SEDAŞ’ın Kesintisiz Enerji Verme Mücadelesi Sürüyor
SEDAŞ ekiplerine dur, durak yok!
SU BORUSU DÖŞEYEN TAŞERON FİRMA EKİPLERİ İŞ MAKİNASI İLE YERALTI KABLOLARINI
KOPARINCA ERENLERDE ENERJİ KESİNTİSİNE YOL AÇTILAR
SEDAŞ’IN MÜCADELESİ
Çarşamba pazarı güzergahında su borusu döşemek için altyapı çalışması gerçekleştiren taşeron firma ekipleri iş
makinası ile kanal kazma sırasında SEDAŞ’ın Erenleri besleyen ana omurgada yer alan 34 bin 500 voltluk elektrik
dağıtım şebekesine ait kablolara saat 14:20’de büyük zarar verdiler. İş makinasının kepçesi ile koparılan kabloların 3
devreye 6 adet ek yapılması gerekti. Ek sayısının artması ile kablo eklerinin ayrı ayrı yapılması enerji vermek üzere bu
çalışmanın büyük bir özen ve meşakkatle yapılmasına neden oldu. SEDAŞ ekipleri trafoya yakın alanda alternatif
besleme kablolarına da hasar verilmesi nedeniyle farklı bir bölgeden enerji alma imkanı bulamadı. SEDAŞ ekipleri
çamur içinde dikkatle ve özenle kablo eklerini yapmak için alarma geçtiler.

İş Makinasıyla oluşan yeraltı kablo hasarı nedeniyle Erenler Tabakhane Mahallesi, Hacıoğlu Mahallesi, Patates Hali
Sakarya Caddesi, Yunus Emre Parkı Civarı, Çarşamba Pazarı Bölgesinde enerji kesintisi yaşandı. SEDAŞ ekipleri yağış
nedeniyle kablo eki sırasında çevre ve iş güvenliği, ayrıca kabloların ıslanmaması için çadır kurarak çalıştı. Bu
bilgilendirme hazırlanırken SEDAŞ ekipleri arızaya müdahale sonrası yapılan kablo eki çalışmasını saat 20:00 civarında
tamamlayarak şebekeyi enerjilendirmeyi hedefliyordu.

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, 49 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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