SEDAŞ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Hendek-Adapazarı istikametine giden damperli kamyonun arkasında yer alan damperi şoförün
açık unutması, yolun üzerinden yol atlaması ile geçen elektrik hattını koparmasına yol açtı.
E5 üzerinde damperini havaya kaldırarak seyir halinde ilerleyen kamyonun şoförü, Akova Un
Fabrikası mevkiinde Aytemiz Petrol Ofisi önündeki elektrik hattına kamyon kasasının takılması ile
unutkanlığının farkına vardı. Şoförün unutkanlığı, yüzlerce abonenin elektriksiz kalmasına ve trafiğin
aksamasına da yol açtı.

SEDAŞ ekipleri hızla olay yerine gelerek, iş güvenliği tedbirlerini aldılar. SEDAŞ Şebeke Operasyon
ekipleri olay yeri ve çevresindeki enerjiyi keserek güvenlikli çalışma ortamını oluşturduktan sonra
olaya müdahale ettiler. SEDAŞ ekipleri canla başla çalışarak yol atlaması ile beslenen şebekede
kopan iletkenleri, vinç ve iki hidrolik sepetli araç yardımı ile en hızlı şekilde yeniden direkler arasına
çekilmesini sağladılar.
SEDAŞ ekipleri kopan kabloyu yenileyerek şebekeye enerji verilmesini sağladılar. Enerji hattına
zarar veren araç için SEDAŞ ekipleri tutanakta tuttular.

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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