SEDAŞ GÖNÜLLÜLERİ İŞBİRLİĞİYLE ENGELLERİ KALDIRIYOR
Mavi Kapak Kampanyası
SEDAŞ Sosyal Sorumluluk kapsamında, “Engelleri Kaldırmak İçin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İle SEDAŞ El
Ele” mavi kapak toplama kampanyasını başlattı. “SEDAŞ Gönüllülerinin” vereceği destek ile hayata geçirilecek
mavi kapak kampanyası, gerçekten de hayatın engellerine kapak olan bir kampanya.

SEDAŞ Gönüllüleri El Ele
SEDAŞ’ta birimlere dağıtılan kutularda, kapakları topluyorsun, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yolluyorsun,
tekerlekli sandalyeye sahip olamayanlara, sandalye ve tıbbi malzeme sağlamış oluyorsun. Kampanyanın özeti
sayılan bu çalışmayı SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek başlattı.

Engellere Dur Demek İçin
SEDAŞ Gönüllüleri, gün içerisinde biriktirdikleri mavi kapakları SEDAŞ Bölgesel İdari İşler Sorumlularına teslim
ediyor ve hayatın engellerine dur diyorlar.

Çevre Bilinci
SEDAŞ Gönüllüleri, başlatılan kampanya ile ilgili aile bireylerini de bilgilendiriyor, engellerin kaldırılmasına ve
çocukların da çevre bilincinin gelişimine katkı sağlıyorlar.

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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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