Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinden SEDAŞ’a Teşekkür
SEDAŞ’ın “Kapak Olsun” kampanyası ile tüm SEDAŞ çalışanlarının destek olduğu ve
paydaşlarının da dahil olduğu süreç için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinden teşekkür
geldi. Plastik kapak toplama kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli
sandalyeleri verildi.
(TOFD) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği yaparak “Kapak Olsun” sloganıyla SEDAŞ Gönüllüleri tarafından
başlatılan plastik kapak toplama kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve oturma yara
minderleri dağıtıldı.

SEDAŞ Gönüllüleri ve paydaşlarının işbirliği sonucu sürdürülen kampanyaya Omurilik Felçlileri Derneğinden teşekkür
geldi. TOFD yöneticilerinin düzenlediği organizasyonda ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeler teslim edilirken,
TOFD’un gönüllü çalışmalarını destekleyen kurum ve kişilere de ayrı ayrı ödülleri verildi.
İstanbul’da bulunan TOFD genel merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan
Erkovan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği Genel Müdürü Sevda Kılıç, plastik kapak toplama kampanyasının sosyal projeler içerisinde yoğun ilgi
gördüğünü belirterek “Plastik kapak toplama kampanyası Türkiye'deki en iyi sosyal sorumluluk projelerinden biridir.
Atık olarak çöpe gidecek olan plastik kapaklar yeniden değerlendiriliyor ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Çevre
bilincine, sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, bu atıkların hayati derecede önem arz eden malzemelere dönüştürülmesine
katkı sağlıyor, gönüllü çalışmalarla bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Destek veren tüm kurum
ve kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Plastik kapak toplama kampanyası ile TOFD tarafından 10 adet tekerlekli sandalye ve 50 adet minder satın alınarak
Türkiye'deki ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldığını belirten TOFD Genel Müdürü Sevda Kılıç, tören sonrasında “Kapak
Olsun” kampanyasına ilgi göstererek yoğun destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür sertifikalarını verdi.
SEDAŞ adına teşekkür belgesini alan SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, TOFD ile SEDAŞ Gönüllüleri ve
paydaşlarının işbirliğinin hızla büyüyerek devam ettiğini, plastik kapak toplama süreçlerinde “bir kapak, bir kapak daha”
sloganıyla ve anlayışıyla projenin yürütüldüğünü belirterek, şirketimiz bünyesinde başlatılan bu kampanyanın iyiliğe
dönüşmesinden büyük mutluluk duyduk.” Dedi. Duygulu anların yaşandığı törende ihtiyaç sahibi ailelere 10 adet
tekerlekli sandalye ve 50 adet minder hediye edildi.

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 1,6 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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