
 
 

 

 
 

        4.Proje fikri yarışması posterleri Üniversite Öğrencileri ile Paylaşıldı 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak bu yıl 4.’ncüsünü 

gerçekleştireceği Proje Fikri Yarışması’nın  posterlerini üniversite öğrencileri ile paylaşıyor.  SEDAŞ 

öğrencileri yarışmaya davet ediyor.  

 

SEDAŞ elektrik dağıtım sektörünün gelişimine katkı sunan sektörün öncü uygulamalarına imza attığı gibi, 
sosyal sorumluluk bakış açısıyla hayata geçirdiği projeleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. SEDAŞ elektrik 
dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki altı üniversite ile işbirliği içinde ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ projesi 
olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği proje fikri yarışmasının 4.’ncüsünün 
başladığını ve başvuruların yapılabildiğini üniversitelerin kantinlerinden, konferans salonları ve giriş 
kapılarından, duyuru panolarına kadar her yerden duyuruyor.  
 

 



 
 

 

 

KİMLER? YARIŞMAYA NASIL KATILACAK?   
Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektronik, Elektrik 

Elektronik ve Enerji Sistemleri, Bilgisayar (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Teknoloji ve Bilişim Sistemleri), Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 3. ve 4.sınıf 

üniversite öğrencileri yarışmaya katılabiliyorlar.   

 

Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabiliyor ve bir öğrenci en 

fazla 2 projede yer alabiliyor. Daha önce herhangi bir kurum veya kuruluşta (TÜBİTAK, AB vs) 

ödüllendirilmemiş projeler de değerlendirmeye alınacak. 3. ve 4.sınıf üniversite öğrencilerinin 

kıyasıya rekabet edeceği yarışmanın duyurusu www.sedas.com  web sitesinden yapıldı. Öğrenciler 

Proje Fikirlerini proje olarak 29 Mart 2019 tarihine kadar SEDAŞ web sayfasından yarışmaya katılmak 

için paylaşabilecekler. 

 

http://www.sedas.com/


 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

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 1,8 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 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu 
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir. 

 
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi 
Ayhan Erkovan       Gülce Türker  
Kurumsal İletişim Müdürü     Medya İlişkileri Temsilcisi  
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.     İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.  
        Telf : 0(212) 243 92 34 
        www.iziletisim.com 


