SEDAŞ Ekipleri Komando Gibi Mücadele Ediyor
Karlı ve soğuk havada, elektrik direkleri üzerinde çevik hareketlerle şebekeye enerji
vermek için mücadele eden ekipler komando eğitimi yapar gibi çalışıyorlar
Yoğun kar yağışında 34 bin 500 Voltluk orta gerim hatlarındaki arızaları onaran Sakarya Elektrik
Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) görevlilerinin elektrik direklerine korkusuzca çıkarak çalışmalarını yerden çok
yüksekte yapıyor olmaları ve çevik hareketlerle işlerini sürdürmeleri kendilerinin komandoya
benzetilmelerine neden oluyor.

Yüksek gerim hatlarındaki arızaları onaran Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) görevlilerinin yaptığı
hareketler adeta komandoların özel eğitimini andıran zorlu hareketlerin görüntülerini çağrıştırıyor.
SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri orta gerilimde çalışmak için özel bir belge alıyorlar. Bu hatlara
müdahale yetkisi olan kişiler, sadece EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde) çalışma yetki belgesi
olan kişiler oluyor ve bu eğitim TEDAŞ tarafından verilebiliyor.

Saha ve doğa koşullarında kimi zaman ekiplerin, yüksek direkler üzerinde, bağlantılar yaparken,
SEDAŞ ekiplerinin iş güvenliğine dikkat ederek, korkusuzca, cansiperane bir şekilde mücadelesi
görenlerde takdir uyandırıyor.

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.
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