SEDAŞ’IN EN VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI YARIŞMASINDA SONA GELİNDİ
SEDAŞ YARIŞMA BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRİYOR
‘Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyorum, ülkeme de kazandırıyorum’ isimli yarışma projesine
yoğun ilgi gösterildi.
SEDAŞ'ın 7 ay önce duyurusunu yaparak başlattığı ve web sayfasından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce
illerinden yapılan başvuruların alındığı yarışmada sona gelindi. SEDAŞ Faturalandırma Müdürlüğü ve Veri
Yönetimi Müdürlüğünce yarışmaya katılım için yapılan başvurular titizlikle ele alınarak değerlendiriliyor. 6
Aylık elektrik tüketimleri 2016 ve 2017 yıllarında aynı dönemlere ait tüketimler olarak karşılaştırılıyor. Hayat
konforundan ödün vermeden daha verimli enerji kullanarak tasarruf sağlayan 10 aile SEDAŞ’ın belirlediği
ödülleri almaya hak kazanacak.

SEDAŞ 10 AİLEYE ÖDÜL VERECEK
Yarışma sonucu ödül verilecek 10 Ailenin isimleri 10 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. SEDAŞ’ın ‘Ağaç yaşken
eğilir’ atasözü kapsamında, enerji verimliliği çalışmalarına vurgu yaparak, başta evlerde olmak üzere
çocukların bulunduğu her ortamda enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılması amacıyla, özellikle
gelecek kuşakların toplumumuzda yaşayan gençlerin ve çocukların enerji kullanımı ve tüketimi konusunda
bilinçlendirilmeleri ve enerji verimliliği konusunda edinecekleri bilgi ve anlayış ile ülke ekonomisine katkıda
bulunmalarının sağlanması yarışmadaki en büyük hedef olarak belirlenmişti. Projeye dâhil olmak isteyen
tüketicilerin mesken aboneliği olması ve ailesinde en az bir öğrenci bulunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

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 1,6 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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