Müdürlüğü, AGDAŞ Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, DSİ 32.Şube Müdürlüğü, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim
A.Ş.) Bölge Müdürlüğü, Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri katıldılar.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin
kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi
arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında,
bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda
oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım
şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve
toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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