SEDAŞ EKİPLERİ YAVRU KEDİYİ KURTARDI
Direğin Üstünde Mahsur Kalan Yavru Kediyi SEDAŞ Ekipleri Kurtardı
Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi, SEDAŞ Sakarya şebeke
operasyon ekipleri kurtardı.

Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 5004 Sokak adresinde elektrik direğine çıkarak mahsur kaldığı
görülen minik kedinin imdadına SEDAŞ ekipleri yetişti. SEDAŞ Çağrı Merkezi müşteri temsilcileri
kendilerine gelen ihbarı acil anonsu ile ekiplere ilettiler. Direğe çıkan ve daha sonra inemeyen yavru
kedinin kurtarılması için ALO 186 SEDAŞ Elektrik Arıza ihbar hattını arayan çevredeki vatandaşlar,
arıza ekiplerinin süratle müdahalesi ve yavru kedinin kurtarılması için yoğun çaba sarf etmeleri
nedeniyle SEDAŞ Sakarya şebeke operasyon ekiplerini tebrik ettiler.

Elektrik direği üstünde mahsur kalan yavru kedi SEDAŞ ekiplerinin kurtarma operasyonu sonrası,
tekrar sokağa salındı ve özgürlüğüne kavuştu.

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 21 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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