SEDAŞ’tan Anında Müdahale
KAMYON DİREĞE ÇARPTI ŞEKERPINARI ENERJİSİZ BIRAKTI
Şekerpınar’da yaşanan trafik kazasında yüksek gerilim hattına çarpan kamyon Şekerpınarda saat 19:49’da
bölgenin enerjisiz kalmasına yol açtı.

KAMYON ÇARPTI SEDAŞ YAPTI
SEDAŞ SCADA Merkezinde anında fark edilen kesinti Gebze Şebeke Operasyon Ekiplerine anında bildirildi.
SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri anında müdahale etmek amacıyla olay yerine gelerek enerjisi kesilen 34,5
kilovoltluk yüksek gerilim hattının beslediği bölgeye alternatif hattan enerji verdiler. Enerji kesintisinin
giderilmesi için gerekli çalışmaları yapan ekipler, şebekeye 21:30 itibariyle enerji verilmesini sağlayarak
kesintinin giderilmesini sağladılar. Vinç ile kamyonun çarptığı beton direk yerinden alındı. Gece de olsa SEDAŞ
ekipleri 7 gün 24 saat çalışma esası ile çalışmalarının bir gereği olarak, oluşan arızanın olumsuz izlerini
kaldırmak için cansiperane bir şekilde çalıştılar. SEDAŞ ekipleri enerji hattına zarar veren araç için 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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