SEDAŞ’TAN ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ
GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM
SEDAŞ ortak projelerle işbirliği kapsamında üniversitelerde daha etkin iletişim
kuracak ve Proje Fikri Yarışmasının 2.sine start verecek.
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik dağıtım bölgesindeki üniversitelerle işbirliği içinde
yenilikçi ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak projeleri teşvik edecek.
SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın bölgesinde yer alan, Sakarya
Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ),
Düzce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile işbirliği içinde olmayı SEDAŞ’ın
ortak projeler üzerinde üniversitelerle birlikte çalışmasını hedeflediklerini, bu kapsamda
uyguladıkları projeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Güven, “Sürdürülebilir olmasını hedefledikleri projenin bu yıl ve gelecek yılda devam etmesini ve
geleneksel hale getirileceğinin” altını çizdi. Üniversite öğrencilerine SEDAŞ’ın departmanlarında
en üst düzeyde oluşturduğu kontenjanla staj yapma imkanı sağlayan SEDAŞ, proje işbirliği
sonucu değerlendirilen ve onaylanan projelerde öğrencilerin de görev almasını sağlıyor. Güven,
öğrencilere proje üretmelerine imkan sağlarken, Ar-Ge Projelerinde de işbirliği yapmayı
planladıklarını belirtti.
Güven açıklamasında, “Hazırladığımız platformda en iyi projelerin değerlendirilmesine
çalışacağız. Gençlere proje üretme imkanı sağlamak istiyoruz. Gençler projelerini raporlamalı, bu
projeleri tanıtabilmeli, yöneticilere sunumlar yaparak bir fikri savunurken geleceğe de kendilerini
hazırlamalılar. Projeler, iş hayatının vazgeçilmez unsurudur. SEDAŞ olarak öğrencilere bu
tecrübeleri de yaşatmayı amaçlıyoruz.”dedi.
Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın üniversitelerde öğrencilerle buluşma hedefini, üniversitelerle
yapacağı işbirliği çalışmaları ile gerçekleştireceğini belirtirken, Ar-Ge öncelikleri konusunda
farkındalık yaratılması ve ilgili taraflar arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim ortamının
kurulmasını hedefliyoruz” dedi.

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, 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 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, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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