SEDAŞ Enerji Hizmet Grubundaki Kurumları Bir araya Getirdi
SEDAŞ, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nün de desteği ile Kocaeli İli bünyesindeki enerji
hizmet grubunda yer alan kurumları bir araya getirdi.

ENERJİ HİZMET GRUBU EL ELE
Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale planı kapsamında, SEDAŞ söz konusu planda
tanımlanmış olan 28 Yerel Hizmet Grubu içinde “Ana Çözüm Ortağı” olarak Kocaeli de yapılan
istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.
28 Yerel Hizmet Grubunun tanımlandığı TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı ) kapsamında, SEDAŞ
(Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kocaeli İşletme Binasında ilk istişare toplantısını İzgaz, Palgaz,
Armagaz şirketleri ile enerji hizmet grubunda yer alan diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirdi. SEDAŞ
yapılan istişare toplantısı ile kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir katkı
sağladı.
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ
Kocaeli Şebeke Operasyon İl Yöneticisi Çınar Aslan, 5703 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale
Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, Enerji Hizmet Grubunun önceliğinin, yerel çapta ve yerel düzeyde
meydana gelen bir afet ve acil durum sonrasında, afet ve acil durumun yaşandığı bölgede enerji
(elektrik ve doğalgaz) dağıtım tesislerinde meydana gelebilecek hasarların acilen onarılarak en kısa
sürede enerji ihtiyacının karşılanması ve enerji hizmetlerinin sunumunu normal duruma getirmek
olduğunu belirtti.

PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Çınar Aslan Kocaeli’deki kurumların afet için bir araya gelmesi ve afet ile acil durumlarda neler
yapacakları konusunda görüş alışverişinde bulunmaları ve planlarını gözden geçirmesinin çok faydalı
olduğunu söyledi. SEDAŞ Kocaeli Şebeke Operasyon İl Yöneticisi Çınar Aslan, açıklamasında,
“Yaşanabilecek olağanüstü durumlarda, elektrik ve doğalgaz altyapı tesislerinin onarılması, acil ve
kritik tesislere enerji sağlanması ve geçici barınma yerlerine enerji altyapı tesislerinin kurulması
hedeflenmektedir. AFAD İl Müdürlüğü’nün desteği ve SEDAŞ Kocaeli İşletme ve Bakım Birimi
Başkanlığında bir araya gelen Destek Çözüm Ortaklarımız; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İzgaz, Palgaz,
Armagaz şirketlerinin katılımı ile ilk istişare toplantımızı gerçekleştirdik.

“AFETLERE HAZIRLIKLI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Dileğimiz hiçbir zaman hiçbir yerde afet ve olağanüstü durumların yaşanmamasıdır. Ancak, afetlerle
karşılaşıldığında da her zaman hazır olmak ve hızla planlarımıza uygun koordinasyonu sağlıyor
olmamız gerekli ve bu konu çok önemli.’’ dedi. SEDAŞ’ın ev sahipliğini yaptığı istişare toplantısında
Çınar Aslan ve beraberindeki SEDAŞ sorumluları, misafirleri ile yakından ilgilendiler. Toplantı
sonunda kurum temsilcileri günün anısına fotoğrafta çekildiler.
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 1,8 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 22 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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