SEDAŞ’IN DESTEK VERDİĞİ “KAPAK OLSUN” PROJESİNE
KURUMSAL FİRMALARIN ÇALIŞANLARINDAN DA DESTEK GELİYOR
SEDAŞ’ın “Bir kapak bir kapak daha” sloganıyla “Kapak Olsun” projesine sağladığı katkılar, SEDAŞ gönüllüleri
ile birlikte, kurumsal firmaların da desteği ile devam ediyor.

SEDAŞ’a kadar gelerek, ellerindeki çantalarla kapakları bırakan DAIKIN Firması çalışanları, “Kapak Olsun”
projesini destekliyoruz. Bu kapakları bizlerde topluyor ve geri dönüşüm için muhafaza ediyoruz. Bu kapakların
doğru yerlere gideceğinden eminiz. Engelli vatandaşlarımızdan birine de olsa tekerlekli sandalye sağlayacak
bu iyilik hareketine bizler de katkı sağlamaktan herkes gibi mutluluk duyuyoruz. SEDAŞ’a buna zemin
hazırladığı, böyle bir çaba göstererek gerekli koordinasyonu sağladığı için teşekkür ederiz.” diyerek, kapakları
SEDAŞ Gönüllülerine teslim ettiler. SEDAŞ Gönüllüleri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile yaptıkları
protokol gereği, sadece SEDAŞ çalışanlarının değil, vatandaşların ve kurumsal firmaların da desteği ile
kampanyanın devam ettiğini ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

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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