
 
 

 

 
 

Miniklere Enerji Tasarrufunu Anlattık 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) Enerji Tasarrufu haftası nedeniyle Anaokulu öğrencilerine elektriğin 

verimli ve güvenli kullanılması konusunda bilgiler verdi.  

 

Ağaç yaşken eğilir düşüncesinden yola çıkılarak, anaokulu öğrencilerine enerjinin verimli kullanılması yönünde 

kafalarında belirli düşüncelerin oluşturulmasına çalışıldı.  SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan 

tarafından,  SEDAŞ eğitim salonunda, SEDAŞ’ın görevleri, faaliyetleri, enerji tasarrufu ve enerjinin güvenli 

kullanılması ile ilgili bilgiler aktarıldı. Miniklerin elektrik ile ilgili bilinçlendirilmeleri sağlanırken, elektrik 

kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallara da dikkat çekildi. Kendilerine yapılan sunumu 

dikkatle dinleyen öğrenciler, SEDAŞ’ın saha çalışanlarının zorlu hava koşullarında enerji verme mücadelesi 

videosunu beğeniyle izlediler.  

 



 
 

 

 

 

Sunum sonrası, öğrencilere enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı broşürleri dağıtıldı. Elektrik 

arızalarında arayacakları numara olan 186 nolu telefon hattını da bilmeleri için bu numarada kendilerine 

öğretildi. Okul öğretmenleri ve minik öğrenciler değerli bilgilerin kendileri ile paylaşılması nedeniyle, kendilerini 

misafir eden SEDAŞ’a ve yöneticilerine 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 1,8 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 22 Müşteri 
Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet 
bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,75 milyar kWh’tir. 
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