SEDAŞ ALARMDA VE SEDAŞ’TAN ANINDA MÜDAHALE
DOĞALGAZ ONARIMI TAMAMLANINCAYA KADAR AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI
SEDAŞ ALARMDA
İZMİT OTOGAR BÖLGESİNDE ve YEŞİLOVA MAHALLESİNDE DOĞALGAZ HATTINDA
OLUŞAN HASARIN TAMİRİ DEVAM EDERKEN BU ÇALIŞMA SIRASINDA SEDAŞ’IN
TRAFOLARINA AŞIRI YÜKLENMENİN SÜRDÜĞÜ VE ZAMAN ZAMAN BÖLGESEL
KESİNTİLERİN OLUŞTUĞU AÇIKLANDI.
İzmit otogar bölgesinde TEM otoyolunun çıkışının da bulunduğu noktada yapılan
çalışmalar sırasında saat 11:15 te bölgenin doğalgaz ihtiyacını karşılayan hatta verilen
hasar sonrası Doğal Gaz şirketine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, ısınma amaçlı
elektrik şebekesinde özellikle gaz kesintisi yaşanan Gündoğdu, Ayazma, Yeşilova,
Çayırova, Tepeköy, Umuttepe, Kabaoğlu da tüketimin pik yapmasına bağlı olarak
trafolardan çekilen aşırı yüklenmelere bağlı “zaman zaman” kesintiler meydana geldiği ve
SEDAŞ ekiplerinin aşırı yük sigorta açması ile oluşan arızalara hızla müdahale etmek üzere
sahada mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.
Aşırı yüklenmenin hat safhaya ulaştığı Yeşilova Mahallesindeki Bekirpaşa Spor tesisleri
trafosunun ise yandığı ve ekiplerin trafo değişimi için çalışmayı başlattıkları belirtildi.
Doğalgaz çalışmasının tamamlanması için geçecek sürede SEDAŞ ekiplerinin sahada
oluşabilecek aşırı yüklenmelere bağlı müdahalelerini sürdürmek üzere alarm halinde
olacakları ve müdahalelere hızlı aksiyon alarak devam edecekleri belirtildi.
SEDAŞ’TAN ANINDA MÜDAHALE İLE GÖLCÜK’TE ÇİFTLİK VE KARAKÖPRÜYE ENERJİ
VERİLDİ.
Gölcük İlçesine bağlı Çiftlik, Yenimalle, Piyalepaşa ve Donanma Mahallesinin bir kısmı,
Hisareyn Merkez Mahallesi, Yazlık Yeni Mahalle, Sepetlipınar Mahalleleri ile Gölcüğe bağlı
köylerde, Karaköprü Mahallesinde enerji beslemesini sağlayan SEDAŞ’a ait yeraltı
kablosunda yol yapım çalışması sırasında taşeron firma tarafından iş makinası ile zarar
verilmesi sonucu bölgede oluşan kesintiye SEDAŞ anında müdahale etti.
Gölcükte 16:30’ da yeraltı şehir besleme kablolarına büyük bir hasar verilmesiyle oluşan
kesintiye, SEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ve yoğun çalışmaların sonucunda arızanın
onarılması ve kademeli olarak mahallelerde trafolara verilen enerjiyle saat 19:30’da tüm
bölge yeniden enerjilendirildi.

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, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,6 milyon tüketiciye,
3,4 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, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 274 10 48

Onur Akgül
Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Mena Stratejik İletişim Danışmanlığı
Telf : 0(212) 871 10 95
www.menailetisim.com

