SEDAŞ’IN BİR KAPAK BİR KAPAK DAHA PROJESİNE BÜYÜK DESTEK
SEDAŞ’ın Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği içinde sürdürdüğü “Kapak Olsun” projesine vatandaşlardan
da gelen destek ile proje çığ gibi büyüyor.

50 Su Bidonu Kapak Topladı…
“Bir kapak bir kapak daha özgürlük olsun” sloganıyla sürdürülen projede Sakarya İli, Kaynarca ilçesinde
çiftçilik yapan Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon dolusu
mavi kapak topladı ve SEDAŞ’a teslim etti. Daha önce de bu şekilde biriktirdiği plastik kapakları farklı yerlere
bağışladığını belirten Kandemir, bu sefer SEDAŞ’ın sürdürdüğü başarılı çalışmaya destek olmak istediğini
belirterek, SEDAŞ Kaynarca Müşteri Hizmetleri Merkezine getirdiği kapakları SEDAŞ’ın desteği ile SEDAŞ Genel
Müdürlüğüne götürdü ve burada projeyle ilgilenen yetkililere teslim etti.

Çevre İçin ve Engelleri Aşmak İçin…
Kaynarca'da çiftçilik yapan Kadir Kandemir, engelli vatandaşlara destek olmak için topladığı mavi kapaklar için
“Engelli bir vatandaşa destek olabileceksem ne mutlu bana” diyor. Kapakları su bidonlarının içerisine
dolduran Kandemir, 10 aylık süre içerisinde 50 bidon kapak biriktirdiğini söylerken, kapakları Sakarya Elektrik
Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) düzenlediği kampanya kapsamında ilgililere teslim etmek beni de sevindirdi. Çevreye
ve geri dönüşüme katkı sağlayarak, bu kapakları 10 ayda engelli bireylere destek amaçlı topladım. Yetkililere
teslim ettim. Engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelere kavuşmalarından mutluluk duyacağım” dedi.
SEDAŞ yetkilileri, Kadir Kandemir'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

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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