SEDAŞ’ın TOFD ile Sürdürdüğü Başarılı Projesine İlgi Büyüyor
“Kapakları Atmayalım, Engelleri Aşalım” Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor
SEDAŞ’ın, engelli bireyler için engelleri aşmak, çevre bilinci ve duyarlılığı yaratarak plastik kapakların geri dönüşümü
ile topluma ve çevreye fayda sağlamak amaçlı sosyal sorumluluk projesine sürekli destek geliyor. Proje “SEDAŞ
Gönüllüleri”nin çabaları ve katkıları ile tüm hızıyla sürüyor.

ENGELLERİ AŞMAK VE ÇEVRE İÇİN
SEDAŞ Gönüllüleri, “Altı üstü bir kapak dememeliyiz. Plastik atıkların doğada bozulmadan 5000 yıl kadar kaldığını
biliyoruz. Bu projeye sağlanacak katkı ile hem çevreyi koruyacak, hem de akülü ve manuel tekerlekli sandalye ihtiyacı
olan engellileri özgürlüklerine kavuşturmaya katkı sağlayacağız. SEDAŞ çalışanları el ele verdi. “Bir Kapak bir kapak
daha..” diyerek, paydaşlarımız da bugüne kadar 60 bin kapak ile kampanyamıza destek oldu. Bu işbirliği ve gönüllü
desteklere teşekkür ediyor, çevre ve iyilik için yapılan tüm çabaları takdir ediyoruz” dediler. Biriken kapaklar SEDAŞ
Gönüllüleri tarafından TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) ile işbirliği kapsamında TOFD’un Genel Merkezine
gönderiliyor.

KEMAL ATEŞLİ’DEN KAMPANYAYA DESTEK
SEDAŞ’ta uzun yıllar görev yapan Kemal Ateşli de kampanyaya destek verdi. SEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projesini
hayata geçiren SEDAŞ Gönüllüleri’nin başlattığı çalışmanın kamuoyunda çok olumlu karşılandığını belirten Ateşli, “Uzun
zamandır ailece topladığımız kapakları kendi ellerim ile SEDAŞ’a teslim etmek istedim.”dedi. Kemal Ateşli, “Engellilere
karşı duyarlı davranarak, çevre için de kamuoyunun dikkatini çeken ve farkındalık yaratarak, bu kampanyayı sürdüren
SEDAŞ Gönüllülerini takdir ediyorum. Bu sosyal sorumluluk hareketini başlatan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
Herkesin bu kampanyaya mutlaka destek olmasını diliyorum.” dedi.

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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