SEDAŞ’ın Minik Misafirlerine Enerjinin Güvenli ve Verimli Kullanılması Anlatıldı
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ’ın bu ayki konukları Bilge Baykuş
Anaokulu öğrencileri oldu. SEDAŞ açık kapı uygulamasında minik öğrencileri misafir etti.
Her hafta yaptıkları araştırma dersleri için bu kez SEDAŞ Kocaeli İşletmesi’nin yolunu tutan minik yüreklere, SEDAŞ
Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan tarafından enerjinin verimli ve güvenli kullanılması ile ilgili çeşitli bilgiler anlatıldı.
SEDAŞ’ın entegre yönetim sistemi kapsamında Çevre, İş Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, İletişim ve Kalite Politikaları
posterleri üzerinden görsellerle öğrencilere sunum yapan ve Aslan, öğrencilerin yaş grubuna göre basit bir şekilde
kendilerine enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceği ve hangi önlemleri alabileceklerini anlattı.

SEDAŞ’IN YARIŞMASINA BAŞVURACAKLAR
Minik öğrencilere, elektriği kullanırken, çevremiz, geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin bütçesi için verimli
kullanmamız gerektiği hakkında bilgiler verdi. Çınar Aslan, SEDAŞ’ın Enerjisini En Verimli kullanan ve SEDAŞ’ın web
sayfasından bilgilerini güncelleyerek başvuran 10 Aileye ödül vereceği yarışmasından da söz ederek, öğrencileri aileleri
ile SEDAŞ web sayfasından yarışmaya katılmaya davet etti.
ELEKTRİĞİN VERİMLİ VE GÜVENLİ KULLANIMI ANLATILDI
Ağaç yaşken eğilir düşüncesinden yola çıkılarak, anaokulu öğrencilerine enerjinin önemi, enerji kaynakları, elektriğin
üretilmesi, verimli kullanılması, SEDAŞ’ın görevleri, faaliyetleri, elektriğin güvenli kullanımı da anlatıldı. Miniklerin
bilinçlendirilmeleri sağlanırken, elektrik kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli kurallara da dikkat
çekildi. Kendilerine yapılan sunumu öğrenciler dikkatle dinlediler ve SEDAŞ Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan’a sorular
yönelttiler. Ziyaretlerini tamamlayan Bilge Baykuş Anaokulu yöneticileri ve minik öğrenciler, başka bir grup öğrenci ile
yine gelmek istediklerini belirterek, SEDAŞ’ın ilgili ve misafirperver yöneticilerine, teşekkür 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, 47 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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