SEDAŞ’TAN YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNE
UYGULAMALI TEKNİK EĞİTİM DESTEĞİ
SEDAŞ teknik ekipleri, altyapı çalışmalarında kullandıkları teknolojik araçları ve
uygulamaları, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yaz okulu öğrencileri ile bir araya
gelerek paylaştılar.
SEDAŞ ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
(KOÜ) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünün davetlisi olarak yaz okulu öğrencileri ile buluşan
SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğüne bağlı Röle Test ve Kapasitör Ünitesi ekipleri, üniversite öğrencilerine kablo
test aracı ve dağıtım sistemleri hakkında çeşitli bilgileri uygulamalı olarak anlattılar.

YERALTI KABLO TEST ARACINI İNCELEDİLER
KOÜ Umuttepe yerleşkesinde geleceğin mühendis adayları ile bir araya gelen SEDAŞ Röle Test ve Kapasitör Ünitesi
çalışanlarından Fuat Ayvalık ve Muhammet Akbaba, yaklaşık 60 öğrenciye elektrik dağıtım sistemleri ile ilgili bilgiler
aktardı. Daha sonra saha uygulaması şeklinde kablo test aracını inceleyen öğrenciler, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim yer
altı kablolu şebekelerde oluşan örnek hasarların tespit çalışmalarını izleyerek öğrendiler. KOÜ Mühendislik Fakültesi
Elektrik Bölümü öğretim üyesi olan Prof.Dr.Mustafa Yeğin, elektrik mühendisliği bölümü öğrencilerinin “Enerji Dağıtım”
dersi kapsamında teorik olarak aldıkları bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını görebilmeleri için bu organizasyonu SEDAŞ
ile birlikte düzenlediklerini belirtti.

“SEDAŞ’A TEŞEKKÜR EDERİZ”
Yeğin, “Davetimizi kabul ederek yaz okulunda öğrenim gören elektrik mühendisliği bölümü öğrencilerimize elektrik
dağıtım şebekeleri ile ilgili bilgiler veren ve kablo test aracını uygulamalı olarak bizlere anlatan SEDAŞ sorumlularına ve
bu imkânı sağlayan değerli SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimize bu anlatımları da dâhil ederek final
soruları yönelteceğiz. Bu yüzden SEDAŞ’ın paylaşımlarına minnettarız.” dedi. Yeğin sözlerine daha sonra şöyle devam
etti. “SEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerini KOÜ olarak yakından takip ediyoruz. SEDAŞ’ın iki yıldır devam ettirdiği,
sürdürülebilir hale getirdiği Üniversiteler arası Proje Fikri Yarışmasını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bundan sonraki
eğitim dönemimizde de SEDAŞ’la ortak çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

OKULDA GÖRÜLEMEYEN UYGULAMALAR
KOÜ Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğrencilerinden Kemal Keskin, Sadık Şahin ve Kadirhan Karakaya ise SEDAŞ’ın
teknolojik uygulamalarını beğendiklerini ifade ederek, “Okulda görme fırsatı bulamadığımız uygulamaları, SEDAŞ
sayesinde görme fırsatı yakaladık. Elektrik dağıtım şebekeleri hakkında edindiğimiz bilgiler ve uygulamalı olarak kablo
test aracı incelemelerimiz bizler için çok faydalı oldu. SEDAŞ sorumlularına sonsuz teşekkür ediyoruz.” dediler.
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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