SEDAŞ Ekipleri Yıldırımın Verdiği Hasar İçin
Özveri İle Mücadele Etti
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Düzce Şebeke Operasyon Ekipleri, 01 Ekim pazartesi akşamı saat 19:00
civarı başlayan fırtına ve yağmurla birlikte enerji dağıtım hatlarına yıldırım düşmesi sonucu alarma geçti.
Enerji hatlarında oluşan hasara hızla müdahale etti.

SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri, tam kadro sahada çalışmalarını sürdürürken ardı ardına gelen yıldırım
düşmeleri enerji kesintisi yaşanan bölgenin genişlemesine yol açtı. Düzce Merkezin bir kısmını besleyen
Osmanca TEİAŞ 154/34,5 KiloVolt Trafo İndirici Merkez çıkışındaki hatta yıldırım düşmesinden kısa bir süre
sonra, Kaynaşlı çıkışında da yıldırım düşmesi yaşandı. SEDAŞ’ın dağıtım şebekesinde, havai hatta izolatörlerin
parçalanması sonucu, SEDAŞ Operasyon Ekipleri, hem havai hatta, hem yeraltı kablolu enerji hattında, hem
Kaynaşlı Trafo çıkışında hem de Osmanca Trafo İndirici Merkez çıkışına düşen yıldırımın yarattığı hasara
müdahale etmek ve cansiperane bir şekilde, oluşan arızaları gidermek için yoğun bir çalışmaya giriştiler.
Yüksek gerilim arızalarını gidererek merkezde hızla enerji verme mücadelesi veren SEDAŞ ekipleri, her iki
arızaya da karanlık ve hava muhalefeti de olsa en kısa sürede müdahale ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde
de SEDAŞ ekipleri mahalle ve sokaklardan gelen ihbarları değerlendirdiler ve bir abone bile enerjisiz
kalmayacak şekilde elektrik verme mücadelesini özveri ile sürdürdüler.

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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