
Yoğun  ka r  yağ ı ş ı  i ç in  o luş tu rduğu  K r i z 
M a s a s ı ’ n d a n  v e  S C A D A  K u m a n d a 
Merkezi’nden şebekede oluşan kesintileri an 

be an izleyen SEDAŞ, arızalara anında müdahale 
etti. SEDAŞ, olumsuz hava şartlarına karşı Sakarya, 
Kocaeli, Bolu ve Düzce’de kar yağışı öncesinde 
artırdığı önlemlere ek olarak, saha faaliyetlerinde 
ve destek birimlerinde görev alan toplamda 743 
personeli ile şebeke operasyonel faaliyetleri için kar 

kış, gece gündüz demeden 20 bin km2’lik alanda 
görev yapmaya devam etti. Gece -10 dereceye 
ulaşan soğuk havaya aldırmadan kesintisiz enerji 
hizmeti için görev yapan SEDAŞ ekipleri, 208 araçla, 
24 saat boyunca vardiyalı olarak çalıştı. Dört ilde 
saha operasyonu süreç yönetimini 255 ekibiyle 
gerçekleştiren SEDAŞ’ta ekiplerin vardiya süreleri 
de yeniden düzenlendi ve olağanüstü koşullar için 
izinler kaldırıldı. 

2015 yılının 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda 
konuşan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, kar 
yağışında başarılı bir sınav veren SEDAŞ ve TEİAŞ 

yöneticilerine alınan tedbirlerden dolayı teşekkür etti.

Elektrik kesintilerine karşı şikayet gelmediğini 

ifade eden Vali Coş, kar öncesi gerekli önlemlerin 
alınması ve saha çalışmalarında da üstün gayret 
gösterilmesinden dolayı yetkilileri, ayrıca SEDAŞ 
ve TEİAŞ yöneticileri nezdinde elektrik dağıtım 
ve iletim birimlerinde görev yapan tüm çalışanları  
tebrik etti. 

SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetini güçlendirmek 
amacıyla, araç filosuna 10 yeni sepetli araç 
daha ekledi. Arızalara müdahalelerde, bakım 

çalışmalarında ve abone bağlantılarının yapılması 
sırasında saha ekiplerince kullanılacak yeni araçlar ile 
birlikte SEDAŞ’ın sahadaki araç sayısı 474’e yükseldi. 

Şebeke operasyonlarını gerçekleştirirken iş güvenliğini 
artıran ve şebekeye hızlı müdahale açısından da kolaylık 
sağlayan hidrolik platformlu araçlar, SEDAŞ’ın dağıtım 
birimlerinde görev yapmak üzere bölge sorumlularına 
teslim edildi. 

2016 yılının ilk çeyreği kar ve kışla mücadele 
içerisinde geçirdiğimiz, zorlu fakat başarıyla 
tamamlanmış bir dönem olarak geride kaldı. 

Gösterdiğimiz yüksek performansın gerek kamu 
yetkilileri, gerekse basın kuruluşları tarafından takdir 
edildiğini görmek de bizleri haliyle memnun etti.

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte Şebeke 
Operasyon Ekip Yönetici leri  i le toplantı lar 
düzen leye rek  hem ek ip le r im i z i ,  hem de 
ekipmanlarımızı güçlendirme kararı aldık. Verdiğimiz 
çetin mücadelede, 255 SEDAŞ Şebeke Operasyon 
Ekibi, 208 araçla, 7/24 enerjinin sürekliliği için hazır 
halde bulundu.

Faaliyet alanımız içerisindeki herhangi bir bölgenin 
mağdur olmaması için SEDAŞ Ailesi olarak hep 
birlikte canla başla çalıştık. İl AFAD Müdürlükleri ve 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi ile sürekli 
irtibat halinde kaldık. 

Yılın ilk üç ayında sadece kışın zor şartlarında 
enerjinin sürekliliği için verdiğimiz mücadeleyle değil, 
yaptığımız yatırımlarla da dikkatleri üzerimize çektik. 
Elektrik dağıtım hizmetimizi güçlendirmek amacıyla 
araç filomuza 10 yeni sepetli araç daha ekledik 
ve böylelikle sahada görev yapan araç sayımızı 
474’e yükselttik. Müşteri İlişkileri Yönetimi Projesi’ni 
hayata geçirdik ve sizlerle tanıştırdık. Dijital İş Gücü 
Yönetim Sistemi gibi pek çok yeni projeye imza 
attık. SCADA Kumanda Merkezi ise paydaşlarımız 
tarafından beğeniyle karşılanmaya devam ediyor ve 
örnek alınıyor. Kısacası, 2016 yılına oldukça güçlü bir 
başlangıç yaptık.

Tüm bu yatırım faaliyetlerinin yanında, gençler 
geleceğimizdir diyerek, üniversitelerle işbirliği 
içerisinde ‘‘Proje Fikri Yarışması’’nı hayata geçirdik. 
Uzun yıllar boyunca şirketimizin biriktirdiği bilgi ve 
deneyimi genç beyinlere aktarmaya başladık. Sosyal 
sorumluluk kapsamında başlattığımız bu projede 
hedefimizi, üniversite öğrencilerini proje üretmeye 
teşvik etmek ve geleceklerine katkıda bulunmak 
olarak belirledik. Gazetemizin bu sayısında da 
okuyacağınız gibi, hedefimiz doğrultusunda, önce 
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ardından 
da Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencileriyle bir araya geldik. Üniversitelere 
yaptığımız ziyaretlerimize önümüzdeki günlerde de 
devam edeceğiz. 

Yoğun geçen bu dönemi başarıyla tamamlamamızda 
emeği geçen tüm SEDAŞlılar’a teşekkür ediyorum. 
Baharı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerin 
ülkemize ve sizlere barışı ve huzuru getirmesini 
diliyorum. 

Bekir Sami Güven
SEDAŞ İcra Başkanı
CEO

SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli Çalışma  
Arkadaşlarım,

SEDAŞ 
ekiplerinden 
-10°C derecede 
başarılı 
mücadele

Kar yağışında başarılı bir sınav veren  
SEDAŞ’a Vali Coş’tan teşekkür

SEDAŞ’tan güçlü ekipman güçlü hizmet
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Y eşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ)  yöneticileri, SEDAŞ’ın Gebze 
lokasyonunda bulunan SCADA ve Müşteri Hizmetleri Merkezi Grubu’nu ziyaret 
ederek detaylı bilgi edindi.

Müşteri Hizmetleri Merkezi, Çağrı Merkezi ve SCADA Merkezini inceleyen YEDAŞ 
heyeti, yaptıkları incelemelerin sonunda SEDAŞ’ın başarılı çalışmalarını çok 
beğendiklerini belirtti. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde faaliyet 
gösteren YEDAŞ’ın yöneticileri, abone.net, aboneportal ve MİY sistemleri ile çağrı 
merkezi sistemleri hakkında da SEDAŞ yöneticilerinden bilgi aldı. Müşteri Hizmetleri 
Grup Müdürü Orhan Sönmez ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi 
tarafından misafir edilen heyet, SEDAŞ’ı oldukça başarılı bulduklarını ve uygulamalarını 
örnek almak istediklerini belirtti. 

SEDAŞ SCADA  
ve Müşteri Hizmetleri  

Merkezi Grubu,  
YEDAŞ heyetini misafir etti

CEZ Group Türkiye Müdürü olarak yaklaşık 5 sene görev yapan ve bu süre 
içinde SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevinde de bulunan 
Vratislav Domalip, SEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Vakhtang Darchiashvili 

eşliğinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven, 2015 yılı sonunda hizmet süresinin dolması nedeniyle Türkiye’den ayrılan 
Domalip’i makamında ağırladı. Görüşmede Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, 
Finans Direktörü Petr Bures, Ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu da hazır 
bulundu.  Domalip, Türkiye’de görev yaptığı sürede, zengin  Türk kültürünü 
yakından tanıma fırsatı bulduğunu, iş birlikteliğine yatkın ve yardımsever 
insanların yaşadığı bir ülkede görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ve 
Türkiye’de güzel dostlar kazandığını belirtti.

Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Fevai Arslan ve Faruk Özlü ile İlçe Belediye 
Başkanları’nın katıldığı “Etkin İletişim Toplantısı”nda SEDAŞ İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven, Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, Dağıtım Direktör Vekili Ersan 

Şentürk, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Kurumsal İletişim Müdürü 
Ayhan Erkovan ve SEDAŞ Düzce İl Yöneticisi Hakan Çelik bir araya geldi. Düzce 
ilindeki elektrik dağıtım yatırımları ve belediyelerin talep ve önerilerinin görüşüldüğü 
toplantıda,  Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit başta olmak üzere Düzce İlçe 
Belediye Başkanları, SEDAŞ yöneticilerine yapılan çalışmalarda gösterdikleri olumlu 
yaklaşım ve çözüm odaklı girişimleri nedeniyle ayrı ayrı teşekkür etti.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, 
Düzce Şebeke Operasyon İl Yöneticisi Hakan 
Çelik ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı, 

üniversite öğrencilerine proje üretmeyi teşvik etmeyi 
amaçlayan “Proje Fikri Yarışması” hakkında bilgi 
vermek üzere Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar 
Demircan Çakar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nedim Tutkun’u ayrı ayrı ziyaret 
etti. SEDAŞ’ın, elektrik dağıtım bölgesi içinde yer alan 
üniversitelerle birlikte başlattığı yarışma projesi için 
Prof. Dr. Çakar “Düzce Üniversitesi olarak SEDAŞ’ın 
başlattığı bu yarışmayı destekliyor ve bölgemizin enerji 
dağıtım hizmetini sağlayan SEDAŞ’a sosyal sorumluluk 
kapsamında düzenlediği bu organizasyon için teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Cez Group  eski Türkiye 
Müdürü Vratislav Domalip, 

SEDAŞ’ı ziyaret etti

SEDAŞ yöneticileri, Düzce 
Milletvekilleri ve Belediye 

Başkanları ile bir araya geldi

SEDAŞ’tan Düzce Üniversitesi Rektörü’ne ziyaret
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SEDAŞ Şebeke İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, Lojistik&Planlama 
ve Satınalma Müdürü Baran Ertuğrul, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan 
Erkovan ve Bakım Yönetimi Müdürü Mehmet Reşat Karaman, (BEDAŞ) 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu’na makamında 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi. BEDAŞ Genel Müdürü İslamoğlu ile dağıtım 
faaliyetlerine ilişkin görüş ve bilgi alışverişinde bulunan SEDAŞ yöneticileri, daha 
sonra CLK Boğaziçi EDAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Melis Kobal ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Burcu Atasoy’la görüşmeler sağladı. BEDAŞ Genel Müdürü 
Mehmet İslamoğlu ve beraberindeki yöneticiler, SEDAŞ yönetimini misafir 
etmekten ve dağıtım sektörüne ilişkin karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmaktan 
dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

2015 yılında vergi rekortmenleri içinde üçüncü sırada yer alan SEDAŞ’a, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı bir teşekkür belgesi verildi. Sakarya Valisi 
Hüseyin Avni Coş’un katılımıyla Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) 

Genel Müdürlüğü’nde yapılan törenle verilen teşekkür plaketini, SEDAŞ 
Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk teslim aldı. SEDAŞ adına teşekkür 
belgesini alan Ersan Şentürk, “SEDAŞ’ın yarattığı katma değerin bölgemiz 
ve ülkemiz için fayda sağlayacağını biliyor, bununla gurur ve onur duyuyoruz” 
dedi. Kurumlar vergisi dalında Sepaş Enerji birinci olurken, Tırsan A.Ş. ise ikinci 
olarak belgesini aldı.  

Bolu Valisi Aydın Baruş’un Bolu SEDAŞ müşteri hizmetleri merkezine yaptığı 
ziyarette, kendisinde elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler 
verildi. Vali Baruş, hizmet kalitesini artıran SEDAŞ’ı tebrik etti.

SEDAŞ Bolu İl Yöneticisi İsmail Doğandor ve Müşteri Hizmetleri Sorumlusu 
İlhan Özdemir tarafından karşılanan Vali Baruş, ziyareti sırasında kurumun tüm 
birimlerini gezdi, çalışanlarla sohbet etti ve SEDAŞ çalışanlarından yaptıkları işler 
hakkında bilgi aldı. Şebeke Operasyon, Bilgi İşlem, Dağıtım Varlıkları birimlerini 
gezen Vali Baruş daha sonra hizmet binasının yan bölümünde bulunan Müşteri 
Hizmetleri Merkezi’ni ziyaret etti. Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde Valiye, müşteri 
ilişkileri yönetimi (MİY), yeni binalar için enerji müsaadesi talepleri ve bağlantı 
anlaşmalarının yapılmasına ilişkin süreçler ile geçici kabul, proje onayı ve ilave 
şebeke taleplerinin karşılanmasına ilişkin süreçler hakkında detaylı bilgi verildi. 

SEDAŞ’ın müşteri ilişkileri yönetimi için uygulamaya geçirdiği yeni projesi 
hakkında ayrıntılı bilgiler alan ve SEDAŞ’ın çalışmalarını başarılı bulduğunu, 
tüketici hizmetlerinde çözüm odaklı yaklaşım ve hizmet kalitesinden memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Bolu Valisi Aydın Baruş, yöneticilerle hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Ekonomik işbirliğine yönelik ikili görüşmeler yapmak üzere Kocaeli Sanayi 
Odası’nın davetlisi olarak Kocaeli’ne gelen Belçika Flaman bölgesi Ticaret 
Ataşeliğine bağlı Laborelec Gdf Suez firması yetkilileri, SEDAŞ yöneticileri ile 

bir araya geldi. 

Enerjide laboratuvar ve danışmanlık hizmetleri sağlayan ve Belçika, Hollanda, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Şili gibi birçok ülkede ofislerinin bulunduğunu belirten 
Laborelec Gdf Suez firması İş Geliştirme Müdürü Yves De Mulder, SEDAŞ Şebeke 
Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi ve İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik 
ile dağıtım sektöründeki Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojilik yenilikler hakkında 
görüşmeler yaparak, olası işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. 

SEDAŞ, “Proje Fikri Yarışması”nın kapsamını ve detaylarını aktarmak üzere 
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü’nü ziyaret etti. SEDAŞ Dağıtım 
Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan 

ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı, SEDAŞ’ın bölgesindeki üniversitelerle 
iş birlikteliği girişimi ve projesini takdirle karşılayan Rektör Görgün’den proje için 
destek sözü aldı. 

Görgün, “Gebze Teknik Üniversitesi olarak araştırma ve teknoloji üretimi 
yapıyoruz, girişimci ve geniş ufuklu araştırmacılar yetiştiriyoruz. Bu nedenle 
böyle kurumsal bir projeyle SEDAŞ’ın üniversitelerle iş birlikteliği yapmasını 
çok önemli buluyor ve tebrik ediyorum.  Gebze Teknik Üniversitesi olarak biz 
de iş birlikteliğine hazırız, süreci destekleyeceğiz. Bu projenin bundan sonraki 
kurumsal ilişkilerimize çok daha güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

SEDAŞ yöneticilerinden 
BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet 

İslamoğlu’na ziyaret
SEDAŞ’a Bakanlık teşekkürü

SEDAŞ Müşteri Hizmetleri 
Merkezi Bolu Valisi Aydın 

Baruş’u misafir etti
SEDAŞ ve Laborelec, Kocaeli 

Sanayi Odası’nın öncülüğünde  
bir araya geldi

SEDAŞ Yöneticileri 
Gebze Teknik 
Üniversitesi 

Rektörü’nü ziyaret etti
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SEDAŞ Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İzmir’in Ödemiş İlçesi, Bozdağ 
beldesindeki Çekül Vakfı 7 Ağaç Ormanı’na her kadın çalışanı için fidan 
bağışında bulundu. Daha yeşil, yaşanabilir bir dünyada sağlık ve mutluluk 

dilekleri yazılı olan ve kadın çalışanların kendi adlarına düzenlenmiş bağış 
kartları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ofislerine gidilerek hediye edildi. 

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, günün önemine dair kutlama mesajı 
yayınlayarak, tüm kadın çalışanların Kadınlar Günü’nü kutladı. Güven kutlama 
mesajında, “SEDAŞ Ailesinin tüm kadın çalışanlarına hem şirketimize, hem de 
hayatımıza kattıkları değerler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın, 2015 yılı kurumlar vergi 
sıralamasında en büyük üçüncü mükellef olması ve Türkiye ekonomisine 
yaptığı değerli katkılar nedeniyle, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın 

imzasıyla SEDAŞ’a iletilen ‘Teşekkür Belgesi’’ için yayımladığı bir mesajla SEDAŞ 
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti. 

Güven, “Şirketimize verilen bu ‘Teşekkür Belgesi’ni sizlerle paylaşmaktan 
büyük gurur duyuyorum. Maliye Bakanlığınca kurumumuza takdim edilen bu 
belge, hiç şüphesiz ki siz değerli çalışma arkadaşlarımızın emek ve başarısının 
bir karşılığı. Bu güzel vesile ile hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, SEDAŞ Ailesi 
olarak yeni başarılara yine hep birlikte imza atmayı diliyorum” dedi.

SEDAŞ’ta Dünya Kadınlar  
Günü kutlandı

SEDAŞ İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven SEDAŞ 

çalışanlarına teşekkür etti

İ nsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 2015 yılı projesi olan “SuccessFactors 
Performans Yönetimi” projesi tamamlandıktan hemen sonra, Ocak ayı içinde 
yapılan eğitimlerle hem performans yönetimi uygulama süreci, hem de 

sistemin bilişim sisteminde kullanımı SEDAŞ çalışanlarına aktarıldı. 

Dünya üzerinde yaklaşık 4 bin şirkette 27 milyondan fazla kullanıcısı olan, insan 
kaynakları verimliliği için birçok fonksiyona sahip, bulut tabanlı bir İK çözümü 
sunan SAP SuccessFactors, SEDAŞ çalışanlarına eğitim sunumuyla tanıtıldı ve 
performans yönetimi programı, bilgi işlem sistemi üzerinde kullanıma açıldı. 
Sürecin başlangıcında konuşan, iletişim kuran, yardımlaşan, takım olmayı başaran 
ve liderlik yapan örgütsel kültür elde edilmesi amacıyla bir sistem oluşturulması 
hedeflenirken, bu hedeflerden yola çıkılarak kurulan sistemin adı da “Diyalog” 
olarak belirlendi. İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar, 
SuccessFactors’un Performans ve Hedefler Modülünün satın alınıp süreçlerin 
bulut ortama taşındığını açıklarken, performans değerleme süreçlerinin artık daha 
hızlı, kolay ve güvenli olmasının sağlandığını ve SEDAŞ’ın performans değerleme 
sürecinde önemli bir yeniliğe imza attığını belirtti.

SEDAŞ  
‘‘Diyalog’’ isimli performans 
yönetimi projesi ile önemli  

bir yeniliğe imza attı

SEDAŞ, bilgi güvenliği konusunda çalışanlarında farkındalık yaratmak amacıyla 
bilgi güvenliği el kitapçığı bastırarak tüm çalışanlarıyla paylaştı. SEDAŞ İcra 
Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın kurduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

(BGYS) hakkında çalışanlarla paylaştığı mesajda, SEDAŞ’ın bilgi güvenliği politikasının 
web sayfasında yayınlandığını belirterek, bu konuda tüm çalışanların sorumluluğu 
olduğunu söyledi. Güven, ’’Bilgi sistemlerini bir zincir gibi düşündüğümüzde bu 
zincirin en zayıf halkası çoğunlukla sistemin kullanıcılarıdır. Bu nedenle bu sorumluluğu 
taşıyarak bilginin korunmasına dair farkındalığı oluşturulan güvenlik kontrollerinin 
uygulanması için azami gayreti göstereceğinize inanıyorum.  İşyerlerimizde mevcut 
sorumluluklarımızı yerine getirirken bilgi güvenliğinin işlerimizin önemli bir parçası 
olduğunu her zaman hatırlayalım, bilgi güvenliğine destek verelim ve bu konuda taviz 
vermeyelim.  Hali hazırda Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri 
kapsamı ile yürütülen çalışmalara vereceğiniz destek nedeniyle sizlere teşekkür 
ederim’’ dedi.

Bekir Sami Güven  
bilgi güvenliğinin önemine 

dikkat çekti
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Kar öncesi şebeke operasyon yöneticileriyle toplantılar düzenleyerek alınan 
önlemleri değerlendiren SEDAŞ, aldığı önlemler, yaptığı yatırımlar ve yıllık 
bakım çalışmalarıyla sorunsuz bir kış geçirdi.

SEDAŞ, Dağıtım Direktörlüğü yöneticileri, il yöneticileri ve bölge sorumluları, 
SCADA kumanda merkezi ile koordinasyonun sağlanmasını, sahada yürütülecek 
operasyonlarda alınan önlemleri, ekip sayıları, araç gereç ve ambar stok malzeme 
koordinasyonunu değerlendirdi. SEDAŞ yaptığı toplantılarda kar önlemleri yanında, 
Şebeke İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü yöneticileriyle, bölge sorumluları yaz 
boyunca yapılan bakım çalışmalarına ait faaliyet raporlarını, alınan olumlu sonuçlar 
hakkında bölgesel bazda hazırlanan raporları ve deneyimlerini paylaştı.  

SEDAŞ’ta kar dönemi boyunca 255 ekip hazır halde tutuldu. Saha faaliyetleri ve 
destek birimlerinde görev alan toplamda 743 personel ile şebeke operasyon 
faaliyetleri için karlı havalarda 7/24 enerjinin sürekliliği için mücadele edildi. Ana 
ambarlarında ve koltuk ambarlarında malzeme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 
24 saat personel bulunduran SEDAŞ, 208 araçla 7/24 görev yaptı. SEDAŞ, İl 
AFAD Müdürlükleri ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi ile sürekli irtibat 
halinde olarak enerjisiz bölgeler ve kapalı köy yolları hakkında bilgi akışı sağladı. 
Vatandaşlar, SEDAŞ’ın Çağrı Merkezi ALO 186’yı arayarak ve web sayfasından 
SEDAŞ Arıza sekmesini kullanarak arıza ve kesintileri bildirdi.

SEDAŞ İşletme Bakım Ekipleri iş süreçlerinde bilişim teknolojilerini 
kullanacak. SEDAŞ ekiplerinin iş süreçleri tabletlerde olacak.

İş Gücü Yöneti̇m Si̇stemi̇ (WFM)
SEDAŞ’ın elektrik arızalarına saha operasyonuyla hızla müdahale edebilmesi 
ve oluşan arızayı en kısa sürede giderebilmesi için gelen bildirimden, kullanılan 
malzeme ve elektriğin verildiği zaman bilgisine kadar tüm veriler artık sahada o 
anda kayıt altına alınacak. SEDAŞ, hem de işletme bakım süreçlerinde hizmet 
alacak tüketiciler açısından tanımlı süreçlerin zamanında yapılmasını, sahada en 
yakın ekibin, en hızlı şekilde sevk ve idaresinin gerçekleştirilmesini, coğrafi bilgi 
sistemlerine uyum ile birlikte, süreçlerin daha verimli yönetilmesini hedefliyor.

Tabletli̇ İş Süreçleri
SEDAŞ yeni projesiyle, ekiplerine ellerindeki akıllı tabletlerle arıza mahallinden 
fotoğraf çekip bu görselleri merkezle paylaşabilme ve bunları arşivleyebilme 
imkanı sağlayacak.   

SEDAŞ operasyon ekiplerinin ellerinde yer alacak tabletler ekiplerin, iletişim 
sistemlerini en etkin şekilde kullanmasına yardımcı olacak ve iş koordinasyonunu 
sağlarken, kayıt altına alması gereken tüm bilgileri de kayıt altına alacak. SEDAŞ 
muhasebe, satınalma, idari işler, insan kaynakları, malzeme yönetimi, lojistik 
alanında  iş süreçlerinde verimli kaynak kullanımını gerçekleştirirken, 2015 yılı 
içinde SEDAŞ SAP projesi kapsamında SAP WFM (İş gücü yönetim sistemi) 
projesini tasarladı. 

Eğitimlere ağırlık vererek uzmanlık gerektiren konularda çalışanlarına 
yatırım yapmaya devam eden SEDAŞ, Şebeke Operasyon Görevlileri için 
düzenlediği Meger İzolasyon Eğitimi’ni başarıyla tamamladı. İşletme bakım 

ekiplerinde görev yapan elektrik teknisyenleri için arızalara süratle müdahale 
edilebilmesini kolaylaştıracak Meger İzolasyon Eğitimi, Sakarya kampüs içinde 

yer alan Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce’deki birimlerinden eğitime katılan 17 bölgenin Şebeke Operasyon 
Vardiya Amirleri, gerçekleşen eğitim kapsamında,  Metrel marka MI 3210 
TeraOhm XA 10kV test cihazının tanıtımı ve kullanımı hakkında Testone firma 
yetkilisi tarafından bilgilendirildi.

SEDAŞ kar dönemini başarılı geçirdi

Sedaş Dijital İş Gücü Yönetim Sistemi’ni Kuruyor

Meger İzolasyon Eğitimi başarıyla tamamlandı
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14 Aralık 2015 tarihinde  SEDAŞ’ta Dağıtım Direktör Vekili olarak atanan 
Ersan Şentürk 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Şentürk, 1994 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü‘nde lisans eğitimini, 1996 

yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini ve 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamış ve bu görevini 2000 yılına 
kadar sürdürmüştür.  Turkcell İletişim Hizmetleri’nde 2000-2004 yılları arasında 
GSM Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında GSM Kıdemli Uzmanı, 2009 yılında 
Kontrol Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. Avea İletişim Hizmetleri’nde 
2009-2010 yılları arasında Şebeke Mimarisi ve Test Birim Müdürü ve 2010-
2014 yılları arasında Temel Şebeke Direktörü olarak görev yapan Şentürk, 
2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri’nde Güney Bölge Şebeke Operasyon 
Direktörü olarak ve 2014-2015 yılları arasında ise yine aynı şirkette Temel 
Şebeke Direktörü olarak görev yapmıştır.

1 
Mart 2016 tarihi itibariyle SEDAŞ Regülasyon Direktörlüğüne atanan 
Yeşim Meltem Şişli, 1963 yılında doğdu. Lisans eğitimini 1986 yılında Gazi 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Şişli, iş hayatına 1986 yılında  

AVM Holding - Mercedes Benz’de ekonomist olarak başlamış ve bu görevini 1992 
yılına kadar sürdürmüştür. 

1992-2007 yılları arasında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nde (TEİAŞ) Dünya 
Bankası Projeler Gr. Koordinasyon Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı (1992-2002), 
Yük Tevzi Daire Başkanlığı / Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı 
(2002-2003), Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Daire Başkanlığı’nda 
Müdür (2003-2007) olarak çalışmıştır. 2007-2016 yılları arasında ise Soyak Enerji 
Yatırım A.Ş.’de Ticaret ve İşletmeler fonksiyonlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmıştır.

S 
EDAŞ, erkek çalışanların yoğun olduğu bir iş kolunda olmasına rağmen, 
kadın çalışan sayısıyla dikkat çekiyor. SEDAŞ’ın, kadın çalışan istihdamına 
verdiği önem, kadın çalışanlarına sunduğu önemli olanaklarla hem 

sektöre, hem de diğer şirketlere örnek oluyor. SEDAŞ’ın Çağrı Merkezi ve 
Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ndeki uzman ve sorumlu pozisyonlarındaki kadın 
çalışan sayısı da her geçen gün artıyor. 

Son bir yıl içerisinde kadın çalışan sayısını yüzde 1’den yüzde 8’e çıkartan 
SEDAŞ’ta şu anda 138 kadın çalışan bulunuyor. Müdür düzeyinde kadın yönetici 
sayısı 10’a ulaşırken, kadın yöneticilerin toplam yönetici sayısı içindeki oranı da 
yüzde 25’e yükseldi.

SEDAŞ Bolu Mengen Tüketici Hizmetleri Merkezi Türkbeyli Mahallesi, Şehit 
Levent Şahin sokak, Kızılay İşhanı, No:16/5 adresinden ayrılarak  14 Mart 
2016 tarihi Pazartesi gününden itibaren, yeni adresinde ve yeni hizmet 

binasında hizmet vermeye başladı.  

Elektrik piyasasında gerçekleştirilen hukuki ayrıştırma gereğince elektrik dağıtım 
faaliyetleri ile perakende satış faaliyetlerini  birbirinden ayıran SEDAŞ, şimdi de 
hizmet alanlarının yeniden yapılandırmasını gerçekleştirerek, SEDAŞ Tüketici 
Hizmetleri Merkezini yeni hizmet binasında konuşlandırdı.

SEDAŞ Bolu Mengen’de yeni hizmet binasında, elektrik dağıtım faaliyetlerine 
ilişkin başvuruda bulunan tüketicilerin taleplerini karşılamaya başladı. Tüketici 
Hizmetleri Merkezi’nde ayrıca, yeni abonelik, enerji müsaadesi, proje onayı, 
gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemleri ve 
bunlara ait taksitlendirme, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk 
talepleri, sayaç okuma, kesme açma, sayaç arızası konularında tüketicilerden 
gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemleri gerçekleştiriyor. 

SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ çalışanları iş 
güvenliği önlemlerini işinin en önemli kısmı olarak görür ve uygulamak için 
özen gösterir. ‘Önce güvenlik sonra iş!’ SEDAŞ çalışanlarının en önemli 

sloganlarıdır’’ dedi.

Güven, SEDAŞ çalışanlarına hitaben ayrıca “Mesaiye gelirken arkanızda 
akşam geri dönüşünüzü bekleyen sevdikleriniz olduğunu unutmayın. Bu 
duygu ve düşünce ile işinizle ilgili ihmallere ve olası yanlış hareketlere çalışma 
sırasında yer vermeyin. Çalışmaya başlarken, her zaman işinize odaklanmayı 
ve dikkatli olmayı, öncelikle iş kazasına yol açacak riskleri bertaraf etmeyi 
mutlaka gerçekleştirin. Öğrendiğiniz iş güvenliği kurallarını, günlük çalışma 
hayatınızın birer parçası haline getirerek başarılı çalışmalarınızı daha da ileriye 
taşıyacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Dağıtım Direktör Vekili  
Ersan Şentürk görevine başladı

Regülasyon Direktörü Yeşim 
Meltem Şişli görevine başladı

SEDAŞ  
kadın çalışan  
istihdamına önem veriyor

SEDAŞ Bolu Mengen Tüketici 
Hizmetleri Merkezi yeni 

binasına taşındı

Bekir Sami Güven  
iş güvenliği konusunda 

uyarılarda bulundu



Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın 
röportajına yer verdiğimiz gazetemizde, 
bu ay Şebeke Operasyon departmanından  

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

Bize kendinizden bahseder misiniz?
23.02.1974 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük İlçesinde 
dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi Gölcük’te 
tamamladım. Gölcük Endüstri Meslek Lisesi elektrik 
bölümü mezunuyum. 2004 yılına kadar muhtelif 
şirketlerde elektrik teknisyeni olarak çalıştım. Evliyim 
ve biri 3 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek iki 
çocuğum var. Gölcük’te ikamet ediyorum.

SEDAŞ’ta hangi bölümde çal ış ıyorsunuz?  
Ne kadar zamandır görev yapıyorsunuz?
İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı Şebeke 
Operasyon Müdürlüğü Gölcük şebeke operasyon 
biriminde vardiya amiri olarak görev yapmaktayım. 
2004 yıl ında yüklenici f irmada başladığım ve 
SEDAŞ’ın arıza bakım işlerinde sürdürdüğüm 
görevimi, 2013 yılında SEDAŞ kadrosuna alınmamızla 
birlikte halen sürdürmekteyim.

Hobinizi yapmaya ne zaman başladınız? Bu hobiyi 
tercih etmenizin nedeni nedir?
1988 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu’na bağlı 
Gölcük Belediye Spor İzci Kulübünde izcilik yapmaya 
başladım. İzcilik diğer spor faaliyetlerine nazaran 
içinde bütün spor faaliyetlerini barındıran bir yaşam 
disiplini. ‘‘İzcilik öğrenilmez yaşanır’’ felsefesini 
sevdiğim ve kendime ilke edindiğim için izci olmaya 
karar verdim. Ayrıca izciliğin amacının iyi bir insan, iyi 
bir yurttaş yetiştirmek olması nedeniyle de özellikle 
tercih ettim. İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, 
herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim amaçlı 
ve üniformalı bir gençlik hareketi.

İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel 
ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine 
güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl 
bireyler yetiştiren programlı bir faaliyet. Aynı 
zamanda, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm 

dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke 
edinmiş sosyal bir etkinlik.

Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabili-
yorsunuz? Bu konuyla ilgili aldığınız başarılar ve 
ödüller var mı?
Haftalık rutin toplantılarımız oluyor ve hepsine 
muntazaman katılıyorum. 1997 yılında liderlik 
temel kursunu, 2001 yı l ında Ocakbaşı Branş 
Kursu’nu, 2006 yılında Eğitimci Lider Yardımcısı 
Kursu’nu (Woodbadge) tamamladım. Türkiye İzcilik 
Federasyonu’na bağlı Gölcük Belediye Spor İzci 
Kulübü’nde liderlik yapmaya devam ediyorum.

Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi 
daha çok geliştirmeyi düşünüyor musunuz?   
Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından yılın belli 
dönemlerinde açılan Eğitimci Lider Kursu’nu başarı 
ile tamamlayıp, tecrübelerimi yeni lider olacak 
arkadaşlara aktarmak istiyorum. 

S i z i n  g i b i  f a r k l ı  h o b i l e r i  o l a n  k i ş i l e re 
verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
İş ve aile hayatlarını aksatmadan hobilerine zaman 
ayırsınlar. Doğayı sevsinler. Popüler olduğu için bir 
şeylere çok zaman ayırmaktansa, sevdikleri şeylere az 
da olsa mutlaka zaman ayırsınlar. Hobisi olmayanlara 
da mutlaka en az bir hobi edinmelerini tavsiye 
ederim. Hobi olarak gerçekleştirilen faaliyetler 
kişilerin yorgunluğunu azaltıyor, mutluluk kaynağı 
oluyor ve insanı negatif enerjiden arındırıyor.  Ayrıca 
çocuğu olan arkadaşlarıma, çocuklarının fiziki ve 
ruhsal gelişimlerine olumlu katkısı olacağı için 
çocuklarını izci kulüplerinde faaliyette bulunmaya 
teşvik etmelerini tavsiye ederim.

Ayın Röportajı
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Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) projesi ile yepyeni bir döneme giren SEDAŞ 
çalışanları, müşteri  ile birebir temas sağlayarak tüm müşteri şikayet ve 
taleplerini artık tek kanalda ve uçtan uca yönetebilecek. 

Çağrı Merkezi Eğitim ve İş Geliştirme Uzmanı Burhan Demirpehlevan tarafından 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, programın içeriği ve tanıtımı uygulamalı 
olarak anlatıldı. Çalışanların kendi süreçlerini yönetirken ihtiyaç duyacakları 
hizmet taleplerini iletebilecekleri bir alan olarak yaratılan MİY üzerinde, Müşteri 
Hizmetleri, Çağrı Merkezi, İdari İşler Yardım Masası, ICT Yardım Masası ve Evrak 
Kayıt sekmeleri kullanıma açıldı. Kısa sürede çalışanların uyum sağladığı Müşteri 
İlişkileri Yönetimi programı tüm kullanıcıların beğenisini kazandı.

Kocaeli MHM binasındaki departmanlar ile Sakarya 
kampüsünde B blokta bulunan birimler yeni hizmet 
binasına taşındı. SEDAŞ’ın yeni hizmet binasının içi ve dışı 

oldukça şık ve işlevsel olarak tasarlandı. Işıklı tabelası ve ahşap 
görüntülü dış cephe tasarımı dikkat çeken yeni binanın iç 
tasarımında da şık toplantı odaları, çalışanlara işlevsel, yapısal 
ve estetik ölçütlere göre en uygun iç mekan tasarımı sunan, 
geniş aydınlık hizmet ofisleri oluşturuldu. Bu yeni ofislerde 
çalışanlara ergonomik ofis eşyaları ile rahat bir çalışma ortamı 
sağlandı. SEDAŞ’ın yeni binasında tüketicilerin ve tedarikçi 
firmaların en güzel şekilde hizmet alması hedeflendi. 

SEDAŞ’ın yeni binasında, Kocaeli lokasyonunda bulunan 
Müşteri Hizmetleri Grup Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ile B 
blokta bulunan İSG ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlı İş 
Güvenliği ve İşyeri Hekimliği departmanları, Ortak Hizmetler 
Direktörlüğü’ne bağlı Lojistik&Planlama ve Satınalma 
Müdürlüğü Birimi, İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı 
Sakarya Şebeke Operasyon Bölge Sorumluluğu ve Şebeke 
Operasyon Birimi ile Veri Yönetimi Müdürlüğü birimleri yer 
alıyor.

SEDAŞ çalışanlarına MİY programının tanıtımı ve eğitimi yapıldı

SEDAŞ’ın yeni binası hizmete girdi
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SEDAŞ, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörlüğü’ne  bağlı İSG ve 
Kalite Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İş Güvenliği Uzmanları, 
4 il ve 45 ilçede Şebeke Operasyon Ekipleri’nin ve Dağıtım Varlıkları Şebeke 

Yapım işlerinde görev yapan ekiplerin, iş yapış şekillerini iş sağlığı ve güvenliği 
açısından gözlemliyor.

SEDAŞ İş Güvenliği Uzmanı Pınar Kaya, Bolu ili merkezinde araç takip sistemi 
üzerinden sahada görev yapan ekibin bulunduğu caddeye giderek, burada 
çalışan ekibin çalışmasını uzaktan izledi. Daha sonra İlhami Aktaş ve Nazım 
Tahran’a kendisini tanıtan Kaya, kendilerini örnek bir ekip olarak iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarından dolayı tebrik etti. 

SEDAŞ ekipleri sahada gözlemleniyor

T 
oplamda 474 aracıyla hizmet veren SEDAŞ, çalışanlarını emniyet kemeri 
kullanmaları için uyardı. SEDAŞ, günlük iş planını uygulamak üzere trafiğe 
çıkan çalışanlarını, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları 

konusunda uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı 
istatistiklerine göre, emniyet kemeri kullananların olası kazalarda ağır yaralanma riski 
yüzde 45 azalıyor. Kemer takanlar ölümlü kazalarda ise yüzde 25 oranında kazayı hiç 
zarar görmeden atlatabiliyor. 

3 
. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’ne katılan Akenerji Genel 
Müdür Vekili Petr Dokladal, yabancı yatırımcı gözünden Türkiye enerji 
sektöründeki son durumunu değerlendirdi. “Çek Cumhuriyeti, Nükleer 

Enerjide Güvenilir Partner” temalı oturuma katılan Dokladal, CEZ Grup ve 
Akenerji’nin sektördeki faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

İstanbul WOW Convention Center’da gerçekleşen zirvede, yerli ve yabancı 
çok sayıda sektör öncüsü nükleer enerji sektöründeki son gelişmeleri ele 
aldı. Nükleer enerjide Çek Cumhuriyeti’nin partner ülke olabileceğini 
belirten Dokladal, “Çek Cumhuriyeti 35 yıldır nükleer enerjiyi kullanıyor ve 
üniversitelerde nükleer eğitimler veriyor. Türkiye’nin teknolojik işbirliğine 
ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Birkaç asırdır sanayici olan Çek Cumhuriyeti, 30 
yılı aşkın süredir de nükleer sektöründe faaliyet gösteriyor” şeklinde konuştu.

Omicron firmasının Türkiye yetkilisi olan Marke Elektronik tarafından enerji şebekesi 
test çözümlerinde kullanılan cihazların simülasyon eğitimi, SEDAŞ kampüsünde 
gerçekleştirildi. 

2013 yılından itibaren Road Show Truck Europe ile tüm Avrupa’da enerji santralleri, 
iletim/dağıtım şebekeleri, orta/yüksek gerilim teçhizat üreticileri, saha servis 
sağlayıcılarını yerlerinde ziyaret etmek için 325 bin kilometre yol kat eden aracın, 
Türkiye’de son durağı SEDAŞ kampüsü oldu. Omicron marka gerilim trafosu ve akım 
trafosu ölçümü yapan cihazların tanıtıldığı gezici iletişim aracındaki eğitim, SEDAŞ 
çalışanlarına firma yetkilisi Melih İnan tarafından verildi.

SEDAŞ çalışanlarını, kendilerine sağlanan fayda ve uygulanan programların 
dürüst ve adil bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirdi. SEDAŞ 
tarafından gönderilen bilgilendirmede ‘’Şirketimiz çalışanlarına sağlanan 

faydaların  adil  olarak dağıtılması bunun için de doğru beyanda bulunulması 
büyük önem taşır. Tüketicilerin, iş paydaşlarımızın bizlerin sorumluluğuna bıraktığı 
maddi veya manevi tüm  varlıklar SEDAŞ tarafından  daima korunur. İşimizi 
yürütürken,yaptığımız kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınarak 
hareket edilir. Kaynakların şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru 
kullanımını da  gerektirir. İş saatleri içinde SEDAŞ çalışanları, zamanı iyi kullanır ve 
özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendirmez. 
Çalışanlar görevlerini yerine getirirken tükettiğinden fazlasını üretmek ve tasarruf 
etmek bilinci ile hareket eder’’  yönlendirmeleri yer aldı.

SEDAŞ çalışanları kemer 
kullanır, hayata bağlanır

Akenerji Genel Müdür Vekili 
Petr Dokladal, 3. Uluslararası 
Nükleer Santraller Zirvesi’ne 

katıldı

Ölçme ve Veri Yönetimi Grup 
Müdürlüğü çalışanlarına 
Road Show eğitimi verildi

Çalışanlarımız şirket 
kaynaklarını korur ve doğru 
kullanım için özen gösterir
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SEDAŞ çalışanlarına, ISO 27001:2013 standartları kapsamında “Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama ve Farkındalık Eğitimleri” verildi.
İlk aşamada Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri, İşletme 

Bakım, Şebeke Yönetimi, Regülasyon, Kurumsal İletişim ve Müşteri Hizmetleri 
Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen 
eğitimde katılımcılara, bilgi yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, 
sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan standartlar anlatıldı. İkinci 
aşama farkındalık eğitimlerinde ise tüm departmanlardan seçili toplam 278 

çalışana, bilgi güvenliği genel kavramları, hacking, bilgi güvenliği farkındalığı, 
parola güvenliği, sosyal mühendislik, internet, e-posta, sosyal medya kullanımı, 
mobil cihaz güvenliği, tedarikçi güvenliği, insan kaynakları güvenliği ve ihlal 
olayları bildirimi konularında detaylı bilgiler verildi.

Ülkemizden ve dünyadan çeşitli siber saldırı örneklerinin sunumlarla anlatıldığı 
eğitimlerin ardından çalışanlara, bilgi güvenliği yönetim sistemi el kitapçıkları 
dağıtıldı.

Akenerji, Uluabat Hidroelektrik ve Erzin 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri 
Bi lgi  Güvenl iği  Yönetim Sisteminde 

uluslararası bir standart olan ISO/IEC 27001:2013 
belgesini aldı. Bu sayede, santrallerin bilgi 
s is temler i  ve ağlar ı ,  b i lg isayar  destek l i 
sahtekarlık, casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın 
ve sel gibi çok geniş kaynaklardan gelebilecek 
tehdit ve tehlikelere karşı hazırlıklı olacak.

Özellikle Akenerji gibi işletmeler açısından 
bilginin diğer ticari varlıklar gibi değeri olan ve 
korunması gereken bir olgu olduğunu belirten 
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman 
“Bilgi güvenliği, ticari sürekliliğin sağlanması, 
ticari kayıpların en aza indirilmesi, ticari fırsatların 

ve yatırımların dönüşünün en üst seviyeye 
çıkartılması açısından büyük önem taşımaktadır. 
Akenerji ve Egemer olarak bilgi güvenliği ve 
uygulamalarını risklere göre belirlemeyi stratejik 
bir hedef olarak benimsedik. Bu hedefle bilginin 
gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin 
oluşturduğumuz yönetim sistemi ile de ISO/IEC 
27001:2013 belgesini almaya hak kazandık” dedi.

Elektrik üretim süreçlerini destekleyen bilgi 
teknolojileri altyapısı süreçleri kapsamında 
BUREAU VERITAS tarafından denetlenerek 
alınan ISO/IEC 27001:2013 belgesi ile bilginin 
gizliliği, güvenilirliği sağlanırken, şirketin rekabet 
gücünün, nakit akışının, karlılığın ve ticari 
imajının güvence altına alınması da amaçlanıyor.

SEDAŞ, doğanın korunması, erozyonun önlenmesi ve gelecek nesillere yeşil 
bir dünya bırakılması adına çevresine artı değer katacak bir projeye Bolu’da, 
sayaç okuma ekipleri ile başladı. 

İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar başarıyla 
işgüvenliği eğitimlerini tamamlayan çalışanları ayrı ayrı tebrik ederek, 
iş güvenliği sertifikalarını ve çalışanlar için dikilmiş fidanların belgelerini 

kendilerine teslim etti. SEDAŞ, çalışanları için iş güvenliği konusunda fidan 
bağışıyla farkındalık ve çalışanlarda olumlu motivasyon sağlarken, eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan her çalışanı için Çekül Vakfına ağaç fidanı bağışında 
bulunacak. Toplam da 1675 çalışanın İş Güvenliği eğitimlerine katılımını 
sağlayan SEDAŞ, İş Güvenliği eğitimlerini tamamlayan her çalışan için  
ayrı ayrı fidan bağışında bulunarak büyük bir ‘İş Güvenliği Ormanı’ da 
oluşturacak.

ISO 27001:2013 Sertifikası için Bilgi Güvenliği Yönetim  
Sistemi Uygulama ve Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirildi 

SEDAŞ’tan İş Güvenliği Ormanı Projesi

Akenerji Elektrik Üretim ve Egemer Elektrik Üretim,  
ISO 27001 belgesini almaya hak kazandı
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SEDAŞ’ın, bölgesinde yer alan üniversitelerde başlattığı öğrenciler arası 
“Proje Fikri Yarışması” kapsamında SEDAŞ yöneticileri, Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti.

Yarışma hakkında Rektör Elmas’ı bilgilendiren SEDAŞ İnsan Kaynakları ve 
Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan 

Erkovan ve İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Yalçın ve  Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu ile görüştü. “Projesi İyi Olan 
Kazansın” sloganıyla start alan yarışmanın, SEDAŞ sorumluluk bölgesinde yer 
alan Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Düzce Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri arasında yapılıyor. 

1 
Mart Muhasebeciler Günü, SEDAŞ’ın muhasebe departmanında Finans 
Direktörü Petr Bures ve Muhasebe Müdürü Saadet Simitçioğlu’nun 
koordinasyonuyla departman çalışanlarıyla birlikte pasta kesilerek kutlandı. 

Kutlama, çalışanlar arasında keyifli anlar yaşanmasını sağladı.

S 
EDAŞ ile Yapı Kredi Bankası arasında maaş ödemelerine ilişkin imzalanan 
anlaşma sonrası merkez kampüs içine bankamatik cihazı konuldu. SEDAŞ’ın 
merkez kampüs alanında Genel Müdürlük ile B Blok binaları arasında 

devreye alınan Yapı Kredi ATM cihazının, SEDAŞ çalışanlarının mesai saatleri 
içerisinde şubeye gitmeden her türlü bankacılık işlemini yapabilecekleri ATM’nin 
kampüs içerisine yerleştirilmesi memnuniyet yarattı.

S 
EDAŞ, ‘Akıllı Şebeke’ olarak projelendirdiği, Türkiye’nin en büyük 
SCADA projesinin kapılarını Sakaryalı Muhtarlar Derneği üyelerine açarak 
bilgilendirme yaptı. SEDAŞ, Çağrı Merkezi’nde muhtarları ağırlayarak 

sorularını cevapladı. Bilişim teknolojilerinden yararlanılarak elektrik şebekelerine 
uzaktan müdahale edilebilmesine ve şebekeye ait verilerin raporlanmasına imkan 
sağlayan SEDAŞ’ın, 40 milyon TL yatırım yaparak gerçekleştirdiği SCADA Projesi 
ve Kumanda Merkezi Sakaryalı muhtarların beğenisini kazandı. SEDAŞ Şebeke 
Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi ve Çağrı Merkezi yöneticisi Efsun 
Ergin, Sakaryalı muhtarlarla yakından ilgilenerek misafirperver bir yaklaşımla 
SCADA sisteminin işleyişi ve çağrı merkezinin çalışmaları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verdi. SEDAŞ’ın yeni bir teknoloji ile gerçekleştirdiği TEDAŞ ve Enerji 
Bakanlığı yetkililerinin de beğeni ile yerinde incelediği SCADA Projesi, Sakaryalı 
muhtarlardan da tam not aldı.

S 
EDAŞ’ın, Türkiye’nin en büyük SCADA projesi olarak gerçekleştirdiği akıllı 
şebeke SCADA Kumanda Merkezi Kocaeli Muhtarlar Derneği başkan ve 
yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bilişim teknolojilerinden yararlanılarak 

elektrik şebekelerine uzaktan müdahale edilebilmesine ve şebekeye ait verilerin 
raporlanmasına imkan sağlayan SCADA Kumanda Merkezi, Kocaelili muhtarların 
beğenisini kazandı. SEDAŞ yöneticileri SCADA sisteminin, kesinti sürelerinin 
azaltılmasına, saha ekiplerinin doğru yönlendirilmesine ve sistemden en doğru 
raporların alınabilmesine olanak sağladığını muhtarlara aktardı. Kocaeli Muhtarlar 
Derneği Başkanı Vedat Yoldaş, SCADA yatırımına tam not verdiklerini belirterek, 
yapılan ziyaretten memnun kaldıklarını açıkladı.

“Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temalı yarışma start aldı

Muhasebeciler  
Günü kutlandı

Yapı Kredi ATM’si SEDAŞ 
kampüs alanında hizmete girdi

Sakaryalı muhtarlar SCADA 
Projesi’ni çok başarılı buldu

SCADA yatırımı Kocaelili 
muhtarlardan tam not aldı
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SEDAŞ, Doğu Marmara’da faaliyet alanı içinde yer alan 4 ildeki üniversite 
öğrencileri arasından geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere 
araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, insanlığa katkıda bulunacak 

eserler ortaya çıkarmak amacıyla, ödüllü “Proje Fikri Yarışması”nı düzenliyor. 
Üniversitelerin “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” bölümlerinde 

eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın takvimi, Sakarya 
Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna açıklandı.  
Başvurular www.sedas.com sayfasından yapılabiliyor.

S 
EDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Türkiye’de enerji sektörünün hızlı 
büyümesinin, ülkemizin gelişen sanayisi ve ekonomisiyle yakından ilgisi 
olduğunu belirterek, Enerji Haftası kapsamında herkesi, enerjiyi verimli 

kullanmaya davet etti. Güven, enerji verimliliğinin sağlanması konusunda 
Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, sanayi 
alanında izlenen politikalara herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. Enerji 
verimliliğinin aile, işletme ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirten 
Güven, verimliliğin sağlanması ile gelirin artması, aynı işin daha az enerji ile 
yapılması ve enerjinin daha verimli kullanılmasının mümkün olduğunu açıkladı. 

S 
EDAŞ çalışanları tarafından şirket içinde organize edilen “Çocuklarımıza 
Yardım Eli Uzatıyoruz” kampanyası kapsamında, Ağrı’nın Patnos İlçesindeki 
Çukurbağ İlkokulu’na kırtasiye, giyim ve bilgi işlem malzemeleri gönderildi. 

SEDAŞ çalışanlarının katılımıyla hayata geçirilen yardım kampanyası, Çukurbağ 
İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Çukurbağ İlkokulu Müdürü Murat 
Ateş, yapılan desteğin kendilerini ve öğrencilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 
kampanyada emeği geçen SEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

E 
nerji Verimliliği Haftası nedeniyle, Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 5-E 
ve 5-G sınıfları SEDAŞ’a yaptıkları ziyarette enerjinin verimliliğinin önemli 
hakkında bilgilendirildi. 

Bakım Yönetimi Birimi çalışanları tarafından minik tüketicilere, elektriği kullanırken 
çevremiz, geleceğimiz, hem kendimizin, hem de ülkemizin bütçesi için verimli 
kullanmamız gerektiği hakkında bilgiler verildi. Ağaç yaşken eğilir düşüncesinden 
yola çıkılarak, anaokulu öğrencilerine enerjinin önemi, enerji kaynakları, elektriğin 
üretilmesi, verimli kullanılması, SEDAŞ’ın görevleri, faaliyetleri, elektriğin güvenli 
kullanımı anlatıldı. Miniklerin bilinçlendirilmeleri sağlanırken, elektrik kullanılması 
sırasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallara da dikkat çekildi. Kendilerine 
yapılan sunumu öğrenciler dikkatle dinledi. SEDAŞ ambar sahasında miniklere,  
elektrik enerjisinin evlere ve işyerlerine hangi ekipman ve malzemelerle 
dağıtıldığına ait bilgiler de verildi.

S 
EDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nin kapılarını,  ülkemizde görev yapan teknik 
adamların daha kaliteli hizmet verecek bilgi donanımına sahip olması için 
sonuna dek açtı.

SEDAŞ, Elektrik Mühendisleri (EMO) Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği 
tarafından yapılan eğitim organizasyonunda, genç elektrik mühendislerine 
yapılan  “Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi”ne de destek 
verdi. Eğitim sonunda mühendisler sınava alınarak başarıları değerlendirildi. 
Eğitime katılan elektrik mühendisleri, SEDAŞ’ın uygulama sahasında görsel 
olarak fiilen yapılan çalışmaların bizzat izlenmesinin çok etkili olduğunu, EMO 
işbirliği ile yapılan eğitimin mesleki anlamda çok faydalı bir eğitim olduğunu ve 
SEDAŞ’ın eğitim amaçlı olarak kurumlara böyle bir imkan sağlamasının takdirle 
karşıladığını belirtti.

SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı

SEDAŞ, çevre ve geleceğimiz 
için enerjiyi verimli 

kullanmaya davet etti

SEDAŞ çalışanlarının 
yardım malzemeleri ilkokul 

öğrencilerini sevindirdi

SEDAŞ miniklere enerjinin 
verimli kullanılması hakkında 

bilgi verdi

SEDAŞ Eğitim Merkezi’yle 
kurumlara eğitim  

desteği veriyor



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
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Emrah Çiğdem Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze

Esma Ölçer Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi, Gebze

Yonca Yeğin Satınalma Uzmanı, Sakarya

Yılmaz Doğan Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Gökhan Mete Aydınoğlu Dengeleme Uzmanı, Gebze

Nagihan Çengel Performans Yönetimi Uzmanı, Sakarya

Burcu Çetinok Finans Süreç Uzmanı, Sakarya

Ergün Yazıcı Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi, Sakarya

Ersan Şentürk Dağıtım Direktör Vekili, Sakarya

Sinan Şener Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Muzaffer Tığcı Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi, Gebze

Emre Civelek Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi, Gebze

Ali Tıngır Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Serkan Yasuk Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Haluk Gezer Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Murat Tülümenoğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Cüneyt Mutlu Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Turan Aldırmaz Geliştirme ve Bakım Uzmanı, Gebze

Ömer Yavuz Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Mustafa Aslan Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Hüseyin Kılıç Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Ömür Çolak Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze

Mehmet Yılmaz Sevk ve Kontrol Görevlisi, Gebze

Yusuf Türkyılmaz Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Kubilay Özgenç Sevk ve Kontrol Görevlisi, Gebze

İsmail Abdullah Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Yeşim Meltem Şişli Regülasyon Direktörü, Sakarya

Pınar Kaya İş Güvenliği Uzmanı, Sakarya

Nazli Kurtbaba Kalite Yönetimi Uzmanı, Sakarya

Yunus Emre Derici  Ar&Ge Yatırım Planlama Görevlisi, Kocaeli

Cüneyti Turğut Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Birkan Yıldırım Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Emre Ölmez Büyük Müşteriler Ölçüm Uzmanı, Sakarya

Ata Barış Çorakçı Küçük Müşteriler Ölçüm Uzmanı, Kocaeli

Halim Mete Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Çalışanlarımızdan çocuk sahibi olmanın 
mutluluğunu yaşayan arkadaşlarımız var.

Alperen Kaya
Doğum Tarihi: 10 Eylül 2015
Anne Adı: Güler Kaya
Baba Adı: Ali Osman Kaya 
SEDAŞ Şebeke Operasyon Görevlisi, Düzce

Ahmet Mete Ekiz
Doğum Tarihi: 28 Aralık 2015
Anne Adı: Hande Ekiz
Baba Adı: Volkan Ekiz
SEDAŞ İkili Anlaşmalar Uzmanı, Sakarya

Eymen Miraç Yaman
Doğum Tarihi: 16 Mayıs 2015
Anne Adı: Rukiye Yaman 
Baba Adı: Emrah Yaman 
SEDAŞ Veri Yönetimi Planlama ve Raporlama 
Görevlisi, Kocaeli

Şevval Su Halimoğlu
Doğum Tarihi: 5 Ekim 2015
Anne Adı: Büşra Halimoğlu
Baba Adı: Cem Halimoğlu
SEDAŞ Coğrafik Bilgi Sistemleri Görevlisi, Kocaeli

Ela Özcan
Doğum Tarihi: 5 Mart 2016
Anne Adı: Banu Özcan
Baba Adı: Selçuk Özcan
SEDAŞ Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Muhammed Utku Yüksel
Doğum Tarihi: 18 Aralık 2015
Anne Adı: Lebibe Yüksel
Baba Adı: Serhat Serhan Yüksel
SEDAŞ Coğrafik Bilgi Sistemleri Görevlisi, Düzce

Berke Özen
Doğum Tarihi: 5 Mart 2016
Anne Adı: Öznur Özen
Baba Adı: Turgay Özen
SEDAŞ Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Ocak, Şubat ve Mart aylarında SEDAŞ Ailesine yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.  
Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Ramak Kala ve Tehlikeli Durum Bildirim 
kutularına formları kullanarak ya da herhangi 
bir müsvedde kağıtla bile olsa yapacağınız 

bildirimler 3 ay içerisinde değerlendirilecektir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 
ilk üç bildirim için ödül töreni düzenlenerek 
‘Teşekkür Belgesi’ ve ödüller verilecektir.

BİLDİRİN,  
ÖDÜL KAZANIN


