
 
 

 

SEDAŞ Meslek Lisesi Öğrencilerini Bilgilendiriyor 
 
SEDAŞ’ın sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığı “İş güvenliğinde meslek lisesi öğrencileri ile el ele” projesi 
kapsamında, Sinan Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri ile bir araya geldi. 
 

 
 
SEDAŞ tarafından; elektrik projeleri uygulamaları usul ve esasları, proje kontrol aşamaları ve bu konularda 
pratikte karşılaşılan sorun ve problemler,  İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)  ile ilgili Sakarya İlinde, Geyve Sinan Bey 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer verildi. Öğrencilerin sorularına da cevaplar verilen 
seminerde, öğrencilerle staj aşamasında İnşaatlarda çalışılırken dikkat edecekleri  iş güvenliği hususlarını 
anlatan broşürler de paylaşıldı. 

 

 



 
 

 

SEDAŞ TECRÜBELERİ AKTARDI 

Sinan Bey MTAL Okul Müdürü Hasan Hüseyin Kurşun, konuyla ilgili şunları söyledi: “SEDAŞ yöneticilerini 
öğrencilerimizle bir etkinlik organizasyonu kapsamında konferans vermeleri için davet ettik. Okulumuzun “ 
Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanından bu yıl mezun olacak öğrencilerimize, SEDAŞ Kurumsal iletişim 
Müdürü Ayhan Erkovan SEDAŞ’ın faaliyet ve tanıtımı hakkında bilgilendirme sağlarken, SEDAŞ’ın Enerji 
Müsaadeleri 3.Şahıslar Proje Onay Sorumlusu Elektrik Elektronik Mühendisi Emre Akdemir ile Sayaç 
Operasyon Sorumlusu Elektrik Mühendisi Musa Dereli, SEDAŞ’ın proje onayı, tesisat teknik kontrolü, kayıp 
kaçak konusu ve çalışma sırasında yaşanan iş güvenliği riskleri ve önlemleri hakkında bilgi paylaşımında 
bulundular ve tecrübelerini aktardılar. Öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi.  

 

 

 



 
 

 

 

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 22 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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