SEDAŞ’tan Yangın Anında Hızlı Önlem ve Şebekeye Hızlı Müdahale
Kocaeli İli Körfez ilçesinde bir fabrikanın depolama alanındaki kimyasal asfalt ham maddelerinin, tutuşarak alev alev
yanması sırasında, kuvvetle yükselen alevler fabrika içinde enerji hattına ait demir direğin de güçlü ve büyük
alevlere maruz kalmasına, bu demir direğin direncinin azalıp, yıkılmasına yol açtı. SEDAŞ ekipleri önlemleriyle,
itfaiye erlerine destek vererek, hızla enerjiyi kesti. İtfaiye başarılı bir mücadele verirken, kimyasal madde yangınının
alevleri köpükle söndürüldü.

Kimyasal yangın, Körfez Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu kenarında bulunan ve asfalt üretiminde kullanılan ham
madde fabrikasında meydana geldi. SEDAŞ ekipleri hızla enerjiyi keserek önlem alırken, itfaiye de yangın söndürme
mücadelesinde bulundu. SEDAŞ’ın hızla müdahalesi ile enerji kesildiğinde, Yavuz Sultan Selim ve Fidanlık çıkışı bölgeleri
enerjisiz kaldı. 15:35’te kesilen enerji güçlükle söndürülen yangından sonra 16:46 da verildi.

Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Asfalt üretiminde yan ürün
olarak kullanılan ve kolay tutuşabilme özelliğine sahip bu maddelerin tutuşmasıyla meydana gelen ve şehrin dört bir
yanından görülen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Güçlü alevler şebekedeki metal elektrik direğinin zarar
görmesine ve yıkılmasına neden oldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere köpükle müdahale etti. Şehrin üzerini siyah dumanla
kaplanmasına neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışma sonrasında kontrol altına
alınan yangın söndürüldü. Kimyasal maddelerin tamamen yandığı fabrikada, elektrik şebekesine ait enerji hattında
maddi hasar meydana geldi.
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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