SEDAŞ Gönüllüleri “1 Kitapta Sizden Olsun”
Kampanyasını başarı ile tamamladı
“Enerjimiz hayatın her anı için…” mottosunu sosyal sorumluluk çalışmalarıyla yaşatmayı hedefleyen
SEDAŞ; çalışanlarının gönüllü katılımı ile düzenlediği kampanyaları başarı ile tamamlıyor, sosyal
sorumluluk konusunda çalışanlarının gönüllü destekleri ile farklılık yaratıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım
A.Ş. (SEDAŞ) gönüllüleri tarafından şirket içinde organize edilen “1 Kitapta Sizden Olsun” kampanyası
kapsamında, Elazığ Fatih Sultan Mehmet Ortaokuluna kitap bağışı çalışması başarı ile tamamlandı.
SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek bir kampanyayı daha başarı ile sonuçlandırdı.
KİTAPLAR TESLİM EDİLDİ
SEDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de görev yapan
çalışanlarının katılımıyla hayata geçirilen 1 kitapta sizden olsun kampanyası, Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve İdari İşler
Müdürlüğü tarafından koordine edilerek toplanan kitaplar, Elazığ’da bulunan Fatih Sultan Mehmet
ortaokuluna gönderildi ve kitaplar okul yönetimine teslim edildi.

SEDAŞ GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR
Yaklaşık 2 yıldır uyguladığı okuma saatiyle öğrencilere, öğretmenlere ve velilere okumayı sevdiren
Elazığ Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu yöneticileri, “1 Kitap 1 Çocuk, 1 Çocuk 1000 Umut” sloganıyla
yola çıktıklarını belirtiyorlar. Okuma saatinde öğrencilerin, öğretmenlerin, okul idaresinin ve
hizmetlilerin istisnasız kitap okuduğu ve okuma saati sayesinde öğrencilerin de kitap okuma isteği ve
kitap okuma alışkanlığının arttığı açıklandı. Okul yönetimi SEDAŞ Gönüllülerine teşekkür mektubu
gönderdi.

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, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,6 milyon
tüketiciye, 3,4 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,
2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam
elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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