SEDAŞ ELEKTRİK TASARRUFUNU ANLATMAYA DEVAM EDİYOR
Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde (Okulunda) SEDAŞ öğrencilere
elektriğin verimli ve güvenli kullanılması konusunda bilgiler verdi.

Her seviyede farklılıkları olan öğrencilerin kendilerinde var olan potansiyeli ortaya çıkararak geliştirmek,
öğrencileri hayata hazırlamayı hedefleyen, misyonu engelli öğrencilere, ailelerine rehberlik etmek olan ve
okulun özelliğine uygun öğrencileri de eğitim ve öğretime devam ettirerek topluma kazandırmak olan Şehit
Ali Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde (Okulunda) SEDAŞ öğrencilerin elektriğin verimli ve güvenli
kullanılması konusunda bilgilenmelerini sağladı. 90 Çocuk SEDAŞ yetkililerinin basit bir şekilde anlattığı
tasarruf yöntemlerini ve elektriği güvenlik içinde kullanmak adına nelere dikkat edeceklerini öğrendiler.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan tarafından, enerjinin verimli ve elektriğin güvenli kullanımı
hakkında öğrencilerin anlayabileceği önlemler görsel sunumla anlatıldı. Öğrencilerin sorularına da ayrı ayrı
cevaplar verildi. Öğrencilere ve öğretmenlere, yapılan sunum konularıyla ilgili broşürler de verildi. Çocukların
ışıklı süs havuzlarına girmemeleri veya ellerini de bu havuzlara sokmamaları hakkında da uyarıda bulunuldu.
Bu tür tesisler ile ev ve ofislerde mutlaka kaçak akım rölesi kullanılması gerektiğine de dikkat çekildi. Elektrik
arızalarında aranacak numaranın da ALO 186 hattı olduğu çocuklara öğretildi. 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 1,7 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 9,7 milyar kWh’tir.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
Kurumsal İletişim Müdürü
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010
Faks: 0(264) 275 10 48

Gülce Türker
Medya İlişkileri Temsilcisi
İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.
Telf : 0(212) 243 92 34
www.iziletisim.com

