SEDAŞ Ekipleri, Meteorolojinin uyarısını takip ediyor, önlemlerini alıyor.
Doğu Marmara Bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ)
saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği açıklanan fırtına öncesinde bu bilgiyi paylaşarak, tüm birimlerinin alarm
durumuna geçmesini sağlıyor. Meteorolojiden anlık bilgiler alan SEDAŞ’ın Teknik Operasyon Yardım Masası,
SEDAŞ’ın ilgili birimleriyle koordine olarak gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (24.09.2018 Pazartesi) akşam saatlerinde Batı Karadeniz ve Zonguldak
ile ilgili kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın kuzeyden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceğinin altının
çizildiği uyarıda fırtınanın bu gün akşam saatlerinde başlayacağı ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün
uyarısı şu şekilde;
“Batı Karadeniz'de bugün (24.09.2018 Pazartesi) akşam saatlerinde sonra kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde
(50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Salı günü (25.09.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı
tahmin ediliyor.
Marmara'da yarın (25.09.2018 Salı) kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Çarşamba günü
(26.09.2018) ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği
tahmin ediliyor. Marmara'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü (28.09.2018) öğle saatlerinde etkisini
kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli
olunması yönünde uyarılar 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 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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