SEDAŞ İyilik Gönüllüleri “Minik Kalpler İçin El Birliği” Yaptı
Cezaevindeki kadın anne mahkûmların, 6 aylık bebek ile 5-6 yaş aralığındaki çocukları
için SEDAŞ Gönüllüleri, “Minik Kalpler İçin El Birliği” kampanyasını başarıyla
tamamladı.

SEDAŞ İyilik Gönüllülerinin ortaya koyduğu sinerji ile başlatılan kampanyaya, kısa
sürede SEDAŞ’ın tüm birimlerinden destek yağdı. Annelerinin yanında cezaevinde
kalan küçük çocuklar için Bayram sevinci yaşatacak güzel kıyafetler, ayakkabılar,
bebeklere zengin besin malzemesi içeren mamalar ve konforlu çocuk bezleri ile
oyuncaklar el birliği ile ayrı ayrı kutulara tanzim edildi. Anneleri cezaevinde bulunan
minik kalplerin mutluluğunu hedefleyen ve Ramazan ayında, bu ayın bereketini
mağdur olan minik kalplerle paylaşmayı ve onları sevindirmeyi hedefleyen SEDAŞ’lılar
“minik kalpler için sağlık ve mutluluk” dileyerek, bu malzemelerin yine SEDAŞ’ın İyilik
Gönüllüleri tarafından Cezaevi yetkililerine teslim edilmesini ve bu kanalla minik
kalplere ulaştırılmasını sağladılar.

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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