SEDAŞ’ın Proje Fikri Yarışmasında Finalist Adaylar Belli Oldu
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın sürdürülebilir hale getirdiği,
gelenekselleşen Proje Fikri Yarışmasında ilk değerlendirmeyi geçen finalist öğrencilerin isimlerinin belli
olduğunu açıklayarak, “2 Mayısta jüri karşısına çıkacak ve sunumlarını gerçekleştirecek finalist
öğrencilerimize başarılar diliyoruz.” dedi.

Yarışmanın ilk aşaması tamamlandı
Bekir Sami Güven açıklaması sırasında; “‘’En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır’’ felsefesi ile ortaya
koyduğumuz ve bu yıl da üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz projenin en önemli paydaşları SEDAŞ’ın faaliyet
bölgesi olan 4 İldeki 5 üniversitemiz. SEDAŞ Üniversite öğrencilerini proje fikri oluşturmak üzere motive
etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla ödüllü proje fikri yarışmasını gerçekleştirirken,
yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılmasını da hedefliyor. SEDAŞ, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce
Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği içinde bu
üniversitelerin Rektörleri, yönetim kadrosu ve akademisyenlerinin de çok değerli katkıları ile projeyi 3 yıldır
sürdürüyor. Değerlendirme kurulunda akademisyenlerimiz yer alıyorlar ve baştan sona el birliği ile süreci
işletiyoruz. Bu anlamda değerli Rektörlerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimize ve kamuoyu ile yarışma
sürecini paylaşmamıza katkı sağlayan değerli basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Kamuoyundan aldığımız
olumlu geri dönüşler bizi ziyadesi ile memnun ediyor” dedi.

Tüm katılımcılara ve ailelerine teşekkür mesajları gönderildi
SEDAŞ İcra Başkanının ıslak İmzası ile yarışmaya aday olan ve eser gönderen tüm katılımcıların kendilerine ve
ailelerine teşekkür mesajı gönderildi. Bu mektupta Güven, “Projesi ile yarışmamıza katılan, proje fikirleri ile
değerli vizyonunu paylaşan öncelikle genç arkadaşımıza ve ardından, onu bugünlere getirmiş, emek vermiş siz
kıymetli ailesine teşekkür ediyor, bu güzel vesile ile SEDAŞ Ailesi adına, öğrencimizin başarılarının devamını
diliyor ve topluma kazandırdığınız bu değerli birey için sizleri yürekten kutluyorum.”dedi.
SEDAŞ web sayfasından proje fikirlerini paylaşan ve kendi üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerin
akademisyenleri tarafından başvuru isimleri görülmeden objektif kriterlerle değerlendirmeye alınan
projelerden çıkan finalistler heyecan içinde 2 Mayıs tarihini bekliyorlar. Yarışmada ilk aşama sonuçları
www.sedaş.com web sayfasından da duyuruldu. SEDAŞ’ın aralıksız olarak üç yıldır sürdürdüğü Proje Fikri
Yarışması’nda ana değerlendirmeye katılacak olan 15 proje arasından birinci, ikinci ve üçüncü olacak ilk 3
proje ile mansiyon alacak projeler akademisyenler ve SEDAŞ üst düzey yöneticileri tarafından 2 Mayıs
tarihinde belirlenecek.

Finalist Öğrencilerin İsimleri Belirlendi
2 Mayısta sunumları ile Proje Fikri yarışması, Değerlendirme Kurulunun karşısına çıkacak ve projelerini
anlatacak olan finalist öğrencilerin isimleri;
•
Furkan Hasan Sakacı, • Emine Çetiner, • Ümit Yavuzarslan, • Murat Oflazer, • Sanem Demir,
•
Efe Okutucu, • Osman Yıldırım, • Ali Karaça, • Kubilay İşen, • Fatih Demir, • Malik Nanto,
•
Alitalip Sever, • Emre Aldemir, • Ayşe Ceren Tunçbilek, • Taylan Yıldız, • Mert Koban, • Selim Akbaba,
•
Kazım Erzurumdağ, • Burak Altın, • Eren Genç, • Sertan Deniz Saygılı, • Süleyman Ensar Akkuzey,
•
Vasfi Alperen Öztemel, • Batuhan Gürbüz
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, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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