SEDAŞ Kartepe’de oluşan kesintide zamanla yarıştı.
SEDAŞ ekiplerinin elektrik verme mücadelesi hiç bitmiyor. Elektrik dağıtım şebekesine dışarıdan
gelen çok farklı etkiler ile zaman zaman elektriğin kesintiye uğraması söz konusu olurken, SEDAŞ
ekipleri de en hızlı şekilde aksiyon alıp, hızlıca şebekenin eski duruma getirilebilmesi için sahada
adeta büyük bir mücadele veriyorlar.

Son olayda da SEDAŞ ekipleri yine alarma geçti. Kartepe’ de D100 Karayolu İbriklidere alt geçidinde
arızalanan tır devrilerek ters döndü ve yüksek gerilim direğine çarptı. Elektrik Dağıtım Merkezi
trafosu çıkışında Elimsan besleme hattı kablosu, İbriklidere mevkii çıkışı enerjisiz kaldı. SEDAŞ
ekipleri oluşan hasar ve enerji kesintisine hızlıca müdahale etti. SEDAŞ Ekipleri anında olay yerine
gelerek arızanın kaynağını incelediler ve alternatif besleme yollarını arayarak özel trafolu sanayi
kuruluşlarına ve çevredeki elektrik kullanıcılarına enerji vermenin mücadelesine giriştirler. Yüksek
gerilim direğinin dibinin kırık olması nedeniyle beton direk değiştirildi. 6 kurum ve 5 özel trafo ile
550 civarındaki bireysel abonelerin enerjisiz kaldığı olayda SEDAŞ ekipleri alarma geçerek şebeke
operasyonu için takla atan tankerin kaldırılması ve direğin dikilmesi süresini göz önüne alarak
alternatif besleme ve arızanın daraltılması yoluna gittiler.

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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