HEYELAN YIKTI SEDAŞ YAPTI
SEDAŞ EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE
Ferizli de yolun sabah saatlerinde çökmesi nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş
(SEDAŞ) ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla bölgede elektrik kesintisi uyguladı. SEDAŞ ekipleri enerji
hattının onarımı ve bölgenin enerjilendirilmesi için hızla harekete geçti. Bazı iş yerlerinin ufak çaplı hasar
gördüğü olayda, can kaybı yaşanmazken, SEDAŞ ekiplerinin hızlı ve çevik bir tutum sergilemesi çevredeki
vatandaşlar ve esnafın takdirini kazandı.

Yıkılan direklerle birlikte trafo direğinde oluşan hasar sonucu, hızla harekete geçen SEDAŞ Şebeke Operasyon
Bölge Sorumlusu Can Ilgaz, ekipleri ile olaya müdahale ederek malzeme ve personel akışını sağladı. Ekiplerin
meşakkatli ve yoğun uğraşları ile elektrik direklerinin ve iletkenlerin montajı gerçekleştirildi. Hasar gören
trafonun da vinçlerle yerine montajı yapıldı.

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 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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