SEDAŞ’ın Kahraman Ekiplerinden Örnek Davranış
Trafik kazasını görünce can kurtarabileceklerini de düşünerek araç içinde
sıkışan yaralıları kurtarmak için önce çevre güvenliğini sağladılar, sonra
hızlıca ilk müdahaleyi yaptılar ve örnek bir davranış sergilediler.
Sakarya İli, Hendek İlçesi, D-100 Karayoluna ulaşımı sağlayan bağlantı yolu Servetiye Kavşağı mevkiinde öğle
saatlerinde meydana gelen trafik kazasında SEDAŞ ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çevre
güvenliği sağlayarak ilk müdahaleyi yaptı ve örnek bir davranış sergilediler.
Üzücü olay gerçekleşirken, o sırada yoldan geçen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları da kazayı
görünce araçlarından inerek trafik kazasında araçlarında sıkışan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere hızlıca
yardıma koştular. SEDAŞ şebeke operasyon ekibine bağlı arıza bakım onarım çalışanları işyerinde aldıkları
ilkyardımcı eğitimlerinde kazandıkları bilgilerle önce yol güvenliğini sağladılar, sonra da kazazedelere yardım
ettiler.

Edinilen bilgiye göre; otoyolda seyreden bir bankaya ait FK 7…plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yolda savrulan kamyonet karşı yönden gelen 4 ayrı araca
çarparak durabildi. Ters yöne savrulan kamyonet; Selahattin S. Yönetimindeki 54 T 3.. plakalı ticari taksiye,
Mahmud H. Yönetimindeki 41 VT 3.. Plakalı otomobile, 54 BF 7.. plakalı minibüs ve Naci B. Yönetimindeki 25 LR
4.. plakalı kamyona çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan güvenlik görevlisi, Muhammed Y. Banka
memuru Ercan A., Şinasi P. ve Hasan A. yaralandı.

Kaza ihbarı yapılan itfaiye ekiplerinden önce, olay yerine yakın olmaları nedeniyle hızlıca can kurtarmak adına
yaralılara ilk yardım eli uzatan ve moral veren SEDAŞ çalışanları, araç içinde sıkışan kazazedeleri kurtarmaya
çalıştılar. SEDAŞ ekipleri olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri ile koordinasyon içinde çalıştı ve özveriyle
görev yaparak araç içinde sıkışan yaralıları ilk yardım ekipleri ile birlikte kurtardılar. Kahraman SEDAŞ ekipleri
soğukkanlılıkla kazadan hemen sonra olaya müdahale ederken, çevre güvenliği için LPG’li araçlara sigara ile
yaklaşılmaması yönünde çevredekilere uyarıda bulundular. Çevredeki vatandaşların takdirini kazanan SEDAŞ
ekiplerine kazazedelerin yakınları da teşekkür ettiler. Yaşanan trafik kazası sonrası 4 yaralı ambulanslarla Hendek
Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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