
 

 

SEDAŞ'ın Örnek Kampanyasına Öğrencilerden Destek Yağıyor 
 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)  ile yaptığı protokol ile 
müşteri hizmetleri merkezlerinde ve Şirket merkezinde mavi kapakların toplanmasını sağlıyor. SEDAŞ 
toplumsal dayanışma ve çevreye olan hassasiyetin artmasına, iyiliklerin çoğalmasına, toplumsal 
duyarlılığın artarak engelliler için engellerin aşılmasına katkı sağlayan, aynı zamanda hammadde 
yönüyle geri dönüşüme ve enerji tasarrufuna da destek olan bu kampanya için emek veren Gölcük 
Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu ve anasınıfı öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve tek tek 
kapakların toplanmasında büyük çaba harcayan  ortaokul ve anaokulu öğrencilerine teşekkür ederek 
mavi kapakları teslim aldı.  
 

 
 
SEDAŞ Kocaeli İdari İşler Sorumlusu Yener Tekin kampanyaya emek ve destek veren öğrencilere 
SEDAŞ’ın ayrı ayrı teşekkür ettiğini bildirdi. Okul yöneticileri ve öğretmenler,  ikinci dönem aynı 
şekilde bu öğrencilerin gönüllü olarak mavi kapakları toplamaya devam edeceklerini belirterek, “çevre 
hassasiyeti ile toplumsal duyarlılığın, yardımseverliğin öğrencilerde daha çok pekişecek olmasına 
seviniyor,  bundan mutluluk ve onur duyuyoruz. SEDAŞ’ın bu tür kampanyalar yapıyor olmasına ve 
yakından ilgilenmesine de teşekkür ediyoruz” 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 1,8 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 9,75 milyar kWh’tir. 
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