SEDAŞ Elektriği Öğreniyorum Projesini Sürdürüyor
SEDAŞ’ın sürdürülebilir hale getirdiği “Elektriği Öğreniyorum” projesi kapsamında Serdivan İlçesinde faaliyet
gösteren özel ilköğretim okulu öğrencilerine bilgilendirme semineri düzenlendi. Enerji kaynaklarının daha
etkin ve verimli kullanılması amacıyla SEDAŞ tarafından yapılan panelde, elektriğin güvenli kullanımı ve enerji
tasarrufu konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlandı.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından 30 İlköğretim Okulu öğrencisine enerjinin verimli ve elektriğin
güvenli kullanımı hakkında onların anlayabileceği önlemler görsel sunumla 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.

SEDAŞ şebeke operasyon ekiplerinin saha faaliyetleri ile video gösterimi ile son bulan semineri ilgiyle takip
eden minik öğrenciler ve öğretmenler, panel sonunda SEDAŞ adına sunumlar gerçekleştiren Kurumsal İletişim
Müdürlüğü çalışanı Burçin Başcı’ya çiçek hediye 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.
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