SEDAŞ’ın Üniversite Öğrencileri İçin Düzenlediği
Proje Fikri Yarışması Örnek Alınıyor
SEDAŞ’ın, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ve sürdürülebilir olmasını hedefleyerek bu yılda
başlattığı ve öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanan “Proje Fikri Yarışması” diğer dağıtım
şirketleri tarafından da örnek alınıyor.
İŞBİRLİĞİ VE 13 ÖĞRENCİYE ÖDÜL
Enerji sektöründe bir ilk olan ve öğrencileri araştırmaya, hayal kurarak, yenilikçi projelerle,
elektriğin, üretimi, iletimi ve dağıtımı, çevre ile uyumu ya da elektriğin güvenli kullanımıyla ilgili
konulardan biri ile yarışmaya katılmaya teşvik eden uygulama sektörde olumlu bir örnek oluşturdu.
Proje Fikri Yarışması adıyla uygulanan yarışmada sadece yazılı olarak projesini anlatması istenen
öğrencilerden ilk üçüne büyük ödül verilirken, 10 öğrenciye de mansiyon ödülü verilecek. SEDAŞ
sektörde üniversitelerle işbirliği kapsamında bir yarışma başlatan ve bu uygulamasını başarı ile
sürdüren dağıtım şirketi olarak öncü ve örnek oldu.

BAŞVURU WEB SAYFASINDAN
SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri
başvuru formlarına, proje fikirlerini aktararak, 31 Mart 2017 tarihine kadar sedaş web sayfasından
yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çektiler.

YARIŞMA ÖRNEK OLDU
Yarışmaya Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” ve
“Bilgisayar”,“(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim
Sistemleri) bölümlerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf üniversite öğrencileri katılabiliyor. SEDAŞ’ın
bölgesindeki 5 Üniversite ile işbirliği kapsamında yaptığı bu proje diğer dağıtım şirketlerine de
örnek oldu. Bazı dağıtım şirketleri bu uygulamayı kendi bölgelerinde gerçekleştirmek üzere SEDAŞ
Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile iletişime geçtiler.
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, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı
kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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