SEDAŞ Ekipleri Fırtına Ve Sel İle Oluşan Enerji Kesintileri İle Mücadele
Ediyor
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kandıra Şebeke Operasyon Ekipleri Marmara için Meteoroloji
tarafından Marmara’nın Batısında da Pazar günü etkili olacağı açıklanan ve Pazar sabahı saat 10:00 itibariyle
aşırı yağışla birlikte saatte 100 Kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve aşırı yağan yağmurun sel felaketine
dönüşmesi ile oluşan olumsuz koşullarda, enerji verme mücadelesini sürdürüyor.

FIRTINA VE SEL ENERJİ HATLARINA ZARAR VERDİ
Kandıra ilçesinde sabah saat 10:00 itibariyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye iş yerlerini su bastı.
Yüksek mevkilerde fırtına elektrik direklerinde yıkıma yol açtı. İlçede taşkın sonucu bazı derelerin geçtiği
köprüler ise trafiğe kapatıldı. Kandıra bölgesinde Kışla köyü mevkiinde dere taşması nedeniyle, Kefken,
Cebeci, Kıncıllı, Duraçalı, Karaağaç, Pınardüzü, Çamkonak, Akçabeyli, Babalı, Babaköy, Kerpe, Ballar, Kurtyeri,
Özbey, Duraklı bölgeleri sel nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için SEDAŞ ekipleri bu bölgelerde arızalara
müdahale edemediler.
SASKİ (Sakarya Su Kanalizasyon İşletmesi) Kaynarca da metrekareye saatte 115 Litre yağış düştüğünü açıkladı.
SAKİ de hızla Kaynarca da ekipleri ile yaraları sarma çalışmasına başladı. SEDAŞ ekipleri ile enerji verme
mücadelesini sürdürdü.

SEDAŞ EKİPLERİ ALARMDA
Meteoroloji SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri Kaynarca TEİAŞ Trafo Merkezi ile Kandıra Esentepe Trafo
kabini arasında çift devre 3/0 yüksek gerilim enerji nakil hattında çelik galvaniz direk yıkıldı. SEDAŞ ekipleri
Kandıra Merkezi ve bir kısım köy gruplarını İzmit üzerinden beslediler.
Kandıra ve Kaynarca da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezleri ile bazı köylerde yollar
sular altında kaldı. Kaynarca da tarım aletlerinin ve traktörlerin, bazı araçların Seyran deresine sürüklendiği,
iki tavuk çiftliğinin yıkıldığı bildirildi. Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı
Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman balyaları da
yağmur suyunda sürüklendi. Vatandaşlar yüksek yerlerden selin etkisini videolarla görüntülediler.

AFAD SEDAŞ EKİPLERİ İŞBİRLİĞİ YAPTI
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve
Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.
SEDAŞ Kriz masası AFAD ile iletişimini sürdürerek sürekli bilgi akışı sağlarken, İtfaiye, AFAD ve belediye
ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaşanan olumsuzluklara müdahalenin devam
ettiğini, Kandıra-Kaynarca yolunun çalışmalarla tekrar trafiğe açıldığını söyledi. SEDAŞ ekiplerinin çalışmasına
yardımcı olduklarını anlatan Tekoğul, Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoğunlaşan bir yağış söz konusu. Köy
yollarında lokal anlamda birkaç noktada sıkıntı var ama bütün ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

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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