SEDAŞ Proje Fikri Yarışmasında Bir Adım Daha Geçildi
İkinci Proje Fikri Yarışması’nda gözler ödül törenine çevrildi.
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, elektrik dağıtım sektöründe SEDAŞ’ın AR-GE çalışmaları için
üniversiteliler ile işbirliği yapmasında etken rol oynayan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Proje Fikri
Yarışması’nda” değerlendirme kurulunun ön elemeleri tamamladığını açıkladı.
Güven “Sürdürülebilir olmasını hedeflediğimiz ve destek veren paydaşımız üniversitelerle işbirliği içinde
gerçekleştirdiğimiz çalışmada bir adım daha geçildi. Öğrencilerimiz çok güzel projelerle katıldılar. Ön
değerlendirme sonucu jüri karşısında sunum yapacak öğrencilerimizin projeleri belirlendi. Birinci, ikinci ve
üçüncünün seçileceği ve 10 projeye de mansiyon vereceğimiz gün ödüllerin teslim edilmesini
sağlayacağız.”dedi.

Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
SEDAŞ’ın, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki üniversitelerle işbirliği geliştirerek, öğrencilere katma
değer sağlamayı ve geleceklerine yatırım yapmayı hedeflediği ikinci Proje Fikri Yarışması’nda ön
değerlendirmeyi geçen projeler, www.sedas.com web sayfasında yayımlandı.

Geleceğin bilim insanlarını bulmak, araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, daha büyük projelere
ilham kaynağı oluşturacak yeni fikirlerin ve eserlerin ortaya çıkartılmasını sağlamak amacıyla SEDAŞ
tarafından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce ile Gebze’de bulunan üniversitelerin öğrencileri arasında
düzenlenen yarışma ile hayata geçirilen ikinci Proje Fikri Yarışması’nda gözler ödül törenine çevrildi.
Ödül Töreni 08 Mayıs’ta
Enerjinin üretiminde, iletiminde, dağıtımında, çevre ile uyumunda ve enerjide iş güvenliği alanlarında yeni
proje fikirlerinin yarıştığı, “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temasıyla öğrencileri proje fikri üretmeye teşvik
eden ve sürdürülebilir olması sağlanan SEDAŞ’ın Proje Fikri Yarışması kapsamında gözler 08 Mayıs’a çevrildi.
Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri
ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri önünde projelerinin tanıtımını yapacak ve düzenlenecek törende
ödüllerini alacaklar.
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, 766 köy ve 1344 mahalle'de 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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