SEDAŞ EKİPLERİNDEN AKYAZI’DA HIZLI MÜDAHALE
Temmuz ayına rağmen gök gürültülü, yıldırım ve şimşeklerin görüldüğü ani yağışlar İl genelinde yaşanırken,
özellikle Akyazı'da etkili olan sağnak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Akyazı İşletme ve Bakım Ekipleri sahada zorlu bir mücadeleye imza attılar.
Fırtınanın ağaç dallarını kırdığı yerlerde elektrik şebekesine uçan dallar kısa devrelere ve iletkenlerin
kopmasına da yol açtı. Hızlı ve şiddetli yağan yağmur ile birlikte, yağışın ilçenin bazı noktalarında dolu olarak
düştüğü kaydedildi. Yağış sırasında düşen yıldırımlar vatandaşlarda büyük korkuya neden olurken, şebekeye
zarar veren dallar İlçede bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Yıldırımın isabet ettiği bir ağacın ise
devrilerek, elektrik iletken tellerini kopardığı belirlendi. SEDAŞ ekipleri elektrik şebekesindeki kesintilerin
giderilmesi için cansiperane bir çalışma gösterdiler.

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 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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