SAKARYA’DA YAŞANAN FIRTINA NEDENİYLE ÇATILAR UÇTU, ELEKTRİK DİREKLERİ
DEVRİLDİ SEDAŞ İMDADA YETİŞTİ
ENERJİ VERMEK İÇİN BÜTÜN GECE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ
Sakarya İli, Erenler İlçesinde dün geceden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu. Erenler İlçesi, Tavuklar
trafo kabini bile bağlantı sağlayan ve yol kenarında bulunan çit devre, kalın kesitli, 477 MCM iletkenli
Enerji Nakil Hattı direkleri, şiddetli fırtına nedeniyle bir işyerine ait çatının 30 metre uzaklıktan enerji
hattı üzerine uçması ile saat 01:00 civarında, 7 direk yıkıldı. Fırtınan etkisi ile uçan çatının, iletkenleri
aşağı çekerken direği yıkması, ve bu dinamik etkinin gücü ile yıkılan direkten sonraki direklerin bu
yıkılma etkisi ile diğer direkleri de çekme gücüyle, büyük hasar oluşurken, arka arkaya 7 direk aynı
anda kırılarak devrildi ve bölgede enerji kesintisi oluştu. SEDAŞ yetkilileri tarafından trafik ve yaya
yoğunluğu olmayan bölgede olayın gece meydana gelmesi nedeniyle hiçbir yaralanma benzeri bir olay
yaşanmamasının da sevindirici olduğu belirtildi.

Ada Trafo Merkezi, Tavuklar kabin, ESYEM çıkış olarak adlandırılan ve Bekirpaşa bölgesi, Çaykışla,
Şeyhköy ve Horozlar köylerinin enerji beslemesini sağlayan SEDAŞ’a ait Orta Gerilim enerji nakil hattı,
şiddetli fırtına ve beraberinde çatıların uçması sonucu elektrik şebekesinde büyük hasar oluştu. SEDAŞ
ekipleri anında müdahale için alarma geçse de şebekeyi gördüklerinde hasarın çok büyük olduğunu
belirlediler ve bölgenin acilen farklı bir noktadan beslenmesine karar vererek alternatif hatlardan enerji
alınmasını sağladılar.
SEDAŞ tarafından 5 yıl önce şebeke kapasite artışı ve yatırım çalışmaları
kapsamında yeni tesis edilen elektrik dağıtım şebekesinde yıkılan 7 adet Orta Gerilim (OG) direği, gece
01:00 sularında yıkıldı ve SEDAŞ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeni iletken çekimi ve tesis
çalışmalarının ardından sabah saatlerinde enerjisiz kalan bölgelere sabaha karşı enerjinin verilmesiyle
son buldu.

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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