SEDAŞ FIRTINA SONRASI UÇAN ÇATILARIN VE
HATLARA DEVRİLEN AĞAÇLARIN YARATTIĞI
OLUMSUZLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR.
SEDAŞ meteorolojinin saatte 100 Kilometreye ulaştığını belirttiği fırtınanın
olumsuzlukları gidermek üzere sahada tüm ekipleri ile mücadelesini sürdürüyor.

yarattığı

Sakarya da Dörtyol mevkiindeki otomobil satış noktasının fırtınada çatısı yerinden sökülüp
havalanınca, üzerinden geçen 34 bin 500 voltluk iletken hattı da koparttı. Çatının büyük bir
darbe ile iletkenlere çarparak izolatörleri de zorladığı ve iletkenlerin izolatörlerden sıyrıldığı
tespit edildi. Olay yerine SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, İşletme Bakım Müdürü
Burhan Ak, Müşteriler Ölçüm Müdürü Gürcan Seymen de gelerek inceleme de bulundular.
Fırtınanın yerinden söktüğü alimünyum çatının iletkenleri kopartırken, çatıya bağlı demir profil
demirlerin büyük parçalar halinde etrafa saçılırken olayın gece olması ve çalışanların bahçede
olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Büyük hasar gören elektrik şebekesinden Tank palet fabrikasının ve Otokur otomobilin,
Eskisehir yolu üzerindeki sanayi çarşısı ve kuruluşlarının etkilendiği belirtildi. SEDAŞ hatta
oluşan hasarı gidermek için ekipleri ile hızla müdahale ederken, kopuk iletkenleri Ekin Otonun
fırtına ile uçan çatısı üzerinde eklerken, 25 metrelik vinçle direklerin üzerinde ekipleri ile
direklere gerekli bağlantıları da yaptı.

Sapanca da ve Hendek te Akyazida 100 km hızla esen rüzgar enerji hatlarına yıktığı ağaçlarla
da kesintilere yol açtı. Sakarya Nehirkentte de 34 bin 500 Voltluk enerji hattı fıtınanın etkisine
dayanamadı. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, Nehirkentte fırtınanın zarar verdiği
tarla içinden geçen 3 adet 25 Metrelik direği yerinde inceledi. Hendek güzergahında ilerleyen
yüksek gerilim enerji hattında yıkılan direkler devre dışı bırakılarak bu hat tersten beslendi ve
tüketicilerin enerji alması sağlandı.
SEDAŞ ekipleri sahada mücadeleyi sürdürüyor. Pazar günü de fırtınanın etkisinin sürmesi
beklendiği eceği belirtildiği için SEDAŞ tüm ekipleri ile gerekli önlemlerini aldı.

__________________________________
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Cuma akşamı başlayacak fırtına için bu fırtına başka olacak dedi ve
"Lodos asıl Cumartesi ve Pazar kabusa dönecek, kabus diyoruz çünkü şehir içinde saatte 75 km sürate
ulaşacak rüzgardan bahsediyoruz. Daha önce İstanbul’da böyle bir hava hareketi yaşandığında inşaat
iskeleleri çökmüş hatta bazı ağaçlar yerlerinden sökülmüştü. İstanbul’da Cumartesi ve Pazar tam fırtına
dediğimiz (rüzgar hızının 100 km’ye ulaşması) yıkıcı güçte bir fırtına yaşayacağız. Rüzgar hamlesi olarak
bilinen, kısa süreli ama çok kuvvetli esintilerin sürati ise 100 km’yi de aşabilir, bu durum çatıların uçmasına
bahçelerden eşyaların havalanmasına, esnafın tabela ,masa sandalye gibi eşyalarının uçmasına sebep
olabilir. Haftasonu uçabilecek tüm cisimlere açık alanda bulunan riskli eşyalara dikkat edilmeli. Deniz ve
hava ulaşımında uzun süreli, tahmini Pazartesi sabahına kadar, iptaller olacaktır."

