Minik Çevreci Öğrencilerin SEDAŞ İle İşbirliği
SEDAŞ’ın Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği içinde sürdürdüğü ‘’Kapak Olsun’’ projesine
öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarından da gelen destek ile proje çığ gibi büyüyor. Birçok okul ve
kurum da SEDAŞ’ın çevreye katkı ve engellilere tekerlekli sandalye sağlanması amacı taşıyan plastik kapak
toplama projesine destek veriyor ve biriktirdikleri kapakları SEDAŞ’a teslim ediyorlar. Kocaeli Başiskele
ilçesinde bulunan Karşıyaka Barbaros İlkokulu öğrencileri de topladıkları plastik kapakları
öğretmenleriyle SEDAŞ yetkililerine teslim ettiler.

Projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarının altını çizen Karşıyaka Barbaros İlkokulu
öğretmenleri, okullarındaki öğrencilerin çevre hassasiyeti için çok faydalı bir proje olduğunu ve bu şekilde
öğrencilerin de yardımlaşma ve çevre duyarlılıklarına projenin olumlu katkı sağladığını dile getirerek,
kapakları SEDAŞ Kocaeli Bölgesel İdari İşler Sorumlusu Yener Tekin’e teslim ettiler. SEDAŞ yetkilileri de
öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek okul adına yapılmış bir plaketi okul yöneticilerine takdim
ettiler.
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 22 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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