SEDAŞ ELEKTRİK TASARRUFUNU
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE ANLATIYOR
SEDAŞ “11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası” etkinliği kapsamında, elektrikte
tasarruf konusunu anaokulu öğrencilerine de anlattı.
SEDAŞ minik öğrencileri elektriğin verimli kullanılması ve güvenli kullanılması hakkında bilinçlendirdi.
Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, 120 anaokulu öğrencisine SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları
enerjinin verimli ve elektriğin güvenli kullanımı hakkında onların anlayabileceği önlemleri görsel sunumla
anlattılar. Öğrencilerin yaş grubuna göre basit bir şekilde kendilerine elektrik kullanırken hangi önlemleri
alırlarsa enerji verimliliği sağlayabilecekleri anlatıldı. Minik tüketicilere, elektriği çevremiz, geleceğimiz, hem
kendi, hem de ülkemizin bütçesi için verimli kullanmamız gerektiği hakkında bilgiler verildi. Led ve tasarruflu
ampul kullanılması, A Sınıfı elektrikli cihaz kullanılması, buzdolabının kapağının uzun süre açık tutulmaması,
fırının çalışırken kapağının sık sık açılmaması, ütünün veya tost makinasının erken fişten çekilmesi ve
oturdukları binaların dış cephesinin giydirilmesi gerektiği ve bu şekilde de enerjide tasarruf sağlanabileceği
anlatıldı. Kendilerine yapılan sunumu öğrenciler, dikkatle dinlediler.

Öğrencilere ayrıca elektriğin güvenli kullanımı hakkında da çarpıcı bilgiler verilerek dikkatli olmaları gereken
hususlar anlatıldı. Çocukların evlerindeki küçük kardeşleri için kapaklı priz kullanılması gerektiği, ya da
prizlerin önünün ev eşyaları ile kapatılabileceği, çocukların kablo ve prizlerle kesinlikle oynamaması gerektiği
ve kabloların ayak altında bırakılmaması gerektiği kendilerine anlatıldı. Eğitmenler sunumu yapan SEDAŞ
çalışanlarına öğrencilerin bilinçlenmelerine katkı sağladıkları için çok 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, 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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