SEDAŞ Tek Yürek Tek Ses “Çanakkale Geçilmez”
(SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, sosyal sorumluluk kapsamında, Sakarya İlinde yapılan,
“Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü ile Özel Şirketler Masa Tenisi Turnuvası”
organizasyonuna katılan SEDAŞ masa tenisi takım oyuncuları, açılış töreni sırasında açtıkları büyük
pankart ile 18 Mart Çanakkale Zaferi için anlamlı bir kutlama mesajı verdiler. SEDAŞ oyuncuları
açıklamalarında; “SEDAŞ çalışanları "Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten
Kahraman Türk Ordusu’nun muhteşem zaferinin 103. yıldönümü kutlu olsun. Bu topraklarda 250 bin
şehidin kanı vardır, bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Gelecek nesillere anlatılarak destanımızın
yaşatılması ve bizim için canından vazgeçenler için bu vatanın korunması boynumuzun borcudur. 18
Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin
unutulmaz hatırasıdır. ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale
şehitlerimiz başta olmak üzere, bu vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve
sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyoruz.”dediler.

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 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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