SEDAŞ’tan SAÜ’ye destek
SEDAŞ Finans Direktörü, SAÜ Öğrencilerinin bitirme çalışmalarının yer aldığı
sergiye katılarak projeler hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.
SEDAŞ Üniversitelilerle işbirliğini sürdürme kararlılığı ile Üniversitelerde öğrencilerin yaptığı proje
çalışmalarına ait etkinlikleri de destekliyor.
SEDAŞ Finans Direktörü Petr Bures, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin bitirme çalışmalarının yer aldığı
sergiye katıldı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde, gerçekleşen sergide, elektrik-elektronik
mühendisliği alanının çeşitli konularında yapılan 86 ekip çalışması sunuldu. Enerji sektörünün önemli
firmalarının da ilgi gösterdiği sergide, otomatik vitesli Bisiklet (OVIB), akıllı bisiklet, insansız hava araçları,
insansız kargo uçağı modeli, üç boyutlu yazıcı, görüntü tanımalı konveyör bant sistemi, akıllı evler, araçlar
arası mesafe koruma sistemleri, dalga ile enerji üretimi, uzaktan su sayacı okuma sistemi, uyku apnesi teşhis
sistemi, mikroşebeke protototipi, havadan su üretimi, motor konum ve hız kontrolleri, anten tasarımları, TV
vericisi tasarımı, işaret dili yapan robot, robotik el, iris ve ses tanıma sistemleri, gerilim regülatörü ve
blumlein gerilim darbe üreteci tasarımları gibi birçok çalışma yer aldı. Sergilenen tasarımları inceleyerek
öğrencilerden bilgi alan SEDAŞ Finans Direktörü Petr Bures, ortaya çıkarılan eserleri başarılı bulduğunu ifade
ederek öğrencileri ve Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ertan Yanıkoğlu’nu da başarılı organizasyon nedeniyle tebrik
etti. SEDAŞ ile birlikte çok sayıda özel şirket kuruluşu ile Sakarya Valiliği ve Sakarya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’ndan, SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de sergiye katılım
gösterdi.

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, 47 Belediye, 1441 köyde, 1,5 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1699
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, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı
kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,1 milyar kWh’tir.
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