
A KCEZ bünyesinde görev yapmaktayken 
SEDAŞ’a devir olan 175 çalışan, 1 Kasım 
2015 itibarıyla göreve başladılar. Çalışanlar, 

ilk iş gününde SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde 
düzenlenen çay partisinde hoşça vakit geçirdiler.

Açılış konuşmasını yapan AKCEZ Genel Müdürü 
Mehmet Hilmi Karan, “Grup şirket çalışanları 
olarak organizasyonlarınızda birlik, beraberlik 
ve dayanışma içinde el ele vererek, sektörün 
öncü şirketleri olma hedefini sürdüreceğinizden 
eminim. 01 Kasım 2015 tarihi itibarıyla AKCEZ’in 

bünyesinden, SEDAŞ bünyesine devir olan, yeni 
departmanlarda ve yeni görevlerde çalışmaya 
başlayacak tüm arkadaşlarımıza da başarılar 
diliyor ve bu başarının tüm hayatları boyunca 
daim olmasını temenni ediyorum. Çalıştığınız 
süre boyunca grup şirketlerimize önemli katkılar 
sağladınız. Yarattığınız her bir değer için de 
sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, yolunuz açık 
olsun diyorum” dedi. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven ise yaptığı konuşmada, devir olan 
çalışanlara ve yöneticilere hoş geldiniz diyerek 
hayırlı olsun mesajı verdi.

SEDAŞ İcra Başkanı Başkanı Bekir Sami 
G ü v e n ,  d i re k t ö r l e r  v e  d e p a r t m a n 
müdür ler iy le  SEDAŞ Teknik  Eği t im 

Merkezi’nde yaptığı toplantıda, yöneticilere 
ayrışma projesinin tamamlanmasıyla birlikte  
1 Kasım tarihi itibarıyla başlayan yeni dönemin 
hayırlı olmasını diledi. Güven, SEDAŞ’taki 
süreçler ve şirketin genel faaliyetleri hakkında da 
açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında şirket politikaları ve ilkelerine 

değinen Güven, yeni döneme başlarken Finans 
Direktörü Petr Bures’in aynı zamanda yönetim 
kurulu üyesi olarak atandığını da bildirdi. Şirket 
bünyesinde görev yapan İcra Başkan Yardımcısı 
Petr Zachoval ile birlikte üç yeni yönetim kurulu 
üyesinin Sakarya’da olacağını ve süreçleri 
departman yöneticileriyle işbirliği içinde yakından 
takip edeceklerini belirtti. İnsan Kaynakları 
ve Yönetim Sistemleri Direktörlüğüne yeni 
atanan Selda Özacar’ı da SEDAŞ yöneticileriyle 
tanıştırarak yeni görevinde başarılar diledi.

SEDAŞ İK Departmanı tarafından Human 
Group Firması ile işbirliği içinde düzenlenen 
ve iki gün süren eğitimlere CEO, direktör, 

departman yöneticileri ve sorumlular katıldı. 
Gruplar halinde planlanan 
ve eğitimci Şebnem Ergül 
tarafından verilen eğitimlerde, 
ça l ı şanlar ın  hedef ler in i 
b e l i r l e m e ,  p e r f o r m a n s 

süreçlerini planlama, değerlendirme, etkili geri 
bildirim verme ve gelişimlerine katkı sağlama 
konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı. 
Eğitimin içeriğinde teorik bilgilerin yanı sıra, 

uygulamalara, oyunlara ve film 
seansları paylaşımlarına da yer 
verildi. Zenginleştirilmiş eğitim 
içeriğiyle katılımcılar için etkin bir 
program oluşturuldu.

2015 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde; 
SEDAŞ yönetim kadrosu ve çalışma arkadaşlarımız ile 
yaptığımız görüşmelerde geçen yılın değerlendirmesini 

yapma ve önümüzdeki yılın önceliklerini tartışma fırsatı bulduk. 

Sizlerin özverili çalışmaları ve değerli katkıları ile başarılı bir yıl 
geçirdiğimiz inancındayım. Özellikle; geçtiğimiz yıl bölgemizde 
yaşanan zorlu kış şartlarında, operasyonlarımızı devam 
ettirebilmek adına ekiplerimizin büyük bir mücadele verdiğini 
hatırlatmak istiyor ve bu vesileyle de bu süreçte bizlere destek 
veren alt işveren firmalarımıza, oldukça yoğun bir trafikte çağrıları 
en iyi şekilde karşılamayı başaran çağrı merkezi ekibimize ve 
tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl 
dağıtım şebekemizde benzer bir kış yaşanması halinde geçen 
yıldan edinilen tecrübelerle ve kış için alınan önlemlerle başarılı 
bir operasyon sağlanacağına inanıyorum.

2016 yılında yine en büyük önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği, 
ayrıca kalite yönetim sisteminin kurulması olacak. 2016 yılında 
da; dağıtım faaliyetlerimizin iyileştirilmesine, eğitimlerimize ve 
hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken iş güvenliği konusundaki 
altın kuralları içselleştirmeye devam edeceğiz. Her zaman 
belirttiğimiz gibi tüm operasyonlardan ve iş sonuçlarından daha 
önemlisi, sizlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanızı 
sağlamaktır. Ancak, bu amaca ulaşmak yalnızca yönetim 
tarafından alınan tedbirlerle mümkün değil. Bu yüzden sizlere 
düşen çok önemli bir görev var. İş güvenliği adına olmazsa 
olmaz kuralları içşelleştirmekle, geliştirmekle, uygulamakla 
kalmayıp; gördüğünüz tüm uygunsuzlukları bildirerek, kendiniz 
ve arkadaşınız için koruyucu tedbirleri almalı ya da bu tedbirlerin 
alınmasını sağlamalısınız. 

2016 yılında yine sistemsel olarak önemli bir projeyi hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri 
Direktörlüğümüzce koordine edilecek çalışmalarla SEDAŞ’ta 
toplam kalite yönetim sisteminin kurulması projesine start 
vereceğiz. Kalite yönetim sistemleri felsefesi doğrultusunda; 
toplam kalitenin sağlanması ve müşteri odaklı bir anlayışla, 
şirketimizde hedeflediğimiz kalitenin gerçekleşmesi amacı ile 
sürdüreceğimiz planlı ve sistematik faaliyetlere bu anlamda 
destek vermenizi bekliyoruz. 

Bu çalışmalarla birlikte müşteri odaklılık da bu yıl için 
önemli önceliklerimizin başında gelecek. Arkadaşlarımızın 
operasyonlarımızın içinde ve tüm süreçlerimizde büyük bir özveri 
ile çalıştığını görüyorum. Sahada ve ofiste tüm işlerinizde müşteri 
beklentileri paralelinde hareket etmeli ve şirketin itibarı için 
doğrudan birer temsilci olduğunuzu unutmamalısınız. İşlerimizde 
yapacağımız her iyileştirmenin, temsil ettiğimiz SEDAŞ 
markasının itibarının ve müşteri memnuniyetinin gelişiminde 
önemli birer adım olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda atılan 
adımlar alınacak mesafeleri çığ gibi büyütecektir. 

Mesajıma son verirken, bir kez daha 2016 yılının sizler ve tüm 
sevdikleriniz için sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu bir yıl olmasını 
diliyorum.

Bekir Sami Güven
SEDAŞ İcra Başkanı
CEO

SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Sevgili Arkadaşlar,

AKCEZ’den SEDAŞ’a devir olan çalışanlar,  
ilk iş gününde yöneticileriyle  
çay partisinde bir araya geldi

Ayrışma Projesi’ni tamamlayan  
SEDAŞ yöneticileri bir araya geldi

“Performans Değerlendirme ve 
Geribildirim Verme Eğitimi” tamamlandı
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S iber saldırı metotları ile saldırganlar bizden; finansal, kişisel, vb. bilgileri çalıyor, 
bilgilerimizin teyidini yaparak daha emin tuzaklar kurabiliyor. Bilgisayarlarımıza 
uzaktan erişim sağlama avantajı ile yine bizden faydalanabiliyorlar. Bunun 

için tuzağa düşürmek istediklerine e-mail göndererek, “oltalama” gibi yöntemler 
kullanıyorlar. Gönderilen e-maili ve ekini açtığınızda bilgisayarınız ele geçirilebiliyor. 
Bu nedenle bilinmeyen, tanınmayan göndericilerden gelen e-maillere, isme özel hitap 
cümleleri içermeyen e-maillere lütfen dikkat edin. İçeriğinde kişisel bilgi talep eden 
form, soru, dosya eki bulunduran, gönderici kısmında genel olarak sosyal paylaşım 
sitesi adresleri geçen, mesaj içeriğinde direkt IP adresi veya şüpheli adreslere bağlantı 
bulunan, ekinde sıkıştırılmış, çalıştırılabilir dosya formatları ve yaygın kullanılan ofis 
dokümanları içeren, göndericisinin bilindiği fakat içerik açısından şüphe uyandıran tüm 
e-postalar şüphe uyandırmaktadır. İşyeri bilgisayarınızda posta kutunuza gelen şüpheli 
mailler için SEDAŞ Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlara bilgi vermenizi 
rica ederiz.

Özellikle bu e-postaya dikkat
İnternet dolandırıcılarının PTT Kargo’nun ismini kullanarak sahte e-posta’lar gönderip 
vatandaşları dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. ‘Kargonuz teslim edilememiştir’ 
başlığıyla mail atan dolandırıcılar, kişilerin ‘PTT Adres Değişikliği Formu’nu 
güncellemesini istiyor. Kargonuz var mesajıyla birlikte, kargoyu almazsanız PTT’nin 
sizden her gün için 25 TL/günlük tazminat talep etme hakkına sahip olacağı bildiriliyor. 
Sahte PTT adresine yönlenen, linke tıklanması halinde bilgisayara bulaşan virüs, 
bilgisayarlarda bulunan kredi kartı, özel bilgiler gibi pek çok veriyi dolandırıcılara 
aktarıyor. Virüs aynı zamanda hedef bilgisayarları ’zombi’ haline getirerek, uluslararası 
network saldırılarına da katkı sağlıyor. 

Oltaya gelmeyin!  
Siber saldırılara dikkat!

CEZ Grup’un Martin Pacovsky’den sonraki yeni Türkiye Ülke Müdürü Petr 
Dokladal oldu. İş yaşamına 1983 yılında Çek Cumhuriyeti’nde Dışişleri 
Bakanlığında Kültürel İşler Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayan Sayın 

Petr Dokladal, 1987 -2010 yılları arasında Vietnam, Kanada, Bulgaristan ve 
Romanya’da Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak görevine devam etmiştir. 
2010 yılında CEZ Grup’a katılan Dokladal o tarihten bu yana CEZ Bulgaristan 
Ülke Müdürü görevinde bulunmuştur. Sayın Dokladal, Uluslararası İlişkiler 
Bölümünden mezun olmuş ve sosyal bilimler alanında master derecesi almıştır. 
1994 yılında Stanford Üniversitesinde ABD Diplomatik Eğitim Programı’na 
katılmıştır. Dokladal 1959, Prag doğumlu; evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, 
Fransızca, Rusça ve Bulgarca bilmektedir. 09.10.2015 itibarıyla Dokladal, Akenerji 
Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Petr Dokladal’a “Türkiye’ye hoş 
geldiniz” diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Selda Özacar, 14 Kasım 2015 tarihi itibariyle 
şirketimizde İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri 
Direktörü olarak göreve başladı. 1971 İzmit doğumlu 

olan Özacar, lisans eğitimini 1994 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nde tamamlamış 
olup, Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve 
Gelişimi Yüksek Lisans Programı’na devam etmiştir.

İş  hayat ına 1994 y ı l ında SOFREGAZ’da İnsan 
Kaynakları ve İdari İşler Süpervizörü olarak başlamış 

ve bu görevini 1996 yılına kadar sürdürmüştür.  
1996-2003 yılları arasında Aksa Akrilik Kimya Sanayii’de 
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, 2004-2011 yılları 
arasında Cargill Gıda Türkiye’de İnsan Kaynakları 
Müdürü, 2011-2015 yılları arasında Aksa Akrilik Kimya 
Sanayii’nde İnsan Kaynakları Müdürü ve Etik Temsilcisi 
olarak görev yapmıştır. 2015’ten itibaren Aksa Akrilik 
Kimya Sanayii’nde İnsan Kaynakları Grup Projeleri 
Müdürü ve Etik Temsilcisi olarak görev yapmaya 
devam etmiştir. 

CEZ Grup  
Türkiye Ülke Müdürü  

Petr Dokladal oldu

İnsan Kaynakları ve  
Yönetim Sistemleri Direktörü görevine başladı

SEDAŞ çalışanlarının sağlığıyla ilgili periyodik muayeneler Kasım ayı içinde tamamlandı. Kocaeli, Gebze, Bolu, Düzce ile 
Sakarya merkezinde yapılan muayenelerde 1.656 çalışanın akciğer grafisi, odyometri, kan ve idrar tahlilleri, göz muayenesi 

ve solunum testleri  yapıldı. Tüm kadro ve pozisyonlara yönelik sağlık gözetimlerinin yapılması sırasında SEDAŞ İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan da sağlık muayeneleri SEDAŞ çalışanlarıyla birlikte yaptırdı. 

SEDAŞ çalışanları sağlık taramasından geçti
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SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ile SEDAŞ İl Sorumlusu İsmail 
Doğandor, Bolu Valiliği’ne nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Aydın 

Baruş’a elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bolu Valisi Aydın 
Baruş misafirleri ile yakından ilgilendi ve Bolu’da SEDAŞ’ın yatırım çalışmaları, 
kayıp-kaçak mücadelesi, aydınlatma komisyonu kapsamında alınan kararları 
yakından takip ettiğini, SEDAŞ yetkililerinin gerçekleştirdiği bu ziyaretten büyük 
memnuniyet duyduğunu belirtti.

SEDAŞ’ın içinde bulunduğu sektörün önemli aktörleri olan Kocaeli Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın (EMO) yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri ve 
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Elektrikçiler Odası Başkanları, 

SEDAŞ yöneticileri ile SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde bir araya geldiler. 
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’ın başkanlığındaki buluşmada, 
Meslek Odaları başkanlarıyla saha operasyonları hakkında verimli bir beyin 
fırtınası gerçekleştirildi. Proje aşamasındaki iş süreçleri için düşünceleri 
alınan tarafların yaptığı öneriler ve ortaya konulan değerlendirilmeler, SEDAŞ 
departmanlarının bu konuda alacağı aksiyonlara ışık tutması açısından büyük 
fayda sağladı. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), bünyesindeki 21 dağıtım 
şirketinin  Kurumsal İletişim Bölümü’ndeki yetkililer ile aylık toplantılarını 
sürdürüyor. Toplantıların bu ayki adresi de Antalya oldu.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün de katılım sağladığı ELDER’in 14. 
İletişim Çalışma Grubu Toplantısı, 20 Kasım’da CLK Enerji Yatırım A.Ş. grup 
şirketlerinden olan Akdeniz EDAŞ’ın ev sahipliğinde Kemer Limak Limra Otel’de 
düzenlendi.

ELDER İletişim Koordinatörü Lale Yılmaz’ın açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda gündem, tüm dağıtım şirketlerinin ortak yapabileceği kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleriydi. Kurumsal İletişim bölümü yetkilileri ayrıca müşteri 
memnuniyetini daha çok artırmak için yapılacak çalışmaları da tartıştı. Elektrik 
dağıtım sektöründeki gelişmelerin ve sağlanacak çözüm konularının tartışıldığı 
toplantıların bir sonraki adresi Kayseri olacak.

Düzce Valiliği’ne nezaket ziyaretinde bulunan SEDAŞ İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven, Vali Ali Fidan’a OSOS, SCADA, GIS, SAP gibi uygulamaya 
geçirdikleri bilişim teknolojileri hakkında bilgi verdi. Güven ayrıca, yaptıkları 

yatırımlar, elektrik dağıtım şebeke tesisleri ve proje çalışmaları ile ilgili de ayrıntılı 
bilgiler aktardı. Güven’e “Kayıp kaçak konusunda mücadelenizde yanınızdayız” 
diyen Vali Ali Fidan, misafirleri ile yakından ilgilendi ve “SEDAŞ’ın bölgemize 
sağladığı katma değerin artarak sürmesini ve yaptığı çalışmalarda da başarıların 
devamını diliyorum” dedi. 

SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü,  muhtarlarla bir araya gelerek elektrik dağıtım 
sistemindeki sorun ve şikayetlerin değerlendirilmesi, taleplerin dinlenmesi ve 
gerekli bilgilendirmelerin sağlanması için Genel Müdürlük Eğitim Salonu’nda 

Adapazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erdal Erdem ve Sakarya İli Arifiye İlçesinin tüm 
mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar, SEDAŞ yöneticilerinin kendilerine 
gösterdiği ilgiye ve yapılan bilgilendirmelere teşekkür ettiler. 

SEDAŞ İcra Başkanı’ndan  
Bolu Valiliği’ne nezaket ziyareti 

SEDAŞ, EMO ve  
Elektrikçiler Odası ile  

beyin fırtınası yaptı

SEDAŞ, ELDER İletişim Çalışma 
Grubu Toplantısı’na katıldı

Düzce Valisi’ne  
SEDAŞ faaliyetleri hakkında 

bilgi verildi

SEDAŞ etkin iletişim için 
muhtarlarla bir araya geliyor
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SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinde sahada çalışan işletme bakım 
operasyon ekiplerinin mobil cihazlarına ihbarların süratle koordine 
edilerek ulaştırılmasını, en yakın arıza ekibinin müdahalesi ve son olarak iş 

gücü faaliyetinin raporlanmasını sağlayacak yenilikçi mobil uygulama projesiyle 
SAP Forum İstanbul’da büyük ödüle layık görüldü. Almanya merkezli iş 
yazılımları firması olan SAP’nin, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “SAP 
Forum İstanbul-2015” organizasyonu, Türkiye’nin en büyük ve en geniş katılımlı 
“Bilişim Teknolojileri” etkinliklerinden biri olurken, aynı zamanda katılımcıların 
yoğun ilgisi ile birlikte etkinliğe katılan şirketlerin başarı hikâyelerinin resmi 
geçidi olarak gerçekleşti. Bu yıl 19. kez organize edilen etkinlik kapsamında 
uzmanlar arası tartışmalar ve şirketlerin deneyimleri, 18 paralel salonda, 120 
sunum ve panelle ortaya konuldu. 

18-19 Kasım 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü’nde “Akıllı Şehirler” temalı IX. İstanbul Bilişim 
Kongresi’nde, yaşanabilir şehirler için geliştirilen ürün ve projeler 

tartışıldı. Kongre, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör yönetici 
ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Kurumların deneyimlerini 
paylaştıkları kongrede, şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale getirecek 
bilişim ve internet teknolojileriyle, şehirleri ve yaşamı yeniden 
şekillendiren “Akıllı Şehirler”  konusu üzerine yoğunlaşıldı. “Akıllı 
Şehirlerde Enerji Verimliliği Mümkün mü?” konulu panelde, SEDAŞ’ 
ı temsilen Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi 
konuşmacı olarak katılım sağladı ve SCADA Projesi hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.

SEDAŞ yöneticilerinin SAP WFM ile saha süreçlerinin artık daha verimli 
olacağına ilişkin sunumu ve “Enerji Sektöründe 2016 Vizyonu” konulu 
panel, özellikle elektrik dağıtım şirketlerinden katılım sağlayan ziyaretçiler 

tarafından ilgi ile izlendi. Elektrik dağıtım sektöründe bilişim teknolojilerine 
de yatırım yapan ve SCADA, OSOS, GIS, SAP gibi öncü projeleriyle dikkat 
çeken SEDAŞ’ın, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen SAP Forum 
İstanbul 2015 organizasyonunda proje bazında paylaştığı başarısı ilgi ile izlendi.  
SEDAŞ Şebeke Operasyon Müdürü Serkan Yiğit, SAP WFM modülü ile saha 
süreçlerinin daha verimli olması hakkında sürdürülen projeyi sunarken, Ortak 
Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu da, “Enerji Sektöründe 2016 Vizyonu” konulu 
panelde sektöre ait önemli değerlendirmelerde bulundu. 

SEDAŞ’a mobil uygulama ödülü

SEDAŞ, 9. İstanbul Bilişim Kongresi’ne katıldı

SEDAŞ’tan  
SAP Forum İstanbul çıkarması

SEDAŞ, AFAD’ın AYDES Projesi için  
planlarını hazırladı ve Bakanlığa teslim etti

S EDAŞ Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü’ne bağlı  İ l 
Şebeke Operasyon Sorumluları ve İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlükleri, Enerji Bakanlığı’nın “Enerji Hizmet Grubu”nun 

ana çözüm ortağı olması nedeniyle, ulusal düzey hizmet grubu 
operasyon planına uygun şekilde hazırlanması gereken yerel 
hizmet grubu operasyon planları için bir araya geldiler.  

Dağıtım şirketlerinin Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi 
(AYDES) için hazırlaması gereken yerel hizmet grubu operasyon 
planları, ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Afet, Acil Durum 
ve Seferberlik Şubesi Müdürü Haluk Ayhan’ın başkanlığında 
SEDAŞ Genel Müdürlük binasında yapılan toplantılarda çok 
yönlü bir şekilde tüm ayrıntılarıyla incelendi. Planlara son şekli 
verildi. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi (AYDES)için 
hazırlanan planlar, SEDAŞ tarafından Bakanlığa da teslim edildi.
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Her sayısında bir çalışanımızın röportajına yer 
verdiğimiz gazetemizde, bu ay SEDAŞ SCADA 
Merkezi’nden SCADA Operatörü Hakan Geçin 

var. Kendisi ile hayatı, eğitimi ve hobileri hakkında 
kısa bir söyleşi yaptık.

Bize kendinizden bahseder misiniz?
25 Mayıs 1992’de İstanbul’da doğdum. Liseyi 
Darıca Aslan Çimento Anadolu Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nde okudum. 2013 yılında ise Eskişehir 
Açıköğretim Fakültesi Lojistik bölümünü bitirdim. Her 
konuda çok dikkatli, araştırıcı ve geliştirici, bir o kadar da 
kısa sürede arkadaş edinen, neşeli, güler yüzlü birisiyim.

SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar 
zamandır görev yapıyorsunuz?
SCADA Merkezi’nde SCADA Operatörü olarak görev 
yapıyorum. SEDAŞ bünyesinde 8 Aralık 2014 yılında 
göreve başladım. Yaklaşık 1 yıldır SEDAŞ’ta çalışıyorum. 

Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih 
etmenizin nedeni nedir?
Peçete koleksiyonu yapıyorum. İlk olarak çok renkli, 
desenli ve özel kokuları olan peçeteleri saklamaya 
başladım. 2002 yılında süslü ve kokulu peçeteler 
dikkatimi çekti. Daha sonra bu türde peçeteleri 
biriktirmeye başladım. Bu konu ailece hobimiz olarak 
gelişti. Bu hobiyi eşimle birlikte sürdürüyoruz. Çok farklı 
yerlerden aldığımız farklı desenlerdeki yüzlerce peçeteyi 
evimizin bir köşesinde özenle muhafaza ediyoruz. 

Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? 
Bu konuyla ilgili aldığınız başarılar ve ödüller var mı?
Hobime çok fazla zaman ayırmam gerekmiyor. Zira 
gittiğimiz farklı yer ve mekanlarda karşımıza çıkan çok 
renkli ve desenli, koleksiyonumuzda olmayan peçeteleri 
alarak elimizdeki koleksiyonumuza dahil ediyoruz. 
Bu konuda bir yarışma olduğunu duymadım. Şayet 
böyle bir yarışma olursa koleksiyonumuzla katılmayı 
düşünürüz.

Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı? Bu hobinizi daha 
çok geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 
Her ilden ilin simgesini üzerinde yansıtan ve illeri 
sembolize eden 1 adet özel peçeteyi koleksiyonumuza 
eklemeye başlayacağım. 

Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz 
tavsiyeler var mı?
Hobi,  insanın kendis i  iç in ayı rdığı  en güzel 
zamanlardan birisidir. Dengeli bir hayat için çalışmak 
kadar, kaliteli boş zaman geçirmeye de ihtiyacımız 
var. Tıpkı tek kişinin bir tahterevalliyi dengede 
tutmaya çalışması gibi, insanın ağırlığını her iki tarafa 
da verebilmesi gerekir. Sadece işten ya da sadece 
hobiden ibaret bir hayat, dengesini yitirmiştir. Akıl ve 
ruh sağlığımızı korumak, yaratıcılığımızı canlı tutmak 
ve mücadele edebilmek için çalışmayla kaliteli boş 
zamanı dengeleyeceğimiz bir hayat yaşamalıyız. 
Herkese hobi edinmelerini tavsiye ediyorum.

Ayın Röportajı

SEDAŞ Gebze bölgesinde yeraltı kablolarından kaynaklanacak elektrik 
arızalarına daha hızlı ve daha etkin müdahale edilebilmek için yeni “Kablo 
Test Aracı” ile şebeke ekiplerinin operasyonel gücünü artırdı.

SEDAŞ’ın yeni aldığı kablo test aracı, 125 kV gerilim seviyesindeki orta ve 
alçak gerilim yeraltı kablo arızalarının tespitini yapan mevcuttaki 2 araca dahil 
oldu. Teknik adı SPG 8 olan kablo test cihazı, dönüştürme ve alçak gerilim 
şebekelerinde kablo hatalarını saptayabilen testleri yapabiliyor. SEDAŞ Dağıtım 
Direktörü Yunus Bekircan, yaklaşık 500 bin TL’ye mal olan aracın en verimli şekilde 
kullanılabilmesi için şebeke operasyon ekiplerinde görev yapan çalışanlara 
kullanıcı eğitimlerinin başlatıldığını da belirtti.

SEDAŞ, Gebze bölgesinde yeraltı kablolarından 
kaynaklanacak elektrik arızalarına daha hızlı 
ve daha etkin müdahale edilebilmek için yeni 

kadrosuna kattığı “Kablo Test Aracı”nın kullanıcı 
eğitimlerini tamamladı.

Kablo test cihazının eğitim programı İzmit Fuar 
İç i  Merkez Arıza Servis i ’nde yapı ldı .  Eğit im 
kapsamında test aracını kullanacak olan şebeke 
operasyon ekiplerine, dönüştürme ve alçak gerilim 
şebekelerinde kablo hatalarını saptama, güzergah 
üzerinde detektörle ilerleyerek, arıza noktasına 
gelindiğinde görsel ve işitsel ikaz algılayıcılarla 
arızanın yerini tespit etme konuları anlatıldı. Eğitimin 
ardından yeni kablo test aracı Gebze bölgesinde 
hizmet vermeye başladı. SEDAŞ araç parkına 
kazandırdığı “araca bindirilmiş yeni kablo test cihazı” 
yatırımıyla, yeraltı kablolu elektrik şebekelerinde 
meydana gelecek arızalara daha hızlı müdahale 
edilebilecek.

SEDAŞ’tan yeni kablo test aracı yatırımı

SEDAŞ personellerine yeni kablo test aracının eğitimi verildi
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SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın 
2015 yılı yatırım gerçekleştirme hedefini yüzde 
yüz oranında sağlayacağını belirterek, “Yıl 

sonuna kadar bitmemiş proje kalmayacak. Bu konuda 
seferberlik halindeyiz” dedi. 

SEDAŞ, 2015 yılında 85 milyon TL yatırım ile 5 yılda 
385 milyon TL’ye ulaştı
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze sorumluluk 
bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan 2015 yılı 
yatırım programında sona gelindiğini belirten Güven, 
toplam 85 milyon TL tutarında yatırımın 2015 yılı 
sonunda yüzde yüz oranında gerçekleştirilmiş olacağını 
açıkladı. Güven, “Böylece 2011-2015 tarife döneminde 
toplamda 385 milyon TL yatırımı tamamlamış olacağız” 
dedi. 

2015 yı l ına ait  146 büyük projenin çoğunun 
tamamlandığını ve yıl sonunda yatırım hedefinin 
yüzde yüz oranında sağlanacağını belirten SEDAŞ İcra 

Başkanı Bekir Sami Güven, yaptığı açıklamada, müşteri 
memnuniyetinin birinci öncelikleri olduğunun altını 
çizdi. Güven, “Hem kırsalda, hem de il ve ilçelerimizde 
sürekli elektrik şebekesi hatlarının genişletilmesine 
destek oluyoruz. Hızla büyüyen yerleşim alanları için 
sürekli direk dikilmesi, yeni elektrik iletken hatlarının 
çekilmesi ve trafo tesisleri yaparak, elektrik enerjisine 
duyulan ihtiyacın en ücra köşelerde bile yasal 

prosedürler kapsamında karşılanmasını sağlıyoruz. 
Eskiyen ve ekonomik ömrü dolan elektrik tesisleri için 
yenileme yatırımlarını, enerji güç kapasitesini, artan 
yerlerde iletken kesiti ve trafo güç kapasitelerindeki 
artışı, yatırım kapsamına alınan yerlerde de yeni şebeke 
yapım çalışmalarını, dağıtım trafo merkezleri yapımını 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

 Her yıl 75 bin abone bağlantısı gerçekleştiriliyor
Elektrik şebekesi hacmi sürekli büyüyen SEDAŞ, 
vatandaşların elektrik enerjisine olan ihtiyaçlarının 
en kısa sürede karşılanması,  elektrik dağıtım hizmet 
kalitesinin daha yukarıya çekilmesi için çok sayıda 
proje yönetiyor. Her yıl 75 bin civarında yeni aboneye 
elektrik bağlantısı yapan SEDAŞ, SCADA Projesi’nin 
Bolu ve Düzce illerindeki çalışmalarını da yıl sonunda 
tamamlamayı planlıyor. Orta gerilim düzeyinde 
Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük SCADA Projesi 
olma özelliği taşıyan yatırıma, 2016 yılında 55 yeni trafo 
dağıtım merkezi daha dahil edilecek.

SEDAŞ’ın 2015 yılı yatırım hedefi  
yüzde yüz oranında gerçekleşecek

Çalışanlarının iş güvenliği konusuna 
hassasiyetle yaklaşan SEDAŞ, SEDAŞ 
Teknik Eğitim Merkezi’ni kurduktan 

sonra, elektrik dağıtım faaliyetlerinde 
i ş  sağ l ığ ı  ve  güven l iğ in i  konu a lan 
eğitim filmleri serisinin sahadaki çekim 
çalışmalarını tamamladı. Eğitim amaçlı hazırlanan 20 dakikalık kısa filmlerde, 
şebeke operasyon ekiplerinin, kesme-açma ve okuma elemanlarının, kayıp-
kaçak elemanlarının, bakım ekiplerinin, iş güvenliği anlamında dikkat etmesi 
gereken hususlar ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.    

Tehlike-risk kavramlarının anlatılmasında kullanılabilecek yardımcı bir eğitim 
aracı olarak tasarlanan filmlerde, en yaygın risklere ve iş kazalarına dikkat 
çekilerek, “Dur, Düşün ve Harekete Geç” mesajı veriliyor. SEDAŞ Teknik Eğitim 
Merkezi’nde her yıl yaklaşık 1.551 çalışan, iş güvenliği eğitimine alınırken, 
yapımı gerçekleştirilen film ile tehlike sınıfı yüksek olan elektrik dağıtım sektörü 
çalışanlarının eğitimlerine olumlu katkı sağlanacak ve farkındalık kazandırılacak. 

Ülkemizdeki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve 
doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturan “Enerjide Ar-Ge Çalıştayı”nın 
ikincisi yapıldı. ELDER tarafından Bilkent Konferans Salonu’nda gerçekleşen 

çalıştayın açılış konuşmasını yapan ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ceyhan Saldanlı, beyinlerin ve imkânların birleştirilmesinin amaçlandığını 
belirterek, “ELDER olarak ikincisini Gazbir ortaklığıyla düzenlediğimiz çalıştayın 
tüm katılımcılara yenilikçi ve verimli geçmesini diliyorum. Bu platformda, elektrik 
ve doğalgaz sektör temsilcilerinin birebir görüşmelerinde Ar-Ge projelerine 
yönelik öncelik ve ihtiyaçlarının paylaşılmasını, üniversite ve araştırmacıların ise 
sektöre yönelik projelerinin konuşulmasını hedefliyoruz” dedi. 

Gazbir Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ise ülkemizde 2004 yılında 50 $ olan 
Ar-Ge payının şuan 200 $ seviyesine geldiğini ve bu tarz çalıştayların her sektörün 
gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti. Arslan, “Elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin yenilikçi ve rekabetçi anlayışını ortaya çıkaran projelerin zaman 
içerisinde sektörel gelişime damga vuracağına inanıyoruz” dedi.

20 civarında elektrik dağıtım ve doğalgaz dağıtım şirketi temsilcilerinin 
bulunduğu çalıştaya, SEDAŞ yöneticilerinden Regülasyon Direktörü Ümit 
Bilek, İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik, Faturalandırma Müdürü Habil Ergen, 
Regülasyon sorumlusu Hülya Baştüzel, Regülasyon uzmanı Engin Yıldırım ve İş 
Geliştirme sorumluları Ayfer Özer ile Caner Eren katıldı. 

SEDAŞ, iş 
güvenliği film 
çalışmalarını 
tamamladı

SEDAŞ Veri Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan sayaç okuma 
görevlileri için SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitim 
başarıyla tamamlandı. Eğitimin ilk aşamasında temel elektrik bilgisi, iş 

güvenliği, elektrikte ölçme, sayaçların yapısı ve kullanım yerleri ile çeşitlerine 
göre sayaçların özelliklerine ilişkin bilgiler anlatıldı.

Büyük Müşteriler Ölçüm görevlisi Yüksel Yaman’ın verdiği eğitimlerin 
kapsamında sayaçlarla ilgili teknik bilgiler, sayaç bağlantıları ve sayaçta 
meydana gelebilecek arızalarla ilgili bilgiler de verildi. Yüksel Yaman eğitim 
sırasında, katılımcılara sayaçların sağlıklı ve doğru okunması için temel bilgileri 
aktarırken, ayrıca bu eğitim kapsamında müşterilerle ilgili halkla ilişkiler 
konularında dikkat edilecek hususlara da değindi. Eğitim sonunda çalışanların 
talep ve önerileri de alındı.

Sayaç okuma çalışanlarına verilen 
eğitim başarıyla tamamlandı

Enerjide AR-GE Çalıştayı’na 
SEDAŞ yöneticileri de katıldı
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İstanbul’da bu yıl 37’ncisi gerçekleşen Vodafone 
Kıtalararası Avrasya Maratonu’na katılan SEDAŞ 
çalışanlarından Gülşah Ürken ve Murat Ersoy 

yarışmayı başarıyla tamamladılar.  Muhasebe 
Departmanı’nda Vergi Uzmanı olan Murat Ersoy 
ve Finans Departmanı’nda Performans Sorumlusu 
olarak görev yapan Gülşah Ürken, yaklaşık 100 bin 
katılımcıyla birlikte İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayan 
bu dev organizasyona katılmaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını belirttiler. Ersoy ve Ürken, önümüzdeki 

yıl daha çok sayıda SEDAŞ çalışanı ile maratonda yer 
almayı planlıyor.  

Önümüzdeki yıl katılım sağlayacak arkadaşlarımıza 
şimdiden duyuralım:
Kıtalararası Avrasya Maratonu’na her yıl 118 ülkeden  
9 bin yabancı, 16 bin yerli sporcu katılıyor. Halk yürüyüşü 
ise 100 bine yakın katılımcı ile gerçekleşiyor. Kasım 
ayında başlayan kayıtlar ve maraton ile ilgili ayrıntılı tüm 
bilgiler web sayfasında duyuruluyor.  

SEDAŞ çalışanları da Avrasya Maratonu’ndaydı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından organize edilen  
“İleri Düzey Proje Hazırlama Eğitimi”ne SEDAŞ’ı temsilen Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü ekibi katıldı. 5 gün süren eğitim kapsamında, 

katılımcılara ileri düzey proje hazırlama metodları, sunumlar ve gruplar 
halinde yürütülen proje paydaşlığı uygulamalı olarak anlatıldı. Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı adına bilgi ve birikimlerini paylaşan eğitimci İbrahim Coşkun, 
katılımcılara yaratıcı sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilir proje çeşitliliği 
konularında açıklamalarda bulundu. Karasu Belediyesi Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen eğitim sonrası, her grup proje anlatımlarını yaparak sertifika 
almaya hak kazandı.

Ayak sağlığını sağlamak için 18 bin volt yüksek gerilime dayanıklı özel 
üretilmiş kaliteli iş güvenliği ayakkabılarını tercih eden SEDAŞ, çalışanlarına 
bu malzemeyi teslim etmeye başladı. Özel olarak üretilen bu İş güvenlik 

ayakkabılarının en önemli özelliklerinden biri ayakkabının ön üst kısmında 
kazalardan korumaya yönelik yapılmış kompozit koruyucular olması. Darbelere 
karşı dayanıklı ön yüzeyinin dışında, ayakkabılar kaymalara karşı da tabanı özel 
olarak üretildi. Çalışanların ayağını koruyan, nefes alabilir derisi sayesinde 
ayaklara zarar vermeyecek ergonomik tasarıma sahip  iş güvenliği ayakkabılarıyla 
mesai arkadaşlarımız artık yere daha sağlam basacak.

SEDAŞ Genel Müdürlüğü kampüsü içinde  Ağustos ayında temeli atılan 
ve çelik konstrüksiyon olarak yapılan  SEDAŞ’a ait yeni hizmet binasının  
inşaatındaki hummalı çalışma tamamlanma aşamasına geldi. İki katlı 

olarak inşa edilen binada, yeni ofislere ve toplantı salonlarına da yer verildi. 
Çalışanların hizmet alanlarının en iyi şekilde dizayn edilmesi amaçlanarak 
yapılan bu binada enerji tasarrufu amacıyla dış cephede özel yalıtımlı 
malzemeler de kullanıldı. 

İleri Düzey Proje 
Eğitimi’nde SEDAŞ da yer aldı

Kışlık iş güvenliği 
ayakkabılarının dağıtımına 

başlandı

SEDAŞ, yeni hizmet binasını 
tamamlama aşamasına geldi



katılanlar

   

Sahibi 
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. adına  
Ayhan Erkovan

Yayın Kurulu Başkanı: Selda Özacar
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Burçin Başcı 
Üye: Hande Atalay 
Üye: Pınar Atalay Başol

Tasarım ve Uygulama 
VALUE Pazarlama ve Dijital İletişim A.Ş.  
T: (0 212) 244 92 70 value-m.com

Baskı 
Duhan Ofset 

Süreli Kurum İçi Yayın

Yazışma Adresi 
Orhangazi Cad.  
Trafo Tesisleri  
PK160 - 54100 Sakarya 
Tel : 0264 295 85 00 
Fax : 0264 275 10 48

kurumsal.iletisim@sedas.com

SEDAŞ İÇ BÜLTENİ ARALIK 2015 Yıl: 2 Sayı: 10 

LÜTFEN AİLENİZLE PAYLAŞINIZ.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında SEDAŞ Ailesi’ne yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.  
Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz. 

SEDAŞ

Seda Karadeniz İşe Alım ve Ücret Yönetimi Uzman Yardımcısı Sakarya

Hayrettin Ramazan Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Selda Özacar İK ve Yönetim Sistemleri Direktörü Sakarya

Sena Özgül İK Sistem Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Sakarya

Serhat Kurhan Regülasyon UzmanI Sakarya

Yasin Balkan Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Şenol Sarı Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Yasin Demircan Lojistik Uzmanı Sakarya

Abdulhamit Durmuş Şebeke Operasyon Görevlisi Kocaeli

İsmail Selim İnsan Kaynakları veri Kayıt Görevlisi Kocaeli

Orkun Gökçe Osos Veri Değerlendirme Uzmanı Sakarya

Harun Çetin  Şebeke İşletim Değerlendirme Uzmanı Gebze

Sefa Coşkun Şebeke Operasyon Görevlisi Kocaeli Hatice Behar  Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Aynur Özkara Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze Muhammet Oflu Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze  

Volkan Akpinar Şebeke Yapım Uzmanı Kocaeli Mehmet Kolcuoğlu Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze  

Yunus Şeker Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Mesut Oğuzhan  Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze 

Birgül Dizman Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze

Elçin Maviş Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Halime Öztürk Müşteri Hizmetleri Merkezi Görevlisi Gebze 

G. Mete Aydınoğlu  Dengeleme Uzman Gebze 

Ertuğrul Gündoğdu Dengeleme Uzmanı Gebze

Fatma Yalçın Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Murat Özcan Sevk ve Kontrol Sorumlusu Gebze  

Sibel Şen Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Namik Kemal Ergön Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Sahure Çamuroğlu Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi Gebze 

Nevzat Mutlu Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze 

Orçun Atay Açıkgöz Sayaç Okuma Görevlisi Gebze  

 

Çalışanlarımızdan çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan arkadaşlarımız var.

Yusuf Kemal Özçelik
Doğum Tarihi: 15 Eylül 2015
Anne Adı: Dilek Özçelik
Baba Adı: Muhsin Özçelik 
SEDAŞ Bakım Yönetimi Görevlisi - Düzce

Duygu Bayram
Doğum Tarihi: 1 Temmuz 2015
Anne Adı: Hayriye Bayram
Baba Adı: Mehmet Bayram 
SEDAŞ Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi - Düzce

Yağmur Erva Koç
Doğum Tarihi: 16 Ekim 2015
Anne Adı: Meryem Koç  
Baba Adı: Fedai Koç 
SEDAŞ Şebeke Operasyon Görevlisi - Düzce

Elif Nur Erdem
Doğum Tarihi: 18 Temmuz 2015
Anne Adı: Nagihan Erdem
Baba Adı: Yusuf Erdem 
SEDAŞ Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi - Bolu

Eylem Güneş Uğur
Doğum Tarihi: 8 Haziran 2015
Anne Adı: Seda Uğur 
Baba Adı Emre Uğur 
SEDAŞ Endeks Görevlisi - Bolu

Deniz Çomar
Doğum Tarihi: 27Ekim 2015
Anne Adı: Münevver Feray Çomar
Baba Adı: Şaban Serhat Çomar 
SEDAŞ Şebeke Operasyon Görevlisi - Kocaeli

Umut Aras Şahin
Doğum Tarihi: 21 Eylül 2015
Anne Adı: Vildan Şahin
Baba Adı: Turgay Şahin 
SEDAŞ Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi - Sakarya

Doğum Tarihi: 6 Kasım 2015
Anne Adı: Fatoş Yavuz
Baba Adı: Serhat Yavuz 
SEDAŞ Teknik Olmayan Kayıplar Görevlisi - Kocaeli

Ahmet Aras Yavuz
Doğum Tarihi: 14 Kasım 2015
Anne Adı: Necla Ersoy
Baba Adı: Emre Ersoy 
SEDAŞ Teknik Olmayan Kayıplar Görevlisi - Kocaeli

Zeynep Sare Ersoy

Ramazan Örçen Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli


