2.Enerji Verimliliği Yarışması 20 Aralık’ta Sona Eriyor
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) sosyal sorumluluk olarak başlattığı, enerji verimliliği ve tasarrufu
kültürünün de yaygınlaşmasını amaçlayarak, bölgesindeki tüketiciler için projelendirdiği “2’nci Enerji
Verimliliği Yarışması” tüm hızıyla devam ediyor.

SEDAŞ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR
SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki mesken abonelerinin katılacağı yarışma projesinde, elektriği verimli
kullanan ve elektrik tüketiminde 2017’ye göre 2018’de elektrik enerjisinde verimlilikle, tasarruf sağlayan, ilk 10
aileye, belirlenen elektrik tüketim bedellerini ödül olarak verecek. Verimliliğe dikkat çekmek ve tüketicileri
bilinçlendirmek üzere, geçtiğimiz yıl örnek bir uygulamaya imza atan SEDAŞ, yarışma sonucu kazananlara 3 Bin
kilovatsaat elektrik bedeli ödül olarak verecek.

SEDAŞ YARIŞMAYI 20 ARALIK 2018 TARİHİNDE TAMAMLAYACAK
SEDAŞ’ın ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği ‘Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyorum, ülkeme de
kazandırıyorum’ isimli projesinin ikincisine 2018 yılı başında start verildi. SEDAŞ’ın yıl içinde sürekli başvuru
alan yarışması tüm hızıyla devam ediyor. SEDAŞ’ın, www.sedas.com web sayfasında yarışma koşullarını ve
ödüllerini “Yarışma Hakkında Detaylı Bilgiler Rehberinde” ilan ederek enerji verimliliği yarışması başlığı altında
duyurduğu ve sosyal sorumluluk olarak öngörerek, kullanıcıları bilinçlendirmek ve toplumda farkındalık
yaratmak üzere planladığı yarışma, yılın sonunda değerlendirmelerin ardından, ödüller verilerek
tamamlanacak. 2018 yılında elektriği 2017 yılına göre en verimli kullanan ilk 10 aileden 1’inci ailenin 3.000
kilovatsaat, 2’nci ailenin 2.000 kilovatsaat, 3’üncü ailenin 1.000 kilovatsaat, 4’üncü ve 5’inci ailenin 500
kilovatsaat, diğer ailelerin ise 200 kilovatsaatlik elektrik tüketimlerini SEDAŞ üstlenecek ve bedeli ailelere
ödenecek.

“GELECEĞİN MİMARLARI ÇOCUKLARI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
SEDAŞ yarışma ile ilgili açıklamasında; “Projeye dâhil olmak isteyen tüketicilerin mesken aboneliği olması ve
ailesinde en az bir öğrenci bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “SEDAŞ olarak bu projede verimli
enerji kullanılması kültürünün yaygınlaşmasını ve bu yönde daha çok iletişim çalışması yapılmasını, bireysel
kullanıcıların, ailelerin ve öncelikle geleceğin mimarları çocukların bilinçlenmelerini hedefliyoruz” ifadeleri
kullanıldı.

YARIŞMA BAŞVURUSU KOLAY
Yarışma başvuruları, Mayıs 2018 itibariyle başlarken, son başvurular 20 Aralık 2018 tarihine kadar sürebilecek.
SEDAŞ başvurularda kağıt israfını önlemek üzere www.sedas.com web sayfasından yarışma başvurularının
yapılabileceğini açıklarken, SEDAŞ web sayfasındaki, ‘Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyorum, ülkeme de
kazandırıyorum’ isimli projesine ait yarışma başvuru sekmesi altında, “Enerjinin Verimli Kullanılmasına Ait
Önerileri”, “Yarışma Hakkında Detaylı Bilgiler Rehberi” ve “Yarışma İlanı Posteri” gibi ayrıntılı bilgileri de
paylaştı.

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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