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RWE & Turcas’tan çocuklara okul hediyesi  
 

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı başında Denizli 
ilinin Honaz ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Enerji tasarrufu konusunda 
öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje kapsamında, 
Honaz ilçesine bağlı toplam 12 ilkokulda öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine 
içerisinde okul malzemeleri, reflektörlü bileklik ve tüm aile bireyleri için enerji tasarruf 
önerileri ve uygulamaları içeren bir hikaye kitapçığı bulunan enerji kutuları dağıtıldı. 
Aynı zamanda beslenme çantası da olan enerji kutuları çocuklar tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı.  
 
Enerji kutusu projesi 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında çocukların enerji kaynaklarını 
yakından tanıması ve enerji verimliliğine yönelik kaynakların bilinçli kullanılması amacıyla 
başlatıldı. Enerji kutularında yer alan kitapçıkta, enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarının etkin 
kullanımına yönelik, çocuklar ve ebeveynlerin kolayca uygulayabileceği basit ve eğlenceli 
ipuçları yer alıyor.  
 
Çocukların eğitimlerine olduğu kadar sosyal yaşamlarına da katkı sağlamayı amaçlayan RWE 
& Turcas, önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemlerinde de enerji kutularını öğrenciler ile 
paylaşmaya devam edecek. 
 
 
RWE & Turcas sosyal hayata destek oluyor 
 
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim, Kaklık Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali ile 
Denizli ve çevresi için sağladığı ekonomik katkının yanı sıra, bölgenin sosyal gelişimine de 
destek olmaya devam ediyor.   
 
RWE & Turcas, Denizli Valiliği, Kaklık Belediyesi ve Okul Aile Birliği ile imzalanan bir protokol 
çerçevesinde, bölgede bulunan iki ayrı okul için toplam 23 yeni derslik inşasına destek oldu. 
2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılan dersliklerin 18 tanesi Kaklık İlkokulu’na, 5 tanesi 
kardeş okul Şehit Eyüp Altun İlkokulu’na yapıldı.  
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