SEDAŞLI ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE BİR İLKE İMZA ATACAK
SEDAŞ’TAN İŞ GÜVENLİĞİNDE FARKINDALIK SAĞLAYACAK GÜZEL BİR PROJE
SEDAŞ çalışanları iş güvenliği kültürünü toplumda daha da çok artırmak amacıyla, SEDAŞLI çocukların “çalışan anne ve
babalarına” seslendiği ve iş güvenliğiyle ilgili mesaj verdikleri, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedikleri kısa
mesajlarını küçük videolar olarak bir araya getirecek ve kısa bir filme dönüştürecekler.
İş güvenliği mesajı içeren video yarışmasına katılan ve değerli destekleri ile elektrik dağıtım sektöründe bir ilke imza
atacak olan “SEDAŞLI Çocuklara” SEDAŞ tarafından sürpriz hediyeler verilecek.

SEDAŞ Ailelerinin desteği ile yarışmada yer alacak çocuklar, verecekleri iş güvenliği mesajları ile elektrik dağıtım
sektöründe bir ilk uygulamayı gerçekleştiren “örnek çocuklar” olacaklar. Çocukların vereceği iş güvenliği mesajlarının
tüm toplumda etki yaratması ve toplumumuzda iş güvenliği konusuna karşı giderek artan duyarlılığın daha da çok
artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SEDAŞ tarafından kısa videolardan oluşturulacak iş güvenliği video filmi için yarışmaya gönderilen ilk 10 video
çekimindeki çocuklara, ayrıca tüm mesajlardan seçilen ve kısa filmde yer alacak tüm çocuklara sürpriz hediyeler,
yarışmaya katılan tüm çocuklara kısa filmde yer almasalar da teşekkür belgesi verilecek.
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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