
 
 

 

 
 

Kuvvetli Lodos'ta Kesintisiz Mücade 

Bölgemizde etkili olan lodos, enerji nakil hatlarımıza zarar verdi. SEDAŞ işletme bakım ekipleri, fırtınanın 
şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak ve her noktada enerjinin var olması için  görev başındaydı.   
 

 

SÜREKLİ ENERJİ İÇİN 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de enerji kesintisi olmaması ve 

kuvvetli Lodos uyarısı ile birlikte sahada enerjinin, sürekliliği için ekipleri ile alarmdaydı. SEDAŞ işletme 

bakım ekipleri ile lodosun yıkıcı etkilerini ve şebekeye verdiği zararları ortadan kaldırmak için Lodosun 

şebekeye yıktığı ağaçların oluşturduğu arızaları gidermeye ve ağaçların üzerine yıkıldığı, hatlarda 

kopan iletkenlerin tamir edilmesini,  bazı yerlerde ise şebekenin yeniden tesis edilmesini de sağladılar.  

 

 

 

 



 
 

 

HENDEK’TE MİNARE DEVRİLDİ 

 Kocaeli de Kartepe’de ve Sakarya’da özellikle Geyve boğazında, Akyazı’da ve Hendek’te lodos etkisini 

daha çok gösterdi. Genelde yağan yağmurdan sonra etkisini gösteren ve yeryüzüne paralel,  farklı 

yönlerden esen lodos, kimi zaman şiddetli fırtınaya da dönüştü. Sakarya Hendek ilçesi, Güney 

Mahallesi Camii’nin 15 metre yüksekliğindeki minaresi de gece meydana gelen kuvvetli lodos 

nedeniyle yıkıldı.  

 

SEDAŞ kardan sonra gelen Lodos  alarmı nedeniyle hava koşullarının olağanüstü durumunu dikkate 

alarak bu sürede vardiyalı çalışan ekipleriyle, Vatandaşların sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması, 

sanayi ve ticari faaliyetlerinin de sürekliliğini sağlamak için SEDAŞ işletme bakım ekipleriyle  7 gün 24 

saat kesintisiz hizmet görevi veriyor. Çağrı Merkezi kayıtları sürekli irdeleniyor. SEDAŞ en ücra köşelere 

kadar hizmet götürmek için ihbarları değerlendiriyor. Vatandaşların huzur içinde elektrik kullanımını 

sağlayabilmeleri için nöbetteki ekipleriyle ve yoğunlaştırarak aldığı önlemleriyle çalışmalarını 

sürdürmeye devam ediyor. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 1,8 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 en 

erji 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, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet 
bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir. 
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