
E lektrik dağıtım sistemiyle birlikte, paydaşlarına 
kattığı değerleri de sürekli olarak arttıran ve 
güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek 

yatırımlarına uyarlayan SEDAŞ, özelleştirme sonrası 
yapılan atılım kapsamında, misyon, vizyon ve ortak 
değerlerini yeniledi. “Güvenilir, çevik ve müşteri 
odaklıl ığıyla bilinen model bir şirket” olmayı 
vizyon edinen SEDAŞ, “güvenli, kaliteli, güvenilir 
elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamak” 
misyonuyla yola devam edecek.

SEDAŞ,  “Bizi  hedeflerimize ulaştıracak it ici 
gücümüz” olarak tanımladığı ortak değerlerini ise; 
Müşteri Odaklılık, Şeffaflık ve Açıklık, Yeniliklere Açık, 
Sonuç Odaklı Yaklaşım, Güvenilir Ortamlar Yaratma, 
Sorumluluk Alma, Kapsayıcılık ve Katılımcılık, İşbirliği 
ve Takım Çalışması, Karar Alma ve Sahiplenme olarak 
yeniledi.

E lektrik dağıtım faaliyetini kalite politikası ile 
birlikte sürdüren SEDAŞ, 170 ülkeden 1 milyonu 
aşkın kamu ve özel kurumun bünyesinde 

uyguladığı Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Çevre 
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini 
kapsayan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) projesi için 
çalışmalara başladı.  SEDAŞ, EYS projesinin hayata 
geçmesi ile birlikte tüm yönetim sistemlerini tek 
bir çatı altında toplamanın yanı sıra, zamandan ve 
kaynaklarından tasarruf edecek, tüm süreçlerinde 
ver iml i l ik  ve hız  kazanacak,  gerek duyduğu 
dönüşümleri gerçekleştirme fırsatı bulacak.

S E D A Ş ,  E Y S  p ro j e s i n i n  t a m a m l a n m a s ı n ı n 
ardından, tarafsız ve akredite bir kuruluş tarafından 
denetlenecek ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş 
Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini 
almaya da hak kazanacak. 

Eğitimci Meltem Koç tarafından, tüm departmanların 
kalite yönetim temsilcilerine, 2 gün boyunca süren 
“Entegre Yönetim Sistemi Kurulumu” projesi 
hakkında detaylı bilgi verildi.

2016 yılı hepimiz için oldukça hızlı başladı. Yılın 
ilk çeyreğinde gerek yatırımlarımız, gerekse kar 
mücadelemizle, tüm paydaşlarımızdan takdir ve 

tebrikleri topladık. Haziran ayına girmemizle birlikte, 
kış aylarının yükünü biraz olsun hafiflettik belki ama 
önümüzdeki günlerde bizleri farklı yönde zorlu görev-
ler bekliyor.

Hepinizin bildiği, pek çoğunuzun da yakından 
takip ettiği gibi, şirketimiz 2009 yılında özelleşti. Bu 
değişim SEDAŞ için bir dönüşümü de beraberinde 
getirdi. Kurulduğu günden bu yana elbette en kaliteli 
hizmeti vermeyi hedefleyen SEDAŞ’ın, 2009 yılından 
itibaren, hizmet, yatırım ve sosyal sorumluluk gibi pek 
çok alanda atağa kalktığı yadsınamaz.

Kısa bir süre önce 2020’ye yönelik şebeke kapasi-
tesini genişletme, iyileştirme ve bilişim teknolojileri-
ne yönelik, 5 yılda 508 Milyon TL’ye ulaşacak yatırım 
hedefimizi açıkladık. Bu uzun vadeli hedefi koyarken,  
elbette güvendiğimiz temeller,  s iz değerl i  
SEDAŞ Ailesinin azmi, çalışma şevki ve işini severek 
yapması oldu. 

Yılın ikinci çeyreğinde, hizmet ve yatırım faali-
yetlerimizin yanı sıra, oldukça önemli bir görevi 
daha üstlendik ve özelleştirme sonrası yapılan atı-
lım kapsamında, misyon, vizyon ve ortak değerle-
rimizi yeniledik.

SEDAŞ artık yoluna, “Güvenilir, çevik ve müşteri 
odaklılığıyla bilinen model bir şirket” olmayı kendine 
vizyon edinmiş ve “güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik 
enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamak” misyonunu 
benimsemiş olarak devam edecek. 

Önümüzdeki yıllar için, bize yol haritası olacak mis-
yon ve vizyonumuzun yanı sıra, “Bizi hedeflerimize 
ulaştıracak itici gücümüz” olarak tanımladığımız ortak 
değerlerimizi de gözden geçirdik ve bir takım düzen-
lemeler gerçekleştirdik. “SEDAŞ Kültürü”nü yaşatma-
mızı ve her geçen gün daha da sağlamlaştırmamızı 
sağlayacak olan; Müşteri Odaklılık, Şeffaflık ve Açıklık, 
Yeniliklere Açıklık, Sonuç Odaklı Yaklaşım, Güvenilir 
Ortamlar Yaratma, Sorumluluk Alma, Kapsayıcılık ve 
Katılımcılık, İşbirliği ve Takım Çalışması, Karar Alma 
ve Sahiplenme değerleriyle hareket edilmesi konu-
sunda hepinizin gerekli hassasiyeti göstereceğinden 
eminim.

SEDAŞ olarak, uzun bir “mükemmeliyet” yoluna 
girdik. Bundan sonra atacağımız her adımın bizi zirve-
ye daha fazla yaklaştıracağını unutmadan, farklıkları-
mızın aslında zenginliğimiz olduğu bilinciyle, yeni mis-
yon, vizyon ve ortak değerlerimizin ışığında, SEDAŞ 
Kültürü’nü yaşatmak için hep birlikte çalışacağız.

Sevgili yol arkadaşlarım,
Barış, sevgi ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da, 

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Gebze ve Düzce’de gerçek-
leştirdiğimiz iftar yemeklerimize katılan herkese birlik 
ve beraberlik ruhumuza verdikleri değer için teşekkür 
eder, hepinize sevdiklerinizle birlikte keyif içerisinde 
geçireceğiniz mutlu bir bayram dilerim.
 
Bekir Sami Güven
SEDAŞ İcra Başkanı, CEO

SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Kıymetli  
SEDAŞ Ailesi,

SEDAŞ, en kaliteli hizmeti müşteriyle 
buluşturmak hedefiyle misyon,  

vizyon ve ortak değerlerini yeniledi

SEDAŞ’tan yeni yatırım:  
Entegre Yönetim Sistemi
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Enerjinin üretiminde, iletiminde, dağıtımında, çevre ile uyumunda 
ve enerjide iş güvenliği alanlarında, “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” 
temasıyla, yeni proje fikirlerinin yarışmasını sağlamak  amacıyla 

SEDAŞ tarafından hayata geçirilen Proje Fikri Yarışması’nın kazananları 
belli oldu. Açıklamanın yapıldığı ve ödüllerin sahiplerini bulduğu, 
öğrencilerin, akademisyenlerin ve SEDAŞ yöneticilerinin katıldığı 
ödül töreni 11 Mayıs Çarşamba günü Serdivan Tunatan Tesislerinde 
gerçekleşti.

Başvuruda bulunan öğrencilerin, değerlendirme kuruluna proje 
sunumlarını yapmasının ardından, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli 
Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce 
Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri ve 
SEDAŞ yöneticilerinden oluşan kurulda, projeler puanlama yapılarak 
değerlendirildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren 
projelerin sahipleri, akşam yemeği organizasyonuyla birlikte düzenlenen törende 
plaket ve ödüllerini SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in 
elinden aldı. 

Bekir Sami Güven, törenin açılış konuşmasında “SEDAŞ olarak ‘Geleceğe yatırım 

yapmanın tek yolu insana yatırım yapmaktır’ felsefesini kendi 
potamızda eriterek Proje Fikri Yarışması’nı hayata geçirdik. 
Bu projedeki amacımızı, geleceğin bilim insanlarını bulmak, 
birbirinden zeki öğrencilerimize proje üretme motivasyonu 
sağlamak, araştırma ve buluş yapma heyecanını aşılamak, insanlığa 
katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak olarak belirledik. 
Umuyorum ki, gençlere yol göstermek, proje üretmeyi teşvik etmek 
ve geleceklerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefleyerek 
çıktığımız bu yolda, amacımıza ulaşmış ve genç arkadaşlarımızın 
geleceklerine katkı sağlayabilmişizdir” dedi. Güven ayrıca, Proje 
Fikri Yarışması’nın sürdürülebilir olmasını dilediğini de belirtti. 

SEDAŞ İcra Başkan Vekili Petr Zakhoval, mansiyon ödülü alan 9 ayrı 
proje sahibine plaketlerini vererek başarılı projeleri ve sunumlarıyla 

ödül almaya hak kazanan öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti.  

Proje Fikri Yarışması’nın birincisi Volkan Ulutaş, ikincilik sahipleri Armağan Ünal ile 
Muhammet Çavuşoğlu ve üçüncülüğe layık görülen Mert Kesici, yapılan ödül ve 
plaket takdiminin ardından, değerlendirmeye kalan öğrenciler, akademisyenler 
ve SEDAŞ yönetim ekibi birlikte akşam yemeği yedi.

Geleneksel olarak her yıl Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de 
iftar yapan SEDAŞ ailesi, bu yılın ilk iftarını Sakarya’daki Opera Garden 
Restaurant’ta gerçekleştirdi. Sakarya’nın ardından sırasıyla; Kocaeli’nde 

Seka Park Otel, Bolu’da Soylu Otel, Gebze’de Holiday Inn ve Düzce’de Koruköy 
Restaurant’ta iftar yapıldı. Gerçekleştirilen iftar programlarına SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Petr 
Zachoval da katıldı. 

İftar yemeklerinde konuşan Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın büyük bir aile olduğunu 
ve mesai arkadaşlarıyla daha uzun yıllar birlikte olmak istediğini dile getirdi. Katılım 
sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Güven ayrıca 
çalışanların bayramını da önceden kutladı. Keyifli sohbetlere ve sıcak ilişkilere ev 
sahipliği yapan iftar yemekleri önümüzdeki senelerde de devam edecek.

SEDAŞ’ın, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (MİY) projesinin hayata geçirilmesinde 
rol oynayan, ICT Altyapı ve Operasyon Müdürü Hamdi Kemer, Maslak 
Steigenberger Otel’de gerçekleşen Call Center Zirvesi’nde, MİY projesini ve 

projeye dair deneyimlerini anlattı. 

SEDAŞ ICT Altyapı ve Operasyon Müdürü Hamdi Kemer, Call Center Zirvesi’nin 
“Müşteri Hizmetlerinde Yeni Paradigma” panelinde “Dört Sektörden Dört Deneyim” 
başlığıyla gerçekleşen oturumda, konuşmacı olarak yerini aldı. Kemer, enerji 
sektöründe aboneden tüketiciye/müşteriye dönüşümün gerçekleşme sürecini ve bu 
dönüşümün müşteri hizmetlerine nasıl yansıdığını anlattı. SEDAŞ’ın başarılı projesi, 
dinleyicilerin ilgisini topladı.

SEDAŞ’ın ödüllü Proje Fikri Yarışması tamamlandı

SEDAŞ Ailesi iftar 
yemeklerinde bir araya geldi

SEDAŞ, Call Center Zirvesi’nde 
başarılı MİY projesini anlattı



Dünyanın değişik ülkelerinden firma temsilcilerinin katılımı ile kullanıcı 
deneyimlerinin paylaşılması  amacıyla gerçekleşen “Hollanda SAP 
Conferenceda” organizasyonunda, SEDAŞ yöneticileri SAP WFM Projesini 

anlattı. SEDAŞ’ın saha ekiplerinin kaliteli hizmet için tabletler üzerinden yönettiği 
süreçlerle elektrik arızalarındaki kesinti sürelerinin minimize edildiği proje ilgi ve 
beğeni topladı. 

Organizasyona, SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinden, Şebeke 
Operasyon Müdürü Serkan Yiğit ve Acil Hizmet Sorumlusu Murat Özdil katıldı. 
SEDAŞ’ın 2015 yılında, yılın mobil projesi dalında ödülüne layık göreülen İş Gücü 
Yönetimi (WFM) projesi ve SEDAŞ’ı tanıtan sunum, katılımcılar tarafından ilgi ile 
izlendi. 

SEDAŞ, çalışanları, tüketicileri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte diğer 
tüm paydaşları nezdindeki itibarını ölçümlemek için harekete geçti. 
Paydaşlarının SEDAŞ hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşleri, hangi 

alanlarda daha iyiye gidilebileceği, SEDAŞ’ın tanınırlığı, güvenilirliği ve daha 
pek çok konuda ayna görevi olacak olan araştırma Temmuz ayında başlayacak. 

SEDAŞ’ın itibar ölçümlemesinin en doğru şirket tarafından yapılmasını 
sağlamak için 5 ayrı şirket ile toplantı gerçekleştirildi. Firmaların çalışma 
metodolojileri, tecrübeleri, referansları ve örneklem olarak alacakları paydaş 
üye sayıları ile hizmet bedeli bütçeleri değerlendirilerek karar verildi. Yapılan 
araştırmanın sonucunda, SEDAŞ’taki tüm departmanlar kendilerine ait süreçleri 
iyileştirebilmek için gerekli verilere sahip olacaklar. 

Kurumsal itibarın önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla, Mayıs ayında, 
SEDAŞ yöneticilerine Grup 7 PR Ajansı’nın başkanı Cengiz Turhan tarafından 
İtibar yönetimi eğitimi verildi. Cengiz Turhan, “Reputation Management (İtibar 
Yönetimi)” tüm sektörlerde olduğu gibi SEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmetini de 
ilgilendiren ve kuruluşları kendine çeken önemli bir anlayışı temsil ettiğini ifade 
etti. İtibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalarda ön plana çıkan üç sonucu; 
hedef kitle memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim kalitesi olarak belirten 
Turhan, hedef kitlesini memnun edemeyen kuruluşlarda, itibardan, saygınlıktan, 
marka olmaktan ve imajdan bahsedilemeyeceğini açıkladı.

SEDAŞ, özelleşme sonrası ikinci beş yıl kapsamında planladığı yatırım rakamlarını 
kısa bir süre önce açıkladı. 2016-2020 yılları arasında toplam 508 Milyon TL 
yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ, 2016 yılında 100 Milyon TL yatırım yapacak. 

SEDAŞ’ın yatırımları, şebeke kapasitesini genişletmek, iyileştirmek ve bilişim 
teknolojileri üzerinde yoğunluk gösterecek.

2016 - 2020 yılları arasında toplam 508 Milyon TL yatırım yapacağını belirten SEDAŞ, 
2016 yılı yatırımlarına Mart ayında başladı. Elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak tesis 
çalışmalarına ait projeleri yılsonuna kadar tamamlamayı hedefleyen SEDAŞ, bundan 
sonraki yıllarda da elektrik dağıtım varlıklarına yeni kazandıracağı tesisler için yapacağı 
çalışmaları yıllık olarak planlayacak.

SEDAŞ, elektrik dağıtım bölgesinde yapacağı yeni yatırımlarla, şebekede kapasite 
artışına, genişleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına, bunların sonucunda enerji 
arzını 7/24 kalite ile sürdürmeye, bilişim teknolojisi yatırımlarıyla elektrik arızalarının 
anlık takibine ağırlık verecek. SEDAŞ, 2016 – 2020 yılları arasında hayata geçireceği 
yeni yatırımlarla, kaliteli, çözüm odaklı hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti 
sağlamayı hedefliyor.

SEDAŞ, bilişim teknolojileri temeline dayanan Müşteri İlişkileri Yönetimi 
projesiyle hem iş süreçlerine hız kazandıracak, hem de çalışanlarının işini 
kolaylaştıracak. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) sistemi ile yepyeni bir döneme 

giren ve elektrik dağıtım hizmetlerinde sürdürülebilir müşteri memnuniyetine 
odaklanan SEDAŞ, müşteri  ile birebir temas sağlayarak tüm müşteri talep ve 
önerilerini artık tek kanalda ve uçtan uca yönetecek. 

MİY sistemi çoklu kanal müşteri hizmetleri, kullanılan sistemlerde entegrasyon, 
anlık veri analizi ve raporlamalar, yönetmeliklere uyum ve sertifikasyon, deneyim 
ve bilgi bankası özelliklerini üzerinde barındırma fonksiyonlarıyla müşteri dostu bir 
bilişim programı olma özelliği taşıyor. 

SEDAŞ’ın İş Gücü Yönetimi 
(WFM) projesi  

Hollanda’da ilgi topladı

SEDAŞ, Kurumsal İtibar 
Yönetimi için çalışmalara 

başladı

SEDAŞ 2020 hedefini açıkladı

SEDAŞ’ta Müşteri İlişkileri 
Yönetim Sistemi (MİY) ile 

yepyeni bir dönem
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SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü 
Yunus Bekircan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında 
ziyaret etti. SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Güven, Kocaeli Valisi 

Güzeloğlu’na enerji sektöründeki yeni gelişmeleri aktarırken, elektrik enerjisi 
piyasasında izlenen yol haritası, piyasadaki aktörlerin üstlendiği görevler 
hakkında bilgiler de verdi. 

SEDAŞ yöneticileri ile yakından ilgilenen valiye, dağıtım faaliyetleri ile 
perakende satış faaliyetlerinin 2013 yılının başında ayrıştırılması ve perakende 
satış piyasasında gelişen rekabetçi sistem hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi. 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 
yapılan bilgilendirme için teşekkür etti ve SEDAŞ’ın başarılı çalışmalarının 
devamını diledi.

Akenerji tarafından düzenlenen Elektrik Piyasası Eğitimi’ne, SEDAŞ ve Sepaş 
Enerji çalışanları da katıldı.  Elektrik piyasasının gelişimi hakkında, Akenerji 
yetkilileri Emre Berki, Yaşar Kemal Eğerci ve Kaan Beyaz, arz-talep eğrisi 

ve saatlik fiyat oluşumu, dengesizlik piyasası, sekonder-primer frekans, gün içi 
piyasası, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
ve elektrik ticareti konu başlıklarında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Soru 
cevap şeklinde devam eden eğitimin ardından Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş 
Enerji’nin finans ve muhasebe departmanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEDAŞ kampüs alanı içinde bulunan yeni hizmet binasında düzenlenen eğitime, 
SEDAŞ adına Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık, Muhasebe Müdürü Saadet 
Simitçioğlu Kaya, Planlama ve Raporlama Müdürü Seda Avcı, Analiz Sorumlusu 
Emre Barın, Muhasebe Sorumlusu Elif Günay, Bütçe ve Strateji Uzmanları M. 
Özden Kocayaz, Özge Dişcioğlu, Hazine Uzmanı Selahattin Hacıbektaşoğlu, 
Vergi Muhasebesi Uzmanı Murat Ersoy, Muhasebe Uzmanı Abdullah Bektaş, 
Sepaş Enerji’den Hazine Müdürü Mahmut Öztürk, Bütçe Kontrol Sorumlusu 
Gizem Gürel ve Bütçe Raporlama Uzman Yardımcısı İrem Yenigün katıldı.

SEDAŞ’tan  
Kocaeli Valiliği’ne ziyaret

SEDAŞ çalışanları Elektrik 
Piyasası Eğitimi’nde buluştu

Elektrik dağıtım şirketleri içinde sektörde öncü konumu ile faaliyetlerini ve 
yatırımlarını sürdüren, bu anlamda belli bir mesafe kat eden SEDAŞ, Dicle 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ)  yöneticilerini tesislerinde ağırladı. 

SEDAŞ’ın SCADA ve MİY Projelerini olduça beğenen DEDAŞ yöneticileri, 
SEDAŞ’ın Gebze lokasyonunda bulunan SCADA kumanda merkezi ile Çağrı 
Merkezini ziyaret ederek, SCADA ve MİY projeleri hakkında detaylı bilgiler edindi. 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak İllerinde faaliyet gösteren 
DEDAŞ’ın Bilişim Teknolojileri, SCADA ve Çağrı Merkezi yöneticilerinden 
oluşan heyeti, SEDAŞ’ın kullandığı abone.net, aboneportal, SCADA ve MİY 
sistemleri ile çağrı merkezi sistemleri hakkında,  SEDAŞ yöneticilerinden bilgi 
aldı. IT Operasyon ve Teknik Altyapı Müdürü Hamdi Kemer ve Şebeke Yönetimi 
Grup Müdürü Gökmen Hasançebi tarafından misafir edilen heyet, yaptıkları 
incelemelerde SEDAŞ’ı oldukça başarılı bulduklarını ve yakından takip ettiklerini 
belirtti. 

DEDAŞ, SEDAŞ’ı ziyaret etti, 
yatırımlarını inceledi

SEDAŞ, “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla başlattığı, Proje Fikri Yarışması’nın 
tanıtım çalışmaları kapsamında, Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. 
Gerçekleşen panelde, İnsan Kaynakları süreçleri, SCADA Projesi, OSOS Projesi, 

SAP WFM Projesi, GİS Entegrasyonu, elektrik dağıtım sektöründe meydana gelen 
yeni teknolojiler, öğrencilerin gelecekte istihdama yönelik izleyecekleri adımların püf 
noktaları gibi geniş bir yelpazede bilgilendirme yapıldı. SEDAŞ yöneticileri tarafından 
aktarılan bilgiler, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin SEDAŞ’ı, 
Akkök Holding’i ve Cez Group’u yakından tanımalarına fırsat yarattı. Öğrencilerin 
soru ve yorumlarla daha da zenginleşen sohbetin sonunda, Sakarya Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından SEDAŞ’a teşekkür plaketi verildi.

SEDAŞ’a Sakarya 
Üniversitesi’nden plaket

4



5

SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü ile İş Geliştirme Müdürlüğüne bağlı 
yöneticiler, “Profil Katsayılarının Dengesizlik Maliyetlerine Etkisi” konulu AR-GE 
projesinin diğer ülkelerde uygulanan metotlarını incelemek üzere İngiltere’deki 

çalıştaya katıldı.

Elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği gereğince, uzlaştırma 
hesaplamalarında kullanılacak profil uygulamasına ilişkin usul ve esasların 
dengesizlik maliyetlerine etkileri, farklı metotların araştırılması ve enerji dengesizlik 
maliyetlerinin azaltılması için yürütülen,  “Profil Katsayıları hazırlama metodolojisinin 
dengesizlik maliyetlerine etkisi ve optimizasyonu” Londra’da incelendi.

Çalıştaya, SEDAŞ adına Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, 
Dengeleme ve Teknik Kayıp Müdürü Halit Yılmaz, İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik 
ile İş Geliştirme Sorumlusu Ayfer Özer katılım sağlarken, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanı Ahmet Ocak, EPDK enerji 
uzmanları ve Elektrik Piyasası İşletme A.Ş. (EPİAŞ) uzlaştırma uzmanları da katılım 
gösterdi.

SEDAŞ’ın, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği Proje 

Fikri Yarışması’nın ilkine ait sonuçlarının açıklandığı ödül töreninde,  SEDAŞ 
akademisyenlerin takdirini topladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Proje Fikri Yarışması’nı ilk günden bu yana 
oldukça beğenerek desteklediğini belirterek, önümüzdeki yıllarda da projenin 
devamının gelmesini diledi ve yarışma süresince emeği geçen tüm SEDAŞ ekibine 
teşekkür etti.

Enerj isa Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetici leri , 
Gebzedeki SCADA ve Çağrı Merkezini ziyaret 
ederek SEDAŞ’ın teknolojik yatırımları hakkında 

bilgi aldı. Başkent EDAŞ, İstanbul AYEDAŞ ve 
Toroslar EDAŞ yöneticilerinden oluşan Enerjisa 
Elektrik Dağıtım A.Ş. grubu, SCADA, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (GIS), İş Gücü Yönetimi (WFM) 
projesinin SCADA ile uyumlu çalışması ve Çağrı 
Merkezi ile sağlanan koordinasyonu, abone.net, 

aboneportal ve MİY Sistemi hakkında da SEDAŞ 
yöneticilerinden detaylı bilgi aldı.

Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, 
Şebeke İşletim Değerlendirme Müdürü Selçuk Fasal 
ve Çağrı merkezi sorumlusu Efsun Ergin tarafından 
misafir edilen heyet, yaptıkları incelemelerde SEDAŞ’ın 
gerçekleştirdiği projeleri başarılı bulduklarını ifade 
ederek SEDAŞ yöneticilerini tebrik etti.

SEDAŞ Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilere, 
dünyadaki ve Türkiye’deki enerji politikaları, kaynak kullanımı ve enerji verimliliği 

konularında bilgiler verdi. 

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
söyleşide Dr. Şentürk, İTÜ’lü öğrencilere dünyadaki enerji trendleri, Türkiye’de 
elektrik piyasası ve işleyişi, Türkiye’nin enerji profili ve stratejisi ile enerji verimliliği 
konularının yanı sıra, SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde yeni ve bilişim teknolojisi kullanılarak 
gerçekleştirilen elektrik dağıtım projelerini,   yürütülen elektrik ve enerji dağıtım 
çalışmalarını, işletmelerde enerjinin verimli kullanımı ve iş güvenliği konularında 
paylaşımda bulundu. 

İTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelmekten ve eğitime katkı sağlamaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirten SEDAŞ Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan Şentürk, bilginin 
paylaşıldıkça çoğaldığını ve değerinin arttığını dile getirdi.

TEDAŞ tarafından geçtiğimiz yıla ait aydınlatma taleplerinin masaya yatırıldığı 
ve Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketi temsilcilerinin katıldığı Genel 
Aydınlatma Değerlendirme Toplantısı bu sene Antalya’da yapıldı. İki gün 

boyunca genel aydınlatma uygulama ve taleplerin masaya yatırıldığı toplantıya, 
Enerji Bakanlığı Denetim Daire Başkanı Davut Keleş, TEDAŞ Halkla İlişkiler Müşaviri 
Levent Bozdemir, TEDAŞ Ar-Ge Daire Başkanı Fadıl Fedai, TEDAŞ Halkla İlişkiler 
Müşavirliğinden Oktay Şahin, TEDAŞ Aydınlatma Müdürü Semih Karayazgan ve 
davetli olan 21 elektrik dağıtım şirketinin temsilcileri katıldı. 

Toplantıya SEDAŞ’tan, İşletme bakım süreç uzmanı Caner Karvan, Şebeke Operasyon 
Bölge Sorumlusu Olcay Çakır, Bilişim Teknolojileri Çağrı Merkezi Sistem Destek 
Uzmanı Çağrı Tuncay ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı katıldı. Genel 
Aydınlatma Değerlendirme toplantısında SEDAŞ adına sunum yapan İşletme Bakım 
Süreç Uzmanı Caner Karvan, SEDAŞ’ın bölgesindeki tüketici hizmetleri ve yatırımları 
ile aydınlatma taleplerine ilişkin istatistiki bilgileri katılımcılara aktardı. TEDAŞ Halkla 
İlişkiler yetkilileri, yüzde 97,4 başarılı süreç takibi oranıyla SEDAŞ’ı başarılı bulduklarını 
ifade etti. 

“Profil Katsayılarının 
Dengesizlik Maliyetlerine 

Etkisi” konulu AR-GE projesi  için 
İngiltere’de çalıştay düzenlendi

Akademisyenlerden  
SEDAŞ’a tebrik 

Enerjisa heyeti SEDAŞ’ın misafiri oldu

SEDAŞ,  
İTÜ öğrencilerine dünyadaki 

enerji trendlerini anlattı

SEDAŞ, %97,4 başarılı süreç 
takibi oranıyla TEDAŞ tarafından 

başarılı bulundu
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SEDAŞ Finans Direktörü Petr Bures, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin bitirme 
çalışmalarının yer aldığı sergiye katıldı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde, gerçekleşen sergide, elektrik-elektronik mühendisliği alanının 

çeşitli konularında yapılan 86 ekip çalışması sunuldu. Enerji sektörünün öncü 
firmalarının ilgi gösterdiği sergide, otomatik vitesli bisiklet (OVIB), akıllı bisiklet, 
insansız hava araçları, insansız kargo uçağı modeli, üç boyutlu yazıcı, görüntü 
tanımalı konveyör bant sistemi, akıllı evler, araçlar arası mesafe koruma sistemleri, 
dalga ile enerji üretimi, uzaktan su sayacı okuma sistemi, uyku apnesi teşhis sistemi, 
mikroşebeke protototipi, havadan su üretimi, motor konum ve hız kontrolleri, anten 
tasarımları, TV vericisi tasarımı, işaret dili yapan robot, robotik el, iris ve ses tanıma 
sistemleri, gerilim regülatörü ve blumlein gerilim darbe üreteci tasarımı gibi birçok 
çalışma yer aldı. 

Sergilenen tasarımları inceleyerek öğrencilerden bilgi alan SEDAŞ Finans Direktörü 
Bures, ortaya çıkarılan eserleri başarılı bulduğunu ifade ederek öğrencileri ve Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ertan Yanıkoğlu’nu tebrik etti. 

SEDAŞ’tan Sakarya 
Üniversitesi’ne destek 

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Sakarya’da afet ve acil 
durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları 
arasında yer alan SEDAŞ, diğer hizmet grupları ile koordinasyon birimlerine 

ait rollerin ve sorumlulukların tanımlanması, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki 
müdahale planlamasının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Sakarya Afet Müdahale 
Planı (SAKAMP) toplantısına katıldı. Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli 
başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, 
26 hizmet grubu ana çözüm ortağı temsilcileri ile birlikte, SEDAŞ adına İşletme ve 
Bakım Süreç Uzmanı Caner Karvan ile Bakım Yönetim Görevlisi Aysel Köseoğlu 
katılım gösterdi. 

SEDAŞ yetkilileri tarafından kurula sunum yapılarak, yerel enerji hizmet grubu 
planının amaçları anlatıldı. Planda, ulusal çapta ve yerel düzeyde meydana gelen 
bir afet ve acil durum sonrasında, bölgede enerji (elektrik, doğalgaz, petrol, kömür) 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde meydana gelebilecek hasarların en kısa sürede 
onarılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve enerji hizmetlerinin normal durumuna 
getirilmesi amacıyla yürütülecek metotlar paylaşıldı. Yapılan toplantıyla, Sakarya afet 
müdahale planı onaylandı.

SEDAŞ, Sakarya Afet Müdahale 
Planı toplantısında

SEDAŞ’ta, planlı enerji kesintilerini abonelere 
SMS ile bildirme dönemi başladı. Planlı enerji 
kesintilerini SMS ile bilgilendirme hizmetinden 

faydalanabilmek için abonelerin tek yapması 
gereken, elektriği kullanan abonenin kaydının 
kendi adına yapılmış olması ve SEDAŞ Müşteri 

Hizmetleri Merkezleri aracılığıyla telefon bilgilerini 
güncellemek.  SMS ile gelen planlı enerji kesintisi 
bildiriminde, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda 
yapılan değerlendirmeler de abonelerle paylaşılıyor. 
SEDAŞ, plansız oluşan kesintileri de SMS ile 
bildirmeyi hedefliyor. 

SEDAŞ, Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı olan SAGİF-2016’da 
bu yıl da yerini aldı. “Kariyerinizi geliştirmek, girişimci olmak, yeni fikirler ve 
işinizi büyütmek için” sloganıyla yola çıkan SAGİF-2016 Fuarı, Sakarya Kent 

Meydanı’nda gerçekleştirilirken, fuarda tanıtım amacıyla katılım sağlayan 125 adet 
kuruluş arasında elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten SEDAŞ da staj ve iş başvuruları 
için öğrencilerle iletişime geçti. SEDAŞ İnsan Kaynakları standında, İnsan Kaynakları 
Departmanı uzmanları tarafından tanıtım ve bilgilendirme yapılırken, iş başvurusu 
yapacaklar için form doldurtularak, hazır CV’ler teslim alındı.

Fuara,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Hüseyin 
Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Vali Yardımcıları, 
Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ve bölge halkı katılım gösterdi.

SEDAŞ, özelleşme sonrası ikinci beş yıl kapsamında planladığı yatırım 
rakamlarını açıkladı. 2016-2020 yılları arasında toplam 508 Milyon TL yatırım 
yapmayı hedefleyen SEDAŞ, 2016 yılında 100 Milyon TL yatırım yapacak. 2016 

yılı yatırımlarına Mart ayında başlayan SEDAŞ, şebeke kapasitesini genişletmek, 
iyileştirmek ve bilişim teknolojileri üzerinde çalışacak. Elektrik dağıtım şebekesinde 
yapılacak tesis çalışmalarına ait projeleri yılsonuna kadar tamamlamayı hedefleyen 
SEDAŞ, bundan sonraki yıllarda elektrik dağıtım varlıklarına yeni kazandıracağı 
tesisler için yapacağı çalışmaları yıllık olarak planlayacak. 

SEDAŞ, elektrik dağıtım bölgesinde yapacağı yeni yatırımlarla, şebekede kapasite 
artışına, genişleme, yenileme ve iyileştirme çalışmalarına, bunların sonucunda enerji 
arzını 7/24 kalite ile sürdürmeye, bilişim teknolojisi yatırımlarıyla elektrik arızalarının 
anlık takibine ağırlık verecek. Özelleştirme sonrasında hayata geçirilen yatırımları 
aktaran SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Enerji dağıtım alanımız içerisinde 
yer alan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
(OSOS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) 
başta olmak üzere pek çok bilişim teknolojisi temelli yatırım gerçekleştirdik. Bu 
yatırımlar sayesinde, şebekemizde kesintileri hızla öğreniyor ve müdahale ediyoruz. 
Kapasite artışı, yenileme yatırımları ve bakım çalışmaları ile arızaların ve kesintilerin 
maksimum seviyede önlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

SEDAŞ’ta planlı enerji kesintilerini SMS ile  
bildirme dönemi 

SEDAŞ, SAGİF 2016 fuarındaki 
yerini aldı

SEDAŞ’tan elektrik dağıtımı 
için yatırım atağı



Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın 
röportajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu 
ay Faturalandırma Müdürlüğünden Gökmen 

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

Bize kendinizden bahseder misiniz?
26.08.1986 Tarihinde Kocaeli’nde doğdum. Okul 
hayatım Kocaeli’nde geçti. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisansta son sınıfa devam 
etmekteyim. Okul hayatım boyunca gazetelerde sporla 
alakalı köşe yazarlığı yaptım, daha sonra Kocaelispor 
kulübünde görev aldım.  Evliyim, eşim de öğretmen 
olarak Kocaeli’nde görev yapmaktadır.

SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar 
zamandır görev yapıyorsunuz?
2012 yılından itibaren SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Grup 
Müdürlüğü’ne bağlı Faturalandırma Departmanı’nda 
çalışıyorum.

H o b i n i z  n e d i r ? 
Hobinizi yapmaya ne 
zaman başladınız? 
Nedeni nedeni nedir?
Benim hobim, saha içi 
fotoğrafçılığı. Babamın 
b a s ı n  m e n s u b u 
olmasından dolay ı 

92 senesinden beri gitmediğim Kocaelispor maçı 
neredeyse olmamıştır. Edirne’den Trabzon’a, Sivas’a 

kadar neredeyse çoğu stada gittim. Avrupa kupası 
maçları olsun, şampiyonluk maçları olsun çoğu maça 
tanık oldum. Bir zaman sonra tribünde değil de sahada 
maç izlemek istediğimi fark ettim. Saha içinde olmak 
daha başka bir duygu daha başka bir heyecan, maçın 
heyecanı stresi sizi burada daha çok etkisi altına alıyor. 

İ lk saha içi  fotoğraf deneyimim 2004 senesi 
Antalyaspor maçıydı, bu zamandan sonra hobi olarak 
yapmaya başladım. Tek bir maçta 600’den fazla poz 
çıkıyor. Tribünde göremediğiniz duymadığınız çoğu 
şeye saha içinde tanık oluyorsunuz, sahada oynayan 
arkadaşlarımı tribünde değil de sahada izlemek de 
daha bir anlamlı oluyor. Gollerden sonra onların 
sevinci, mutluluğu beni de mutlu ediyor. Yağmurda, 
karda, zor durumlarda bile severek yaptığım mutlu 

olduğum tek şey saha içi fotoğraf çekimi yapmak. Her 
maç sonunda bana bambaşka hatıralar kalıyor.

Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyor-
sunuz? Bu konuyla ilgili aldığınız başarılar ve 
ödüller var mı?
Saha içi fotoğrafçılığına okuldan kalan vakitlerde 
devam ediyorum. Sadece maçlara değil, saatler 
uyduğu zamanlarda idmanlara da gitmeye çalışıyorum. 
Hem arkadaşlarımı görmüş oluyorum, hem de fotoğraf 
çekme fırsatı buluyorum. Diğer kulüplerde oynayan 
arkadaşlarımın maçlarına da gitmeye çalışıyorum. 
Aldığım herhangi bir ödül yok çünkü hiç başvurmadım. 
Benim için başarı, maç sonu arkadaşlarımın çektiğim 
fotoğrafları paylaşması, o zaman mutlu oluyorum.

Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi 
daha çok geliştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Bu tarz fotoğrafları çekmeye emek verdiğim ve 
severek yaptığım için kendimi geliştirerek daha güzel 
işlere adımı yazdırmak istiyorum. Bunun için de çeşitli 
kurslara gitmek planlarım arasında.

Sizin gibi farklı hobileri olan kişilere verebileceğiniz 
tavsiyeler var mı?
Herkes normal hayatını aksatmadan hobilerine zaman 
ayırmalı. Severek yaptığınız şeyler yorucu olmak yerine 
mutluluk ve enerji veriyor. Herkese tavsiyem, hobilerine 
yeterince zaman ayırıp motivasyonlarını yüksek 
tutmaları. Hobisi olmayanlar da mutlaka kendine bir 
hobi edinmeli.

Ayın Röportajı

SEDAŞ Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Malik Yılmaz, eğitime destek vermek ve 
üniversiteli gençlere yeni bir bakış açısı sağlamak amacıyla, İTÜ’lü öğrencilere 
sunum yaptı. Malik Yılmaz yaptığı sunumda, elektrik dağıtım faaliyetlerinde 

SCADA çalışmaları ve akıllı şebekelere geçiş konularında geniş bilgi verdi.

Yılmaz’ın konu başlıkları arasında; 40 milyon TL’ye mal olan SEDAŞ SCADA Projesi’nin 
Türkiye’nin en büyük SCADA projesi olması ve süreci, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce 
İllerinde bulunan dağıtım trafo istasyonlarının 2500 fider çıkışının uzaktan izlenebildiği, 
orta gerilim şebekesinde elektrik enerjisinde oluşan kesintilerin kumanda 
merkezinden anında görülebildiği, İş Gücü Yönetimi (WFM) projesi ile sahadaki 
ekiplerin en hızlı şekilde ve en doğru arıza noktalarına yönlendirilebildiği, SCADA 
sisteminin kesinti sürelerinin azaltılmasına ve sistemden raporların alınabilmesine 
imkan sağlaması yer aldı.

Katılımcılar, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri için mesleki anlamda 
vizyoner bir proje olan SCADA sistemleri hakkında detaylı bilgi almaktan dolayı 
memnuniyetlerini dile getirirken, SEDAŞ Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Malik 
Yılmaz ise öğrencilere katma değer sağlamak amacıyla yapılan söyleşilerin kendisini 
oldukça mutlu ettiğini ifade etti. 

SEDAŞ, faaliyet bölgesindeki şebeke yatırımlarını tüm hızıyla sürdürürken, 
Bolu Merkez’de tamamlanan projeleriyle kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti 
sağlamaya devam ediyor. Trafo merkezlerine yaptığı yatırımlarla hizmetlerine 

devam eden SEDAŞ, sadece küçük ek tesis (KET) çalışmaları için toplam 2,5 milyon 
TL yatırım yaptı. SEDAŞ’ın yaptığı yatırımların sonucunda, ilk üç aylık dönemde 
enerji kesintileri %40 oranında azaldı.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Bolu İli Merkez Tabaklar Mahallesindeki Hastane 
Caddesi,  Şenel Sokak ve Şemsi Ahmet Paşa Caddesindeki tesis çalışmaları 
kapsamında; havai hat alçak ve orta gerilim elektrik şebekelerini yer altına alan 
SEDAŞ, aynı zamanda aydınlatma şebekelerini yenileyerek ve mevcut enerji nakil 
hatlarında kapasite artışı sağlayarak bölgenin artan enerji taleplerinin en iyi şekilde 
karşılanması için yatırımlarına devam ediyor.

SEDAŞ, Sakarya’nın en hızlı gelişim gösterdiği 
bölgelerinden biri olan Serdivan İlçesinde yürüttüğü 
çalışmalarla yatırımlarına hız verdi. Bölgesel kesintilere 

yol açan elektrik arızaları ile planlı bakımlarda yapılan 
enerji kesintilerinde, kesintiden etkilenen mahalle, cadde 
ve sokakların minimum seviyeye indirilmesi için alternatif 
hat çalışmaları gerçekleştiriyor. SEDAŞ, yeni yatırımlarıyla 
birlikte şebekede kapasite artışı, genişleme, yenileme ve 
iyileştirme hizmetlerine ağırlık vererek, 7/24 kaliteli enerji 
arzını sürdürecek. Serdivan bölgesine, 3 adet ilave trafo beton köşk kabin tesisi,  
20 bin metre orta gerilim kablosu,  40 bin metre civarında alçak gerilim yeraltı bağlantı 
kablosu ve 300 adet aydınlatma direği tesis edilecek.

SEDAŞ, Kocaeli’nde kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti 
kapsamında bakım çalışmalarına devam ediyor. Elektrik 
şebekelerinde işletme bakım, kapasite artışıyla ek tesisler ve 

yenilemeye ait elektrik dağıtım şebeke yatırım çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdüren SEDAŞ, Kocaeli’nde, 457 kilometrelik alçak gerilim 
ve 97 kilometrelik orta gerilim hatlarının bakımını gerçekleştirdi. 
Daha aydınlık bir kent için 1.320 adet aydınlatma armatürü de ilk 4 
aylık dönemde kontrolden geçirdi. 

SEDAŞ, kesintisiz enerji hedefi kapsamında 114 farklı trafo bölgesinde, 112 adet 
dağıtım panosunun bakımını gerçekleştirirken, 16 adet trafo da yenilendi.  Yıla hızlı 
başlayan ve Nisan ayında bakım ve yenileme çalışmalarına öncelik veren SEDAŞ’ın, 
Kocaeli’ndeki yatırım ve bakım çalışmaları devam edecek. 

SEDAŞ’ın İTÜ’deki bilgi 
paylaşımları devam ediyor

SEDAŞ, Bolu’daki şebeke 
yatırımlarına devam ediyor

SEDAŞ Serdivan’da altyapı 
yatırımlarına hız veriyor 

SEDAŞ, bakım ve yatırım 
çalışmalarına devam ediyor

7
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SEDAŞ,  doğan ın  korunmas ı ,  e rozyonun 
önlenmesi ve gelecek nesillere daha yeşil 
bir dünya bırakılması amacıyla, İş güvenliği 

eğitimlerini tamamlayan her çalışanı için, Çekül 
Vakfına bir ağaç fidanı bağışında bulunarak “SEDAŞ 
İş Güvenliği Ormanı”nı oluşturmaya devam ediyor.

“SEDAŞ İş Güvenliği Ormanı” projesi kapsamında, 
SEDAŞ Ailesindeki tüm çalışanların İş Güvenliği 
eğitimlerine katılımı sağlanırken, her çalışan için ayrı ayrı 
fidan bağışında bulunularak 1675 çalışanın adına dikilen 
fidanlarla İş Güvenliği Ormanı da oluşturuluyor. 

İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü 
Selda Özacar ve İnsan Kaynakları Müdürü Hande 
Atalay, yılda 8 saatten iki defa alınması zorunlu olan 
eğitimleri başarıyla tamamlayan SEDAŞ çalışanlarını 
ayrı ayrı tebrik ederek, iş güvenliği sertifikalarını 
ve çalışanlar adına dikilmiş fidanların belgelerini 
kendilerine teslim ediyor.

SEDAŞ, bu uygulama i le çevreye karş ı  olan 
duyarlılığını gösterirken, eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan çalışanların da iş güvenliği ve çevre 
konusunda farkındalık yaratmalarına katkı sağlıyor. 

SEDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan 4 İl, 45 İlçe, 47 Belediye ve 1441 
köyde enerji dağıtım hizmetini sürdüren çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerini almaya devam ediyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan SEDAŞ’ın iş 

kolunda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları yönetmeliği doğrultusunda verilen İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimlerinin ilk periyodu tamamlandı. Alınan eğitimle 2015 yılının 16 
saatlik eğitim süresini tamamlayan SEDAŞ çalışanları, Teknik Eğitim Merkezi’nde bir 
araya gelerek tüm gün devam eden İSG eğitimlerinde bilgilerini tazeledi. İş güvenliği 
risk analizlerine yönelik eğitim çalışmalarının da yapıldığı Teknik Eğitim Merkezinde, 
çalışanların tehlikeli durum ve ramak kala bildirimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularında bilgilenmeleri sağlandı. 

SEDAŞ, mevcut kaynaklarında, hız da ve tüm süreçlerinde verimlilik sağlamak 
amacıyla Entegre Yönetim Sisteminin (EYS) kurulması ve etkin bir şekilde 
uygulanması için çalışmaya devam ediyor. 

“Adını Sen Koy” sloganıyla çalışanlarına yönelik, Entegre Yönetim Sistemi 
için isim yarışması başlatan SEDAŞ, değerlendirme kurulunda ele alınan isim 
önerilerini çalışanların oylamasına sundu. Devinim, Sinerji, Enerjik, Senfoni ve 
Harmonik isim önerilerinin arasından en yüksek oyu alan isim önerisi, 2017 yılı 
sonuna kadar sürdürülecek EYS projesinin ismi olarak kullanılacak. 

İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen “Acil 
Durum Ekipleri Destek Elemanı Eğitimi” Sakarya kampüs alanı içinde bulunan 
Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşti. İki gün boyunca iki farklı grubun katıldığı 

eğitimde, acil durum ekiplerine yangın sınıfları, yangın yerindeki tehlikeler, yangın 
ortamında oluşan dumanın seyri, söndürme maddeleri ve kullanımı, gazlar ve riskleri, 
tehlikeli kimyasallar, doğru ihbar, tahliye nedir ve nasıl olmalıdır, işletmedeki güvenlik 
önlemleri nedir ve ne işe yarar konularında çeşitli bilgiler aktarıldı. 

Acil durumda yapılması gereken hareketlerin, Acil Durum Yönetim Ekibi tarafından 
sevk ve idare edildiğini belirten İSG uzmanı Tolgay Mazak, eğitim sonrası 
katılımcıların sorularını cevaplandırarak arama-kurtarma, yangın ve tahliye ekiplerinin 
görev ve sorumluluklarını anlattı. SEDAŞ Küçük Müşteriler, Şebeke Operasyon, 
Müşteri Hizmetleri ve Ölçme Veri departmanlarından katılım sağlayan 65 çalışan, 
acil durum eğitimlerinin ardından yangın söndürme tatbikatına katılarak, yangın 
olaylarına müdahale konusunda bilinçlendiler ve yapılan uygulama ile deneyim 
kazandılar. 

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Direktörlüğü ile İdari İşler Müdürlükleri 
tarafından koordine edilen ağaç fidan dikimi çalışmaları ile SEDAŞ kampüsü 
yeşile büründü.

SEDAŞ, temiz çevre, yeşil doğa anlayışıyla, Genel Müdürlük kampüs alanına 200 
ağaç fidanı daha dikti. Ağaç fidanlarının daha önce yeşil alan olarak ayrılan bölgelere 
gruplar halinde dikilmesiyle çevrenin daha da güzelleşmesine katkı sağlandı. SEDAŞ 
Ailesi işbirliğiyle, önce çukurlar açıldı, ardından fidanlar dikilerek sulandı ve kampüs 
içerisindeki yeşil alan zenginleştirildi.

SEDAŞ’ın İş Güvenliği Ormanı büyüyor

SEDAŞ Çalışanları “Önce İş 
Sağlığı ve Güvenliği” dedi

SEDAŞ çalışanları  
EYS projesine isim veriyor

SEDAŞ’tan yangın tatbikatı

SEDAŞ Kampüsüne 200 yeni 
ağaç fidanı dikildi
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SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerinde şebekeyi 
ve elektriğin sürekliliğini olumsuz etkileyecek, 
enerji kesintisine yol açacak ağaçların kesilmesi 

ve budanması görevinin çevreye dost bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için Şebeke Operasyon ve Bakım 
Ekibi görevlilerine “Ağaç Kesme Motorlarının 
Kullanımı Eğitimi” verdi. Sakarya kampüs alanı içinde 
yer alan Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen 
eğitimler, teorik eğitim ve pratik uygulamalar olarak 
iki bölümde tamamlandı. 

SEDAŞ çal ışanlar ı ,  insan ve hayvanlar ın can 
güvenliğinin korunmasıyla birlikte, şebekede 
meydana gelen teknik kayıpların da azaltılmasını 
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ağaç kesme-

budama faaliyetlerinin güvenli ve çevre dostu 
olarak gerçekleştirilmesi için “Motorlu testerenin 
güvenli kullanımı eğitimi” aldı. Gerçekleşen eğitim 
kapsamında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
öğretim görevlisi Doç. M. Osman Engür’den 
teorik eğitim alan katılımcılar, eğitimin uygulama 
aşamasında ise çevre ve iş güvenliğini dikkate 
alarak, güvenlikli bir şekilde ağaç kesme-budama 
yöntemlerine dair çalışmalar yaptı. 

Alçak ve orta gerilim enerji nakil hatlarında budama 
veya kesme faaliyeti yürütülürken dikkat edilmesi 
gereken noktaların anlatıldığı ve SEDAŞ çalışanları 
taraf ından başarı  i le tamamlanan eğit imler, 
önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

SEDAŞ çalışanları, ağaç budama görevini 
çevreye dost bir şekilde gerçekleştirmek için eğitim alıyor

SEDAŞ yöneticileri, Kriz nedir, nasıl algılanır? Kriz iletişiminde temel hatalar, Krize 
hazırlık, Kurum içi iletişim, Krizden kazançlı çıkmak, Kriz iletişimi ve medya, 
Medyada başarı faktörleri, Röportaj sırasında dikkat edilmesi gerekenler, 

zorlayıcı sorular ve cevapların yer aldığı bir Kriz İletişimi Eğitimi aldı. Yaklaşık iki 
saat süren teorik eğitimin ardından ise simülasyon eğitimi gerçekleştirildi. SEDAŞ 
yöneticileri simülasyon eğitiminde kendilerini önceden kurgulanmış suni bir krizin 
içerisinde buldu ve kriz sürecini yönetti. Eğitimlerin ardından, başarı ile tamamlanan 
ve gerçek bir kriz anında daha dikkatli olunması gereken konular değerlendirildi.  

SEDAŞ, İşletme Bakım Ekipleri’nde görev yapan bölge sorumluları ve elektrik 
teknisyenleri için şebeke operasyon faaliyetlerinde kullanılan malzemelerle 
ilgili, CHINT elektrik firması ile işbirliği yaparak malzeme kullanımı eğitimi 

organize etti.  Sakarya kampüs alanı içinde yer alan Teknik Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşen eğitim, CHINT’in firma yetkilisi Erdem Demirkol’un elektrik 
malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgi vermesi şeklinde gerçekleşti.

SEDAŞ, çalışanlarına eğitim yatırımı yaparak, teknolojideki gelişmeler ve yenilikleri 
takip etmelerine imkân sağlamaya devam edecek.

SEDAŞ, Bolu ilinde, her yıl göç yoluyla şehre misafir olmaya gelen ve 
doğal yuvalarını şehir merkezindeki direklere yapan leylekler için çevre 
dostu çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilk özelleşen elektrik dağıtım 

şirketlerinden biri olan ve öncü çalışmaları ile dikkat çeken SEDAŞ, Bolu ili 
merkezinde, ilin sevimli misafirleri olan leyleklerin, yuva olarak seçtiği elektrik 
direklerinde enerji güvenliği için yalıtım uygulamaları yapıyor. 

SEDAŞ, doğal yuvalarında yavrularıyla yaz ayını geçirmeye çalışan göçmen leylekler 
için yuvaların bulunduğu direkler üzerinde yer alan enerji bağlantı iletkenlerine 
izolasyon işlemleri ile kuşkonmaz isimli materyallerin monte edilmesi işlemini 
gerçekleştiriyor.

Bolu İlinde leylekler için kuşkonmaz ve iletkenlere izolasyon işlemi ile önlem 
alarak güvenli yuvalar oluşturan SEDAŞ, çevreci uygulamasını Sakarya, Kocaeli ve 
Düzce’nin il, ilçe ve köylerinde, özellikle kuş çarpılmalarının ve enerji kesintilerinin 
yoğun olarak yaşandığı bölgelerde sürdürüyor. 

SEDAŞ, farklı iş paydaşları nezdindeki kurumsal itibar düzeyinin tespit edilmesi ve 
rakipler ile kıyaslanması amacıyla başlattığı itibar ölçümlemesi sürecine hız verdi. 
SEDAŞ yöneticileri bu kapsamda; İtibar nedir, ne işe yarar? İtibar yönetiminin 

bileşenleri, İtibarın ölçülmesi, İletişim stratejisi ve itibar, İlişki yönetimi, Kriz ve itibar, 
Sosyal medya ve itibar konularının yer aldığı kapsamlı bir eğitim aldı.

SEDAŞ Kriz İletişimi Eğitimi’ni 
tamamladı

SEDAŞ Şebeke Operasyon 
Ekipleri’ne malzeme eğitimi

Göçmen dostu SEDAŞ

SEDAŞ Kurumsal İtibar  
Yönetim Eğitimi aldı
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SEDAŞ Sakarya Müşteri Hizmetleri Merkezi  
4 Nisan 2016 Pazartesi gününden itibaren, merkez 
kampüsü içinde yer alan H blokta hizmet vermeye 

başladı.  Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğüne bağlı 
departmanların B blok binasına taşınmasıyla birlikte, 
tadilat çalışmaları tamamlanan yeni binada Müşteri 
Hizmetleri Merkezi hizmete girdi. Sakarya Müşteri 
Hizmetleri Merkezi yeni yerinde elektrik dağıtım 
faaliyetlerine ilişkin başvuruda bulunan tüketicilerin 
taleplerini karşılamaya devam ediyor. 

Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde, yeni yapılan binalar 
için abonelik işlemleri, 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 
işlemler gerçekleştiriliyor.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri 
Direktörü Selda Özacar, Dengeleme ve Teknik 
Kayıp Müdürü Halit Yılmaz ve İSG ve Kalite 

Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İş 
Güvenliği Uzmanı Pınar Kaya tarafından, sahada 
yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 
uygun bir şekilde yürütülmesine ilişkin kontroller 
düzenli olarak gerçekleştirilirken, Bolu Şebeke 

Operasyon Departmanı’nda çalışan Murat Özmen 
ile Hüseyin Hız örnek bir ekip olarak belirlendi. 
Herhangi bir trafik kuralının yanı sıra, iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarından da taviz vermeyen SEDAŞ 
çalışanlarına, yöneticileri ve saha denetim ekibince 
tebrik ve teşekkür edildi.  

G e re k  s a h a  ç a l ı ş m a l a r ı n d a ,  g e re k s e  a r a ç 

kullanımı sırasında, önce ailelerini ve sevdiklerini 
düşündükler in i  bel i r ten örnek çal ışanlar,  i ş 
araçlarında ve özel hayatlarında sürücü olarak 
mutlaka emniyet kemeri kullandıklarını belirtti. Murat 
Özmen ile Hüseyin Hız, “Emniyet kemeri hayat 
kurtarır. Kazasız, belasız, huzurlu bir hayat için, iş 
güvenliği ve trafik kurallarını çok önemsiyor ve bu 
kurallardan taviz vermeden çalışıyoruz” dedi. 

SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni 
binasına taşındı

İş güvenliği ve trafik kurallarına uyum konusunda örnek 
seçilen çalışanlara, SEDAŞ’tan tebrik ve teşekkür

SEDAŞ,“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kapsamında dünya standartlarını 
yakalayan altyapı ve süreç çalışmalarını tamamlayarak “ISO 27001-2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” belgesini almaya hak kazandı. 

Kriterleri Uluslararası Standardizasyon Birliği (ISO) tarafından belirlenen ve tüm 
dünyada saygın kurum, kuruluş ve şirketlerce kullanılan bu belge, kuruluşların her 
türlü bilgi güvenliklerini koruduklarını uluslararası alanda tescilliyor. Enerji dağıtım 
sektörünün öncü firmalarından olan SEDAŞ, hizmet verdiği toplam 5 bölge ile birlikte 
Türkiye genelinde de bu standartlarla belgelendirilmiş ilk firmalar arasına girdi. 
SEDAŞ, bilgi güvenliği yönetim sistemini kurarak ve belgelendirmeyi başararak, 
kesintisiz hizmet anlayışını ve müşteri bilgilerine verdiği önemi bir kez daha ortaya 
koymuş oldu.

SEDAŞ tüm bilgilerini 
koruduğunu ISO 27001-2013 
sertifikasıyla belgelendirdi

SEDAŞ elektrik dağıtım yatırımlarını gerçekleştirirken, yatırım bütçesinin 
en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, daha çok sayıda projeyi hayata 
geçirmek ve ekonomik ömrü uzun ve kaliteli malzemeyle uzun yıllar 

hizmet verecek tesislerin yapımını gerçekleştirmeyi hedeflediği için kaliteli 
işçilik yanında, elektrik dağıtım şebekeleri yapımında kaliteli malzeme seçimini 
de sağlamak üzere büyük bir titizlikle çalışıyor. SEDAŞ, şebekede kullandığı 
malzemelerin kalitesini üst düzey yöneticileri ile yaptığı teknik incelemelerle 
üretim ve test aşamasında yerinde görmeyi tercih ediyor. SEDAŞ’ın 
Lojistik&Planlama ve Satınalma Müdürlüğü, Şebeke İşletme ve Bakım Grup 
Müdürlüğü ile Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğü yöneticileri ve teknik kadrosu,  
tedarikçi firmaların üretim faaliyetlerini yerinde görmek üzere firmaların fabrika 
tesislerine birlikte ziyaretler yapıyor. 

SEDAŞ’ın titiz malzeme seçimi
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SEDAŞ, aydınlatma tesislerinin ve ölçü devrelerinin bakanlık adına TEDAŞ 
tarafından 25 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde denetlendi. Bu süre içinde bazı 
günler gündüz saatlerinde armatürlerin devreye alınarak yanar halde tutulacağı 

www.sedas.com web sayfasından da duyuruldu. SEDAŞ ekipleri, TEDAŞ ekiplerine 
sokak aydınlatma devrelerinin incelenmesi sırasında eşlik etti. 

Genel aydınlatma yönetmeliği kapsamında yapılan denetim Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce illerinde 10 gün boyunca sürdürüldü. Park, bahçe, tarihi ve ören 
yerlerinde bulunan sirk, festival, bayram veya belirli günlerde yapılan neon, lazer, 
ışık gösterileri, her çeşit süs aydınlatmaları (ağaç, yol, bayrak, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımı yapılmayan kale, yapı, heykel, saat kulesi, 
kule vb. aydınlatmalar) şelale, fıskiye, su pompaları, kamera ve ses sitemleri, 
gösteriş amaçlı led aydınlatmalar, havalandırma sistemleri, ışıklı kaldırım bariyerleri, 
ticari faaliyeti olan otopark, liman veya sahil aydınlatmaları, her türlü pazar yeri, 
mezarlıklar, mendirek aydınlatmaları, fuar alanı, festival alanı, gösteri merkezi gibi 
yerlerin enerji giderleri ile büfe, restoran, idari bina, sosyal tesisler genel aydınlatma 
kapsamında değerlendirilmedi. Bu yerlerde yapılan tüketim bedellerine ait bağlantı 
ve perakende satış sözleşmelerinin, ilgili kişi ve kurumlar tarafından yapılmış olması 
gerekliliği denetim ekiplerince titizlikle incelendi. 

Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de 
enerji dağıtım hizmeti sağlayan SEDAŞ, müşteri hizmetleri merkezlerine 
gelen tüketici soruları üzerine, verdiği hizmetlerle ilgili olarak kamuoyunu 

bilgilendirdi.

SEDAŞ, yaptığı açıklamada, mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama 
tarifesinde fatura tahakkuku ve tahsilatı yapılmadığını, sadece yasal mevzuat 
kapsamında kaçak ile mücadele edilirken, tespit tutanağına bağlanmış olan kaçak 
elektrik ve cezalı tahakkukunun yapıldığını vurguladı. SEDAŞ, faaliyet ayrıştırmasını 
gerçekleştirdiği 2013 yılından bu yana söz konusu tarife gruplarında müşterisi 
bulunmadığını, dolayısı ile genel aydınlatma tarife grubunda yer alan Belediye 
tüzel kişiliklerinin dışında SEDAŞ’ın fatura tahakkuk ettirmediğini ve kaçak elektriğin  
tahsilatı dışında bir tahsilat da yapmadığını belirtti.

O fis çalışanlarının bilgisayar kullanırken göz 
kapaklarını farkında olmadan daha az açıp 
kapattıkları ve dakikada 12 yerine 5 defa göz 

kırpmanın sağlık açısından olumsuz yan etkileri 
olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bir kişinin dakikada 12-15 kez göz kırparken, gözyaşı 
film tabakasının homojenliğini bozmadan 15-45 
saniye kornea yüzeyinde kalabildiğine dikkati çeken 
uzmanlar, çok dikkatli bir noktaya odaklanmanın, 
kitap okumanın, bilgisayar başında uzun süre vakit 
geçirmenin göz kırpma sayısını azalttığını söylüyor. 

Normalde saatte 900 defa göz kırparken, bu sayı 
100’e inebiliyor. Klima ve sigara dumanı gibi faktörler 
de gözyaşı kırılma zamanını azaltıyor. Ayrıca, A 
vitamini eksikliklerinde de kuru göz problemini 
ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlarca kuru göz hastalığının başlıca belirtileri 
arasında kızarıklık, acıma, yanma ve batma, bulanık 
görme, yapışma, takılma hissi,  aşır ı  sulanma 
geldiği belirtilerek, göz kuruluğunun körlüğe kadar 
gidebilecek bir sorun olduğuna dikkat çekiliyor.

Kişinin kuru göz probleminden kurtulması için 
çevresel faktörleri dengeleyerek daha sağlıklı bir 
ortam yaratması gerekiyor. Sigarasız ortam, klima 
kullanmamak, bilgisayarda daha az zaman geçirmek 
ve ev-ofis nem dengesini ayarlaması önemli 
noktalar.

Bunları biliyor musunuz?
• Kanada’da yapılan araştırmada, ölümlü kazalarda ölenlerin %25’inin dışarı fırladığı 

ve emniyet kemeri takılı olmadığı tespit edildi. 
• Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski takanlara göre 2 

kat, fırlatılma riski 7 kat daha fazladır.
• Ölümlü trafik kazalarının % 80’i evinize 30-35 km uzaklıkta ve 55-60 km/h hızın 

altında iken gerçekleşiyor.
• Kazaların %88.79’unun yerleşim alanları içinde meydana geliyor, bu kazalar sonucu 

yaralanmaların %66.03’ü, ölümlerin ise %44.31’i şehir içinde oluyor.
• 50 km/s hızdaki bir çarpma, 4. kattan düşmeyle eşdeğerdir!
• Aracın dışına fırlamanız durumunda, ölüm riskiniz 25 kat daha fazladır.
• Emniyet Kemeri Amerika’da ilk olarak 1955 Kaliforniya Araç Kanunu ile Türkiye’de 

de 1986 yılında yasa ile zorunlu oldu. 
• Emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildikten sonra yapılan istatistiklerde trafik 

kazasında ölümler % 37, yaralanmalar % 41 oranında azaldı.
• Türkiye’de 1998 yılında, arka koltukta emniyet kemeri ve bulundurma  zorunluluğu 

getirildi.
• “Kaza durumunda çarpma etkisini azaltabilecek güçteyim, direksiyona ya da kapı 

kollarına tutunurum.” demeyin zira kollarınıza gelen kuvvet 2-3 ton olacak, kollarınız 
ancak 25 kilograma dayanabiliyor. 

• “Hava yastığım var kemere gerek yok” demeyin, hava yastığı yan darbelerden 
korumaz.

• “Hamileler için emniyet kemeri sakıncalı olabilir” demeyin, zira gevşek bir bağlantı 
doğmamış çocuğunuz için en güzel hediyedir. 

• “Emniyet kemeri benim problemim, başkalarını ilgilendirmez” demeyin, zira kaza 
sonrası kemersiz kaza yapanların tedavisi iki kat daha uzun süre alıyor ve tekerlekli 
sandalyede zor ve meşakkatli bir yaşam süreci sadece kazazedenin kendisini değil 
yakınlarını da yoruyor.

SEDAŞ bölgesinde bulunan 4 İl, 45 İlçe ve 1441 köyde TEDAŞ tarafından 
görevlendirilen 30 kişilik bir heyet, 10 günlük bir süre içinde aydınlatma 
şebekelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Denetim öncesi SEDAŞ kamuoyu 

ile konunun paylaşılması için gerekli bilgilendirme duyurularını yaptı. 

SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyunda enerjinin verimli 
kullanılması yönündeki hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Gelen ihbarlar ve OSOS 
sistemimizden aldığımız verilerle SEDAŞ’ın bölgesindeki aydınlatma arızalarına 
müdahale ediyoruz. Ancak, 25 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde, yasa gereği yapılacak 
genel aydınlatma denetimi süresince faaliyet bölgemizi kapsayan Kocaeli, Sakarya, 
Bolu ve Düzce illeri ile ilçeleri ve köylerinin bazı bölgelerinde, gündüz saatlerinde, 
sokak ve caddelerin aydınlatma armatürlerine ait lambalar yakılacak ve tüketimleri 
değerlendirilecek. Vatandaşlarımız bu kontrol süresi ve çalışmaları sırasında 
lambaların yakılmasını enerjinin boşa gitmesi olarak algılamasınlar. TEDAŞ tarafından 
önemli bir denetim çalışması gerçekleşecek. Konuyu değerli vatandaşlarımızın 
bilgisine önemle sunarız” ifadelerine yer verildi.  

SEDAŞ, genel aydınlatma 
denetimine hazırlıklı girdi

SEDAŞ elektrik faturası tahsilatı 
yapmadığını hatırlattı

Dakikada en az 12 defa göz kırpın!

KEMER KULLAN, 
HAYATA BAĞLAN!

SEDAŞ bölgesinde genel 
aydınlatma denetimi yapıldı



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 
Acro Organizasyon Prodüksiyon ve Tanıtım A.Ş. 
T: (0 212) 244 92 66  
www.acro.com.tr

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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LÜTFEN AİLENİZLE PAYLAŞINIZ.

Hüseyin Cıbır Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Ebru Soyer İş Güvenliği Uzmanı, Sakarya

Nazlı Çınar Kalite ve Çevre Uzmanı, Sakarya 

Özge Ersöz Muhasebe Uzman Yardımcısı, Sakarya

Pınar Kaya İş Güvenliği Uzmanı, Sakarya

Yonca Yeğin Satınalma Uzmanı, Sakarya

Selahattin Hacıbektaşoğlu Hazine Uzmanı, Sakarya

Alptuğrul Sağlam Müşteri Hizmetleri Merkezi Görevlisi, Sakarya

Mehmet Yılmaz Sevk ve Kontrol Görevlisi, Gebze

Ali Şükür Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi, Gebze

Gülcan Özen Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi, Gebze

Kubilay Özgenç Sevk ve Kontrol Görevlisi, Gebze

Yusuf Türkyılmaz Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Murat Ertuğrul Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi, Gebze

Abdullah Enes Sülün Küçük Müşteriler Ölçüm Görevlisi, Kocaeli

Birkan Yıldırım Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Cüneyt Turğut Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Yunus Emre Derici Ar&Ge Yatırım Planlama Görevlisi, Kocaeli

Yılmaz Doğan Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Davut Dinç Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

İbrahim Kulaç Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Ayhan Kıylıoğlu Ar&Ge Yatırım Planlama Uzmanı, Bolu

Nuran Ün Çağrı Merkezi Müşteri Görevlisi, Gebze

Çalışanlarımızdan çocuk sahibi olmanın 
mutluluğunu yaşayan arkadaşlarımız var.

Ravza Nur Tanrıver
Doğum Tarihi: 30 Mart 2016
Anne Adı: Sefika Tanrıver
Baba Adı: Hakkı Tanrıver 
Şebeke Yapım Görevlisi, Düzce

Hatice Zeynep Kabataş
Doğum Tarihi: 12 Mart 2016
Anne Adı: Ayşe
Baba Adı: Güngör Kabataş
Ambar Sorumlusu, Kocaeli

Sena Durdubaşoğlu
Doğum Tarihi: 21 Nisan 2016
Anne Adı: Melike
Baba Adı: Sinan Durdubaşoğlu
Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce

Emin Ömer Şentürk
Doğum Tarihi: 7 Haziran 2016
Anne Adı: Pınar
Baba Adı: Ersan Şentürk
Dağıtım Direktör Vekili, Sakarya

Yavuz Cebeci
Doğum Tarihi: 15 Mayıs 2016
Anne Adı: Esra
Baba Adı: Furkan Cebeci
Şebeke Operasyon Görevlisi, Sakarya

Çağlar Yağız Bektaş
Doğum Tarihi: 27 Mart 2016
Anne Adı: Nezaket
Baba Adı: Abdullah Bektaş
Muhasebe Uzmanı, Sakarya

Miray Şentürk
Doğum Tarihi: 2 Mart 2016
Anne Adı: Makbule
Baba Adı: Gökçe Şentürk
Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında SEDAŞ Ailesine yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.  
Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Betül Demir
Doğum Tarihi: 12 Haziran 2016
Anne Adı: Gülsüm
Baba Adı: Murat Demir
İnsan Kaynakları Bölge Sorumlusu, Bolu

Nisanur Eminoğlu
Doğum Tarihi: 20 Ocak 2016
Anne Adı: Emine
Baba Adı: Mehmet Selçuk Eminoğlu
Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli


