
SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli
SEDAŞ'lılar

Elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç, bölgemiz-
deki sanayinin gelişimine, bu yönde yapılan ya-
tırımlara ve artan nüfusa da bağlı olarak sürekli 
artmaktadır. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 
1 Milyon 700 Binden fazla aboneye ve 3,5 Milyon 
nüfusa elektrik dağıtım hizmeti verirken, 2017 
yılında bölgemizdeki elektrik tüketimi yüzde 3,7 
artış ile 9,7 Milyar kilovatsaate yükselmiştir.

SEDAŞ olarak; bu hızlı gelişime ayak uyduracak 
yatırımları ve işletme bakım çalışmalarını sürdü-
rüyoruz. SEDAŞ çalışanlarının; şebekede kesin-
ti olmaması, elektrik arzının sürekliliği, müşteri 
memnuniyeti sağlanması, kaliteli hizmet veril-
mesi için özveri ile çalıştığını görüyor ve sizlerin 
değerli katkılarına teşekkür ediyorum. 

Çalışmalarınız sırasında; şartlar ne olursa olsun 
10 Altın Kural’ımıza uygun hareket ettiğinizden 
eminim. Küçük bir ihmal sonucu oluşabilecek iş 
kazalarının hayatımızda nelere mal olabileceği-
ni sizler de çok iyi biliyorsunuz. İş yaparken İSG 
kültüründen uzaklaşmadan, güvenlik önlemleri 
alarak; kendinizi, ekip arkadaşlarınızı ve çevrenizi 
korumayı hedefleyerek; çalışmalarınızı koordine 
ettiğinize inanıyor ve bu konuda siz değerli mesai 
arkadaşlarıma güveniyorum.

  
SEDAŞ faaliyetleri sırasında "Doğaya saygılı ve 

çevresinde saygın" olma ilkesiyle çevreye duyarlı 
bir iş kültürü benimsemiştir. Çevre Politikamızın 
özünde "insana ve yaşadığı çevreye saygı" bulun-
maktadır. Amacımız kaliteli ve sürekli hizmet ile 
müşteri memnuniyetini sağlarken,  tüm faaliyet-
lerimizde çevre ile ilgili mevzuat ve gerekliliklere 
uygun hareket etmektir. Bunun yanı sıra, çevreyi 
ve doğal kaynakları korumayı sürdürülebilir kıl-
mayı hedefleyen projeleri sürdürmekten ve en 
önemlisi de bu adımları sizlerle birlikte atmaktan 
onur duyuyoruz. İş Güvenliği kültürüne sahip çı-
kan SEDAŞ çalışanlarının "Sürdürülebilir Yaşam" 
sorumluluğu bilinci ve çevre dostu uygulama-
larıyla ulusal basına yansıyan haberlere kaynak 
oluşturması ve bu konudaki basın yansımaları 
şirketimiz açısından memnuniyet vericidir.

GazeteBiz’in bu sayısında yer aldığı üzere; 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışma arkadaş-
larımızla birlikte güzel bir organizasyonla kutla-
dık. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
yeniden kutluyor ve kadınlara karşı ayrımcılık ve 
şiddetin yer almadığı yarınlara ulaşmayı temenni 
ediyorum. Ayrıca; Şirket olarak başlatmış olduğu-
muz "Kadına İş’te Fırsat Eşitliği" projesini burada 
duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. "Kadı-
na İş’te Fırsat Eşitliği" projemiz ile çalışma haya-
tının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artı-
rılmasını amaçlıyoruz. Emek veren ve bu uğurda 
özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Bekir Sami Güven
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı
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SEDAŞ’ın da Katıldığı "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar"
Ödül Töreni Başarı İle Tamamlandı

Devamı Sayfa 03

  SEDAŞ’ta özelleşmeden sonra 
kadın çalışan sayısını 10 kat artır-
dı. SEDAŞ enerji dağıtım şirketleri 
içinde 150 bayan çalışanıyla örnek 
şirketler içinde yer alıyor. SEDAŞ 
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" 
yarışmasına Regülasyon Direktö-
rü Yeşim Meltem Şişli’yi aday gös-
tererek katıldı. 

SEDAŞ’lı Kadınlar, Dünya Kadınlar Gününde Bir Araya Geldiler

Devamı sayfa 13

     8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce'de çalışan tüm kadın çalışanlar 
bir araya geldiler. Kahvaltı organizas-
yonunda bir araya gelen çalışanlara 
hitap eden SEDAŞ Yönetim Kurulu ve 
İcra Başkanı Bekir Sami Güven, konuş-
masında SEDAŞ’ta çalışan kadınların, 
enerji sektöründe görev almak isteyen 
ve kariyer yapmayı planlayan kadınla-
ra da rol model olduklarını belirtti.

SEDAŞ Elektrik Tasarrufunda Başarılı Olan Ailelere Ödüllerini Verdi

Devamı Sayfa 10

  SEDAŞ "Enerjimi verimli kullanıyo-
rum kazanıyorum. Ülkeme de kazan-
dırıyorum." İsimli elektrik tasarrufu 
yarışmasında dereceye giren ailelere 
ödüllerini verdi. SEDAŞ’ın bizzat tele-
fon ile ulaşarak ve e-posta adresleri-
ne yarışma sonucunu bildirdiği aileler, 
www.sedas.com web sayfasından 
da sonucu öğrenerek mutlulukla kar-
şıladıklarını söylediler.

SEDAŞ’lı Çocuklar İşgüvenliği
Video Yarışması Ödüllerini Aldı

Devamı Sayfa 10

  SEDAŞ’ın düzenlediği ve 
SEDAŞ Ailelerinin desteği ile 
gerçekleşen "SEDAŞ’lı Çocuk-
lar İş Güvenliği İçin Ebevey-
nlerine Sesleniyor" isimli ya-
rışma Türkiye de bir ilke imza 
atılmasını sağladı.
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SEDAŞ elektrik dağıtım şebekelerinde kapasite artışı ve yenileme faaliyetleri ile müşteri 
memnuniyeti için 2018 yılı yatırım çalışmalarını başlattı. SEDAŞ İcra Başkanı Güven, 
"Yatırımlarımızın yüzde 83’ünü dağıtım şebekeleri için planlıyoruz. Ancak bilişim teknolojileri 
de yatırımlarımızda olmazsa olmalarımız arasında." dedi. Güven yaptığı açıklamada, bu 
çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirterek, "Kayıp kaçakla mücadele ediyor, elektrik dağıtım 
proje çalışmalarımız kapsamında şebeke kapasitesini artırmaya ve yeni şebeke tesis yatırım 
faaliyetlerimizi de hız kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. 2016-2020 döneminde 
yapacağımız 516 milyon liralık yatırımın yüzde 83'lük bölümünü hat, trafo, kesici ve direk gibi 
yeni yapacağımız elektik dağıtım hattı şebekeleri için planlıyoruz." dedi. Güven, 2017 yılındaki 
başarılı çalışmalara imza atan SEDAŞ yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emek ve 
gösterdikleri başarılı performans nedeniyle teşekkür etti.  

EPDK Heyeti SEDAŞ’ın Misafiri Oldu
EPDK bünyesinde ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemleri 
oluşturulmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında,  EPDK ve CBS İhtiyaç Analizi 
Proje Ekibi,  SEDAŞ’a ait  Coğrafi Bilgi Sistemini yerinde inceledi.   EPDK Heyeti, CBS 
ihtiyaç Analiz Çalışması kapsamında geneli temsil edeceği öngörülen beş adet 
elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinde kurulu bulunan  CBS’lerin işlerliği ile son 
durumunu ve kullanılan CBS yazılımlarının  yerinde incelemek için SEDAŞ’a ziyarette 
bulundular. EPDK Kamulaştırma Dairesi Grup Başkanı Alpaslan Mutlu ile CBS İhtiyaç 
Analiz Çalışması Proje Ekibindeki Türksat Proje Yöneticisi Ömer Yüksek, Türksat 
CBS Uzmanı Mehmet Erkan Günal,  Türksat İş Analisti Gizem Uluşar,  Türksat CBS 
Uzmanı Semih Turgut SEDAŞ’a ait CBS altyapısı ile ilgili olarak sistem altyapısı, 
donanım ve yazılım özellikleri ile mevcut entegrasyonlar ve entegrasyon olanakları 
gibi hususları incelediler ve bilgi alışverişinde bulundular. Ayrıca EPDK ve CBS (Coğrafi 
Bilgi Sistemleri) İhtiyaç Analiz Çalışması Proje Ekibi elektrik dağıtım sektöründe 
SCADA uygulamasını yerinde inceleyip, Sedaş Çağrı Merkezi ve SCADA kumanda 
merkezinde teknik incelemeler yaptı ve projenin başarıyla uygulanması hakkında da 
SEDAŞ yöneticilerinden bilgiler aldılar. EPDK proje heyeti, SEDAŞ’a ait CBS altyapısı 
ile SCADA entegrasyonunun başarıyla uygulanışını yerinde incelediler. EPDK ve CBS 
İhtiyaç Analizi Çalışma Projesi ekibi değerli bilgiler aldıklarını, kendilerini misafir eden 
SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü, Şebeke Yönetim Grup Müdürlüğü, Dağıtım Varlıkları 
Grup Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemler Birimine teşekkür ettiklerini belirttiler.  

SEDAŞ 2017 Yılı Yatırımlarını
Yüzde Yüz Oranında Gerçekleştirdi

SEDAŞ Operasyonlarında Yeni Dönem

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) İşlet-
me Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde SE-
DAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve 
Grup Müdürü Burhan Ak ile  Bakım Yönetimi 
Müdürü Murat Özdil Kocaeli Milletvekili Zeki 
Aygün’ün SEDAŞ’a yaptığı ziyarette şebeke 
operasyonunda yeni dönem uygulamaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler.  Dağıtım 
Direktörü Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın yeni 
dönemde yaptığı uygulamaları anlatırken, 
"SEDAŞ SAP projesi kapsamında SAP WFM 
(İş gücü yönetim sistemi) projesini tasarladı.  
Projenin her aşamasında, verimliliğe odaklı 
çözümler üretildi.  WFM, hizmetin başladığı 
noktadan itibaren her adımda; hizmet ala-
cak tüketiciler açısından tanımlı süreçlerin 
zamanında yapılmasını, sahada en yakın 
ekibin, en hızlı şekilde sevk ve idaresinin 
gerçekleştirilmesini sağlıyor. Sahada görev 
yapan Şebeke operasyon ekiplerine, iş ata-
nırken, mesajlar tablet üzerinden gönderilir-
ken, ekiplerin an itibariyle bulunduğu bölge 
Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden görülebiliyor. 
Operasyon ekiplerinin yaptıkları tüm çalış-
malar kendileri tarafından da  kayıt altına 
alınıyor."dedi.  Dağıtım Direktörü Dr. Ersan 
Şentürk, SEDAŞ’ın yeni projesi olan WFM 
projesi hakkında bilgi verirken, "WFM proje-
miz (İşgücü yönetim sistemi) ile SEDAŞ ekip-

lerinin sahadaki durumu ve yapılacak işlerin 
gösterimi, coğrafi konumlarına göre oto-
matik sıralanması,  harita üzerinde detaylı 
güzergah tarifi,  işlerin coğrafi konumlarının 
iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, hari-
tada belirtilecek kriterlere göre en yakın ve 
uygun ekiplerin filtrelenmesi gibi çok sayıda 
takip seçeneği sunuyor."dedi.  
Şentürk,"WFM en yakındaki ekibin görev-
lendirilmesini sağlıyor. Pilot uygulamayı ge-
nelleştirdik. Ekibin mobil cihazlarda yer alan 
harita desteği ile en kısa yoldan, en kısa sü-
rede arıza ya da bakım mahalline ulaşılma-
sını destekleyen sistemi işletmeye başladık. 
SEDAŞ WFM projesi ile sahadaki operasyon 
süreçlerinin daha da verimli yönetilmesini 
sağladı. Aydınlatma ihbarları da 7/24 WFM 
sistem kaydında  takip ediliyor. Artık gelen 
ihbarlara müdahale çok daha kısa sürede 
gerçekleşecek. Yeni dönemle birlikte 2018 
yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan ettik." 
dedi. Milletvekili Zeki Aygün, SEDAŞ yöneti-
cilerinin kendisine aktardığı teknolojik yatı-
rım ve uygulamalara ait ayrıntılı bilgiler için 
teşekkür ederek, "SEDAŞ’ın verimlilik esası 
ile yaptığı çalışmaları,  Müşteri memnu-
niyetine odaklı sistem kurmasını takdirle 
karşılıyorum. Başarılı çalışmalarınızı tebrik 
ediyorum." dedi.  

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce’de  1 Milyon 700 
Binden fazla aboneye ve 
3,5 Milyon nüfusa elekt-
rik dağıtım hizmeti veren 
SEDAŞ, elektrik tüketi-
minde 2017 yılının 'en'leri-
ni açıkladı. SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven’in açıkladığı rakam-
lar şöyle;   
● En yüksek tüketim rekoru en uzun ge-
ceden bir gün sonra, 22 Aralık 2017’de 
kırıldı. En düşük tüketim ise Kurban 
Bayramı'nın ilk günü olan 1 Eylül 2017 
tarihinde  gözlendi.
● SEDAŞ’ın  verilerine göre 2017 yılında 
4 ilde toplam elektrik tüketimi 2016'ya 
göre yüzde % 3,7 artışla 9 milyar 310 
milyon kilowatt saatten (kWh), 9 milyar 
663 milyon kilowatt saate (kWh)'e yük-
seldi. 
● 2017 yılında tüketim rekoru 30 milyon 
935 bin kilowatt saat (kWh) ile 22 Aralık 
gününde kırılırken, bu artışta bölgede 
yılın en soğuk günlerinin yaşanıyor ol-
ması dolayısıyla başta sanayi ve kamu 
kurumları olmak üzere bölgede artan 
ısınma ihtiyacı etkili oldu.
● SEDAŞ'ın hizmet verdiği 20 bin kilo-
metrekarelik bölgede en düşük tüketim 
ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 01 
Eylül 2017 tarihinde yaşandı. Elektrik 
tüketimi 15 milyon 782 bin  kWh ile yılın 
en düşük rakamını gördü. 
● 22 Aralık tarihindeki yılın en yüksek 
tüketimi ile kıyaslandığında 1 Eylül’de 
tüketim zirveye göre yüzde 38,8 daha 
düşük bir seviyede gerçekleşti.
● En yüksek tüketim 22 Aralık, en dü-
şük üretim 01 Eylül’de gerçekleşti. 
● Aylık bazda bakıldığında ise SEDAŞ'ın 
hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce’de en yüksek elektrik tüketimi 
Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayında 
bölgede toplam tüketim 867 milyon 
902 bin kWh olurken, yılın en düşük 

tüketimi Ramazan bayramı 
tatili nedeniyle Haziran ‘da 

yaşandı. Haziran ayında 
Aralık ayına göre tüke-
tim 141 milyon 877 bin 
kWh daha düşük seyret-

ti ve 726 milyon 025 bin 
kWh'de kaldı.

● Saatlik bazda bakıldığında 
SEDAŞ'ın hizmet verdiği Sakarya, 

Kocaeli, Bolu ve Düzce’de en düşük tü-
ketim 26 Haziran 2017 tarihinde 06:00 
ile 07:00 saatleri arasında 466 bin 010 
kWh olurken, en yüksek saatlik tüketim 
26 Ocak 2017 tarihinde 14:00 ile 15:00 
saatleri arasında 1 milyon 603 bin 251 
kWh olarak gerçekleşmiştir.
● 2017 Kış döneminde bölgemizde 2 
milyar 503 milyon 611 bin kWh tüketim 
gerçekleşti. 2017 yaz tüketiminde böl-
gemizde 2 milyar 384 milyon 478 bin 
kWh saat tüketim gerçekleşerek yaz 
döneminde kış dönemine göre % 5 bir 
düşüş yaşanmıştır.
●  Abonelerin tüketim alışkanlıkları dik-
katle takip ettiklerini dile getiren SEDAŞ 
İcra Başkanı Bekir Sami Güven, "Sanayi 
yoğun bir bölgede elektrik dağıtım faa-
liyeti sürdüren şirketimiz için bu bilgiler 
çok değerli. Kaydı tutulan veriler saye-
sinde, mevsime bağlı olarak bazı aylar-
da tüketimin arttığını ve hangi bölge-
lerin büyüdüğünü  takip edip iş plan-
larımızı ve yatırımlarımızı bunlara göre 
şekillendiriyoruz. 2016-2020 arasında 
yapmayı planladığımız toplam 544 Mil-
yon TL yatırımın Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce’de yıl hedeflerini yüzde yüz 
(%100) oranında gerçekleştirmeyi he-
defliyoruz. Hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti en yüksek çevik bir şirket 
olma hedefimizle ilerlerken,  en az ke-
sintinin olduğu bölge olmak için de 2018 
yılında gerekli önlemlerimizi alıyoruz. 
Bundan sonraki dönemde de sektörü-
müzde öncülüğümüzü devam ettirece-
ğiz." ifadesini kullandı.

SEDAŞ Enerji'nin 2017 Yılı 
Rakamlarını Açıkladı

Yeni Dönemde 2018 Yılı Müşteri 
Memnuniyeti İlan Edildi

SEDAŞ’ın bölgesinde 2017 yılında elektrik tüketimi yüzde 3,7 artış ile 9,7 
Milyar kilowatt saate yükseldi. Tüketim rekoru en uzun geceden bir gün 
sonra, 22 Aralık 2017’de kırıldı. En düşük tüketim ise bayram tatili ve 
işyerlerinin de kapalı olması nedeniyle Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 
1 Eylül 2017 tarihinde  gözlendi.  
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Oracle Enerji Zirvesi’nde ‘Enerji Sektörü Dijital Dö-
nüşüm’ Ödülünün sahibi oldu. Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve kon-
solidasyon çalışmalarını hızla yürüten SEDAŞ, bu süreçte tercih ettiği teknolojilerin ülke-
mizde ilk ve başarılı bir şekilde uygulaması nedeni ile ödüle layık görüldü. 3. Oracle Enerji 
Zirvesi’nde, SEDAŞ’ın başarılı projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü aldı. Büyük 
veri ve analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede elekt-
rik, su ve gaz şirketlerinin teknoloji yatırımları da masaya yatırıldı. Gün boyunca devam 
eden zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu. SEDAŞ’ın 
yaptığı teknoloji yatırımlarını iş süreçlerine başarıyla  uygulamaları nedeniyle ödüle layık 
görülmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını ileten SEDAŞ Ortak Hizmetler Direktö-
rü Murat Eroğlu, SEDAŞ adına ödülü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün elinden aldı.  

SEDAŞ’ta özelleşmeden sonra kadın çalışan sayısını 10 kat artırdı. SEDAŞ enerji da-
ğıtım şirketleri içinde 150 bayan çalışanıyla örnek şirketler içinde yer alıyor. SEDAŞ 
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" yarışmasına Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem 
Şişli’yi aday göstererek katıldı. 200 kadının aday gösterildiği yarışmada adaylar, Baş-
kanlığını Güler Sabancı’nın yaptığı jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Gü-
ler Sabancı, "Bu ilk organizasyon tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir 
yolculuktur." dedi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenle-
nen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Törenine SEDAŞ’ta yöneticileri ile katıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçek-
leştirilen törene, Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik perakende satış 
şirketleri ile doğalgaz ve petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri, Enerji Bakanlığı 
bürokratları, iş, sanat, akademi ve spor dünyasından da birçok isim katıldı.

SEDAŞ Elektrik Dağıtımında 
"PARLAYAN YILDIZ"

SEDAŞ’ın da Katıldığı
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" 
Ödül Töreni Başarı İle Tamamlandı

SEDAŞ Dijital Dönüşüm Ödülü Aldı

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük 
on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ (Sa-
karya Elektrik Dağıtım A.Ş.), 2009 yılında özelleştiği günden bu yana sektörde müş-
teri odaklı öncü uygulamaları, 9 yıl içinde yaptığı büyük projelerle ve iş kültüründeki 
değişiklerle, verimlilik esasına dayanan çalışmaları, insan kaynakları ve bilişim tek-
nolojilerine yaptığı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
başkanı Bekir Sami Güven SEDAŞ’ın 9 yıl olan özelleşme sürecinden bu yana de-
ğişimine ilişkin açıklamalar yaptı. Güven; "SEDAŞ Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce 
illerinde, toplam yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 45 ilçe, 49 be-
lediye, 766 köy ve 1344 mahallede, 1,7 milyon tüketiciye ve 3,5 milyon nüfusa,  1700 
çalışanı ile 7 gün 24 saat elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi (OSOS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), enerjinin varlığını uzaktan izleyerek kont-
rol etmeye yarayan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Mobil İş Emri Yönetim 
Sistemi (WFM), Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için (MİY) projesi başta olmak üze-
re pek çok bilişim teknolojisi temelli yatırımlarını özelleşmeden hemen sonra baş-
layarak gerçekleştirdi. Hizmet kalitesini öncelikli hedef yapan 2017 yılında entegre 
yönetim sisteminin kurulumunu tamamlayan SEDAŞ, müşteri ve hizmet kalitesine 
odaklı yaklaşımıyla SAP IS-U ve CRM  sisteminin entegrasyonunu  sağlayan  proje-
sini de uygulamaya aldı. Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve kon-
solidasyon çalışmalarını hızla yürütmektedir." dedi.

SEDAŞ’a 5 Yeni Yönetim Sistemi Belgesi 
Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgelerinde 
3,5 milyon nüfusa hizmet vererek müşteri 
memnuniyetini çalışmalarının odağına alan 
SEDAŞ, 5 yeni yönetim sistemi belgesi al-
maya hak kazandı. SEDAŞ’ın aldığı belgeler 
arasında uluslararası standart belgeleri olan 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Stan-
dardı, ISO 10002:2014 Müşteri Şikâyetlerinin 
Ele Alınması Yönetim Sistemi Standardı, ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Stan-
dardı, ISO OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve EN 
15838:2009 Müşteri İlişkileri Merkezleri Yö-
netim Sistemi Standardı bulunuyor. Konuyla 
ilgili konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanı Bekir Sami Güven, daha kaliteli hiz-
met sunmanın bir sınırı olmadığını belirte-
rek, ‘’Bu yönetim sistemi belgeleri bizim için 
çok değerli.  Bizler, SEDAŞ ailesi olarak bu 
belgelerin alınabilmesi için tüm süreçlerimi-
zi, kalite, daha hızlı ve etkin çözüm,  müşteri 
memnuniyeti ve verimlilik esasıyla yeniden ele aldık. Bu belgelerin alınması için çalışan 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

SEDAŞ, Çağrı Merkezi için yapmış olduğu teknik altyapı 
ile birlikte istihdama da katkı sağlayarak gerçekleştirdiği 
personel yatırımları sonucunda beklenen performansın 
üzerinde başarı sağladı.  Çağrı Merkezleri araştırması ile 
hazırlanan raporda, 2017 yılında Türkiye genelinde Çağrı 
Merkezlerinde istihdam edilen çalışan sayısının 85 bin 
seviyesine ulaştığı belirtilirken, raporda, çağrı merkezi 
sektöründeki çalışanların yüzde 67'sinin kadın, yüzde 
33'ünün ise erkek olduğu ve yaş aralığının 21-29 arasında 
değiştiği ifade ediliyor. SEDAŞ’ın hizmet verdiği 186 Çağrı 
Merkezi, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet hedefi 

kapsamında, EPDK’nın Çağrı Merkezleri için 2017 yılında 
belirlediği performans hedefleri üzerinde bir performans 
gösterdi. 2016 yılında Çağrı Merkezi’nde çalışan sayısı 49 
iken, 2017 yılında bu sayıyı yüzde yüzün üzerinde artırdı 
ve Çağrı Merkezi çalışan sayısını 125 kişiye çıkardı. 186 
SEDAŞ Çağrı Merkezi, 2017 yılında ilk 20 saniyede cevap-
lanan çağrı oranını yüzde 89’a, toplam cevaplama ora-
nını yüzde 97’ye, ulaşılabilirlik seviyesini yüzde 99,62’ye 
taşıdı. SEDAŞ Çağrı merkezi aramalarında EPDK tarafın-
dan belirlenen yüzde 95 "cevaplama oranı" hedefini de 
yüzde 97’ye taşıyarak beklenen performansın üzerinde 

bir başarı gerçekleştirdi. SEDAŞ çağrı Merkezinde hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyeti kapsamında müşteri 
temsilcileri, iletişim, diksiyon ve müşteri ilişkileri gibi eği-
timlerden geçiriliyor. SEDAŞ Çağrı merkezi dijital altya-
pısı ile müşterilerinin çağrı merkezine daha hızlı ulaşa-
bilmesini sağlamak amacıyla hat kapasitesini de artırdı.  
Bu illerde elektrik kesintisi olduğunda bölge halkının ilk 
aradığı numara 186 SEDAŞ Çağrı Merkezi oluyor. 186 
SEDAŞ Çağrı Merkezi, altı ayrı vardiya girişi ile Sakarya, 
Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım bölgesi müş-
terileri için 7/24 hizmet veriyor.

SEDAŞ Çağrı Merkezinden Başarılı Performans
SEDAŞ’tan Çağrı Merkezi ile İstihdama Katkı
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Ferizli de yolun sabah saatlerinde çökmesi nedeniyle elektrik direkleri devrildi. SEDAŞ ekip-
leri, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla bölgede elektrik kesintisi uyguladı. SEDAŞ ekipleri 
enerji hattının onarımı ve bölgenin enerjilendirilmesi için hızla harekete geçti. Bazı iş yer-
lerinin  ufak çaplı hasar gördüğü olayda, can kaybı yaşanmazken, SEDAŞ ekiplerinin hızlı 
ve çevik bir tutum sergilemesi çevredeki vatandaşlar ve esnafın takdirini kazandı.  Yıkılan 
direklerle birlikte trafo direğinde oluşan hasar sonucu, hızla harekete geçen SEDAŞ Şebe-
ke Operasyon Bölge Sorumlusu Can Ilgaz, ekipleri ile olaya müdahale ederek malzeme ve 
personel akışını sağladı. Ekiplerin meşakkatli ve yoğun uğraşları ile elektrik direklerinin ve 
iletkenlerin montajı gerçekleştirildi. Hasar gören trafonun da vinçlerle yerine montajı  yapıldı.

SEDAŞ’tan Akyazı’ya Trafo Yatırımı

Muhtardan 
SEDAŞ’a Teşekkür

SEDAŞ’tan Aydınlatma Odaklı Çalışma

SEDAŞ Ekiplerinden Hızlı Müdahale
Heyelan Yıktı SEDAŞ Yaptı

SEDAŞ Bolu, Düzce ve Sakarya'da Ocak ayında kar yağışında sahada 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Anında arızalara müdahale eden ekipler 
karın etkili olduğu yüksek alanlarda arazi içinde doğa koşulları ile 
mücadele ettiler ve elektriğin verilmesi için canla başla çalıştılar.
SEDAŞ yaz boyunca yaptığı bakım çalışmaları ile aldığı önlemlerle 
kışa hazırlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü ve gerekli önlemlerini 
aldı. Bolu ve Düzce den sonra Sakarya İlinde de kar kendini hissettir-
di. SEDAŞ ekipleri de sahada elektriğin kesintisiz bir şekilde tüketici-
lere verilebilmesi için dört koldan şebekedeki mücadelelerini sürdü-
rürken Akyazı İlçesinde Dokurcun Mahallesi ile Haydarlar, Yörükyeri, 
Güvençler ve Kayabaşı köylerine ait şebekede hat üzerinde travers 
değişimi ve montaj çalışması yapıldı. SEDAŞ yağan karda elektriğin 
sürekliliği için 7/24 görevde tuttuğu ekipleriyle vatandaşların en iyi 
hizmeti alması ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması için başarılı 
mücadelesini 7/24 sürdürdü.

İç kısmı metal muhafazalı modüler hücrelerle donatılmış, 
maksimum kullanıcı güvenliğini sağlayan, SCADA’ya uyumlu 
bu yeni monoblok beton köşk trafo kabinleriyle, teknik kayıp-
lar önlenirken, SEDAŞ ekiplerinin iş güvenliği içinde daha hızlı 
manevra yapma kabiliyeti de artacak. 
AKYAZI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ  
Akyazı Belediyesi yeni yapılacak katlı otopark alanı içinde SE-
DAŞ’a trafo yeri tahsis etti. Akyazı Belediyesi SEDAŞ’ın mer-
kezde yapacağı yatırımın önünü açarken, SEDAŞ yeni montajı 
yapılan beton köşk tipi trafo merkezi ve  yeraltı kablolu şe-
beke bağlantılarına ait  yatırımları ile merkezde artan enerji 
talebinin de karşılanmasına katkı sağlayacak.

AKYAZI KAYMAKAMLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ  
SEDAŞ’ın bu çalışmaları kapsamında, Akyazı’da Kızılay Mey-
danındaki trafo direğindeki 400 KVA trafo kaldırılarak yerine, 
Kaymakamlık  binasının bahçesine 1000 KVA’lık bir trafo be-
ton köşk kabini tesis edilmesi için yer tahsisi yapıldı. SEDAŞ 
bu yatırımlarına start verdi.  Enerji kalitesi ve müşteri mem-
nuniyetini dikkate alan SEDAŞ, trafo ve yeni şebeke yatırım-
ları  ile esnaf ve vatandaşların önümüzdeki dönemde elektrik 
arızalarıyla ve elektrik kesintisi ile karşılaşmaması için ça-
lışmalarını gerçekleştirirken, bunların yanında, artan enerji 
talebinin de rahatlıkla karşılanmasına bu yatırımları ile katkı 
sağlıyor.

"D-130 Karayolu üzerinde Gölcük’te bozuk 
olan aydınlatma lambalarını tespit etmek 
amacıyla SEDAŞ ekipleri, yol boyunca çalışma 
yapıyor. Trafik ile koordinasyon sağlanarak 
yapılan çalışmada SEDAŞ bozuk olan aydın-
latma lambalarını tespit ederek, onarımını 
gerçekleştiriyor. SEDAŞ Şebeke Operasyon 
Ekipleri Gölcük D-130 Karayolu’nda bozuk ay-
dınlatma lambalarını tespit ediyor. Gölcük’te 
Anayol üzerinde bulunan bazı aydınlatma 
lambalarının yanmamasından ötürü araç 
sürücüleri oldukça sıkıntı yaşıyordu. SEDAŞ 
Ekipleri bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ekiple-
rin çalışmaları sırasında İzmit-Gölcük arası yol 
trafiği yoğunluğu artıyor olsada Trafik yoğun-
luğu yaşanmasına rağmen araç sürücüleri 
gerçekleştirilen çalışmalardan oldukça mem-
nun olduklarını ifade ediyor. Çalışmalar hak-
kında açıklama yapan bazı araç sürücüleri, "D-
130 Karayolunda arızalı lambalara SEDAŞ’ın 
müdahale etmesi yol güvenliği açısından çok 
güzel bir çalışma. Bu çalışmayı gerçekleştiren 
SEDAŞ ekiplerine teşekkür ediyoruz" dediler.

Kocaeli Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz SEDAŞ 
ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Celalettin İçöz, 
teşekkür mesajını sosyal medyadan da paylaş-
tı. Muhtar İçöz, "Mahallemiz sınırları içerisindeki 
aydınlatma lambalarını onaran SEDAŞ çalışan-
larına teşekkür ediyorum. Gece gündüz deme-
den hizmet verme anlayışı içinde aydınlatma 
çalışmalarını sürdüren ve sokaklarımızın ışıl 
ışıl olmasını sağlayan SEDAŞ’a çok teşekkürler. 
Hizmetin vakti saati olmaz. SEDAŞ ekiplerine 
zorlu çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

SEDAŞ’ın Yağan Karda Başarılı Mücadelesi

2018 yılı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), Akyazı İlçesi 
Yağcılar caddesi üzerinde yer alan 400 KVA gücündeki 2 adet direk tipi trafo  yerine,  1000 KVA’lık 
monoblok beton köşk trafo kabini konulmasını gerçekleştiriyor. 
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SEDAŞ Yenileme ve Bakım 
Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

SEDAŞ ve İzmit Belediyesi Şehir Şebekesi İçin Bir Araya Geldi  

SEDAŞ’tan İş Güvenliği Önlemleri İle Hayatta Kalmanın 10 Altın Kuralı

SEDAŞ Güvenliği
24 Saat Görevde

SEDAŞ faaliyet bölgesinde bulunan 4 İl 45 İlçe-
de 3,5 milyon nüfusa ve 1,7 milyon kullanıcıya, 
misyonu gereği, "güvenli, kaliteli, güvenilir elekt-
rik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak" 
amacıyla, bakım ve onarım çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. SEDAŞ çok farklı nedenlere 
bağlı olarak meydana gelebilecek olası elektrik 
kesintileri için vardiyalı sistemde 24 saat görev 
yapan ekipleri ile müşterilerine hizmet vermek 
üzere sahada görev yaparken, bakım ekipleri 
bakım programı kapsamında enerji sisteminde 
koruyucu önlemler alıyor ve performans esası-
na dayalı günlük, aylık ve yıllık bakım program-
larını da gerçekleştiriyorlar. 2018 yılını müşteri 
memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ, meşakkatli 
çalışmalar gerektiren ve tehlike sınıfı yüksek iş 
kolunda, tüm sektörler için önemli bir girdi olan 
ve sanayinin can damarını oluşturan elekt-
rik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini ve şebeke 
alt yapısını gerçekleştiriyor. SEDAŞ 7/24 şe-
bekede enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere 

yatırım projeleri hazırlıyor ve uygulamaya ge-
çiriyor. 2016-2020 yılları arasında 544 Milyon 
TL yatırımı yüzde yüz oranında gerçekleştir-
meyi hedefleyen SEDAŞ, şebeke yatırımları ve 
teknolojik yatırımları ile yenileme ve kapasite 
artışı sağlarken, elektrik şebekesinde sürek-
li bakım çalışmaları da yapıyor. Enerji dağıtı-
mında SAP bilişim programında hazırlanan ve 
kayda girilen bakım planları şebeke operasyon 
bakım ekiplerince ele alınarak WFM (Mobil İş 
Emri Yönetim Sistemi) Projesi üzerinde de ta-
kip ediliyor ve bu çalışmalar ayrıntılı bir şekil-
de raporlanıyor. SEDAŞ operasyon ekipleri hiç 
durmaksızın trafo ve pano bakımlarının ya-
pılmasını, şebeke lamba bakım çalışmalarının 
yapılması yanında, enerji nakil hatlarında ilet-
kenlere temas edecek duruma gelmiş ağaç-
ların budanmasını da sürdürüyorlar. SEDAŞ 
2018 yılı sonunda da 121 milyon TL yatırımı 
yüzde yüz hedefi ile gerçekleştirmeyi planladı.   

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
hizmet binalarında güvenlik gö-
revlileri SEDAŞ’ın koruma ve gü-
venlik görevlilerine ait sorumlu-
luk ve görev talimatlarına uygun 
olarak 7 gün 24 saat kesintisiz 
nöbet sistemiyle görev yapıyor-
lar. Vardiyalı olarak çalışan gü-
venlik görevlileri, SEDAŞ’ın ana 
hizmet binaları ve kampüs alanı 
içinde her tür tehlikelere engel 
olmak için bu olaylara yönelik 

yönetimce verilen talimatlar 
doğrultusunda gerekli önlemle-
ri alıyor ve güvenliği sağlıyorlar. 
Güvenlik görevlileri, danışma, 
kabul, kayıt, kontrol, refakat ve 
yönlendirme ile güvenlik kamera 
takibi gibi hizmetleri de yapıyor 
ve bu güvenlik hizmetlerini ku-
rumsal bir yaklaşım ile SEDAŞ’ın 
halkla ilişkilerine de olumlu katkı 
sağlayacak bir şekilde kesintisiz 
olarak sürdürüyorlar.   

SEDAŞ ve İzmit Belediyesi bir toplantı ile şehir 
şebekesine ait değerlendirmeleri birlikte yaptı-
lar. Dr.Şentürk, Dr.Doğan’a SEDAŞ’ın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.  İzmit Belediye Başkanı 
Dr.Nevzat Doğan ile bir araya gelen, SEDAŞ 
Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, Dağıtım 
Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke Ya-
pım Müdürü Gökhan Öztürk ile Ar-Ge Yatırım 
Planlama Sorumlusu Aysel Karaşin şehir şe-
bekesine ait değerlendirmeleri birlikte yaptılar. 
Paydaşlarını bilgilendirme konusunda hassas 
davranan SEDAŞ ekibi, yüz yüze sağlanan bil-
gilendirme ve değerlendirme toplantısında 
şehir merkezini besleyen trafolarla ilgili yapı-

lacak çalışmalar hakkında Dr.Nevzat Doğan’a 
ayrıntılı bilgiler verdi.  SEDAŞ Dağıtım Direktörü 
Dr.Ersan Şentürk, "SEDAŞ özel şirket statüsün-
de, elektrik dağıtımını bir kamu hizmeti olarak 
gerçekleştiriyor. Tüm paydaşlarımızın görüş ve 
önerilerini almak bizim için çok değerli. Ayrıca 
olumlu sonuçlar için işbirliği gerektiren konular 
olabiliyor."dedi. Dr.Nevzat Doğan işbirliği gerek-
tiren konularda hizmetin daha iyi verilebilmesi 
için karşılıklı istişare ile el birliği yapılıp hızlı so-
nuç alınacağını belirtti. Dr. Nevzat Doğan, bilgi-
lendirme ve değerlendirme amaçlı yapılan top-
lantının çok faydalı olduğunu belirtti ve SEDAŞ 
yöneticilerine verilen bilgiler için  teşekkür etti.

Her yıl yüzlerce iş kazasının ya-
şanması ve bu kazalarda yıl-
da 2 binin üzerinde vatandaşın 
hayatını kaybetmesi, şirketle-
rin bu konuda daha fazla önlem 

almasını ve kazaları azaltmak 
için İş Güvenliği konula-
rında daha fazla çalışma 
yapmalarına neden olu-
yor.  Sakarya, Bolu, Düzce 
ve Kocaeli bölgesinde 3,5 
milyon nüfusa ve 1,7 mil-

yon haneye elektrik dağıtım hizmeti veren  SEDAŞ 
iş güvenliği kültürünü topluma yaygınlaştırmak he-
defiyle,  olası iş kazalarının  önlenmesiyle ilgili sos-
yal sorumluluğunu Meslek Liselerine taşıdı. SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı  Bekir Sami Güven, 
Sakarya da Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde SEDAŞ tarafından düzenlenen iş güvenliği 
eğitim seminerinin, SEDAŞ’ın bu konunun toplum-
da yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir çalışması 
olduğunu belirterek,  "Eğitim semineri ile  elektrik 
işlerinde görev yapacak gençlere iş güvenliğinin 
önemi ve hayatta kalmanın 10 altın kuralının neler 
olduğu hakkında İş Güvenliği uzmanlarımız tarafın-
dan çok önemli bilgi paylaşımlarında bulunuluyor." 
dedi. Güven, geçen yıl yaşanan iş kazaları sonucu 
2006 işçinin hayatını kaybettiğini ve bu iş kazala-
rında enerji sektöründen 65 kişi bulunduğunu ifade 
ederek, "Dikkat çalışanları hayatta tutar. Çalışmaya 
başlamadan önce enerjinin olmadığından emin ol-
mak veya kişisel koruyucu donanımları kullanmak, 
çalışılacak alanda gerekli önlemleri almak, çalışanı 
ve çevredekileri de tehlikelerden korur. SEDAŞ bu 
anlamda 10 Altın kuralını iş hayatının olmazsa ol-
mazı olarak belirledi. Bu bizim anayasamız gibi. Her 
Sedaşlı bu kurallara harfiyen uymak zorunda." di-
yerek kuralları anlattı.

10 Altın Kural:
1. Tehlikeleri bildirin
2. Çalışmaya başlamadan önce enerji yokluğundan 
emin olun
3. Talimatlara uyun
4. Yetkiniz dışında işlem yapmayın ve yaptırmayın
5. Çalışmaya başlamadan önce gerekli haberleş-
meyi sağlayın
6. Güvenlik donanımlarının çalışır durumda olduğu-
nu kontrol edin
7. Trafik kurallarına uyun
8. Çalışma alanının güvenliğini sağlayın
9. Kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın
10. İş kazalarını bildirin  



6

SEDAŞ Paydaş İletişimini Önemsiyor
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a "Elektrik 
dağıtımı gibi çok değerli bir iş yapıyor ve vatan-
daşlarımıza en iyi hizmetin verilmesine çalışıyo-
ruz."dedi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım 
Direktörü  Dr. Ersan Şentürk, Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar’ın SEDAŞ’a yaptığı neza-
ket ziyaretinde, SEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti 
altyapısına yönelik çalışmalarının durmaksızın de-
vam ettiğini söylerken, SEDAŞ’ın tüm çalışanları ile 
çok değerli bir iş yaptığını ve elektrik kullanıcılarının 
daha iyi hizmet alabilmelerini hedeflediklerini be-
lirtti. Dr. Şentürk, elektriğin sürekliliğini sağlamak 
için SEDAŞ’ın SCADA Projesi ile elektrik enerjisini 7 
gün 24 saat aralıksız olarak uzaktan da izlediğini 
ve gerektiğinde arızalara kilometrelerce uzaktan 
kumanda edebildiğini, alternatif hatlar üzerinden 
beslemelerin yapılabilmesini sağlayan teknolojinin 
kullanıldığını söyledi. Dr.Şentürk ayrıca elektriğin 
bakım ve onarımına yönelik daha iyi performans 
sergilenebilmesi amacıyla, WFM İş Gücü Yönetimi 
Projesiyle SEDAŞ’ta yeni bir dönem başlattıklarını 
belirtti. Dağıtım Direktörü Dr. Şentürk, Serdivan 
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a SEDAŞ’ın pay-
daşları ile etkin iletişimi önemsediğini ve nezaket 
ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eder-
ken, yüz yüze sağlanan etkin iletişimin kurum-
lar arası koordinasyon ve işbirliğine olumlu katkı 

sağladığına inandığını belirtti. Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar, SEDAŞ Dağıtım Direktö-
rü Dr. Ersan Şentürk’e yaptığı nezaket ziyaretinde 
gördüğü yakın ilgi ve kendisini bilgilendiren pay-
laşımları için Şentürk’e teşekkür etti. Serdivan’ın 
gelişimini SEDAŞ’ın da yakından takip ediyor ol-
masından ve hizmet kalitesini arttırmak, müşteri 
memnuniyetini çoğaltmak, ayrıca enerji talepleri-
nin karşılanması için çalışmaların sürdürülmesin-
den dolayı  SEDAŞ’ın değerli çalışanlarına, yöneti-
cileri nezdinde teşekkür ediyor ve başarılı çalışma-
larının devamını diliyorum dedi. Dr. Ersan Şentürk, 
misafiri ile yakından ilgilendi ve nezaket ziyareti 
nedeniyle, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alem-
dar’a teşekkür etti.  

SEDAŞ’ın Çalışanları ve 
Paydaşlarının İçtenlikli Buluşması
SEDAŞ Akyazı’da SEDAŞ’ın paydaşları-
nın da davet edildiği "Birlik ve Beraberlik 
Organizasyonu" başarılı ve samimi bir 
ortamda,  gerçekleşti. SEDAŞ Yöneti-
cilerinin ve paydaşlarının katılımıyla, 
birlik, beraberlik ve dayanışma adına, 
manevi zenginlik katılan, samimi bir 
ortamda gerçekleştirilen ve çalışanları 
öğle yemeğinde buluşturan  organizas-
yona, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Er-
san Şentürk başta olmak üzere dağıtım 
Direktörlüğüne bağlı yöneticiler ve SE-
DAŞ’ın diğer departmanlarından  çalı-
şanlar ile birim sorumluları da katıldılar. 
SEDAŞ yöneticileri ve çalışanlar organi-
zasyonda emeği geçenlere ayrı ayrı te-
şekkür ettiler. SEDAŞ Dağıtım Direktörü 
Dr.Ersan Şentürk ve SEDAŞ yöneticileri, 
TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğu ve 

TES-İŞ Adapazarı Şubesi Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile çalışanlar organizasyon 
sırasında, bir araya geldiler. Çalışanların 
hoş sohbeti ve mutluluğu ile başarılı 
bir şekilde gerçekleşen  organizasyona, 
katılan herkes ayrı ayrı teşekkür ettiler.  
"Birlik ve Beraberlik Organizasyonuna" 
Akyazı ve Karapürçek Muhtarları yanı 
sıra,  Belediye Meclis Üyeleri ve Bele-
diye Başkanı Hasan Akcan da katıla-
rak çalışanları bu güzel organizasyona 
imza attıkları için tebrik ettiler.  Başkan 
Akcan, "SEDAŞ Çalışanlarına yaptıkları 
tehlikeli ve meşakkatli işlerde kazasız 
belasız çalışmalar diliyoruz. Enerjinin 
sürekliliği için verdikleri çabalara ve 
emeklere, birlik ve beraberlik mesajı için 
yaptıkları bu güzel ve samimi organi-
zasyona teşekkür ediyoruz" dedi. 

SEDAŞ, SAÜ ve Pakistan 
Üniversitesi’nin AR-GE İşbirliği
Türkiye’den Sakarya Üniversitesi ve SEDAŞ, Pakistan’dan ise COM-
SATS Institue of Information Technology Üniversitesi "Büyük Veri 
Analitikleri Kullanarak Etkin Enerji Yönetimi" adlı projede işbirliği 
yapmak üzere bir araya geldiler. SEDAŞ ile SAÜ işbirliği gelişerek 
ilerliyor. Hizmet ve sanayi işkolunda faaliyet sürdüren kurumların 
üniversiteler ile işbirliğine güzel bir örnek oluşturacak Ar-Ge işbirliği 
bu sefer yurt dışında Pakistan’a  ulaştı.  Türkiye ve Pakistan arasın-
daki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-
Ge çalışmalarının desteklenmesi kapsamında açılmış olan TÜBİTAK 
ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ortak proje çağrısına, SAÜ, SEDAŞ ve 
Pakistan Teknoloji Üniversitesi  "Büyük Veri Analitikleri Kullanarak 
Etkin Enerji Yönetimi" adlı proje ile katılım kararı aldı.  Projenin da-
nışmanlık desteği SEDAŞ’tan Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk 
ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü  Gökmen Hasançebi tarafından 
sağlanacak.  

Mudurnu Enerji Yatırımı Projesi İçin İş Planı Yapıldı

Kurumlar Arası İşbirliği
Yatırımcı kurumlar arasında yer alan SEDAŞ, ilkeli bir şekilde yatırım projelerini TEDAŞ Genel Müdürlüğü, AY-
KOME (Altyapı Koordinasyon Merkezleri) ile paylaşıyor ve ilgili kurumlarla işbirliği yanında,  Valilik, Kayma-
kamlık ve Belediyelere de gerekli bilgilendirmeleri sağlıyor. 
Proje bazında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak üzere Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ile 
bir araya gelen SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapan Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, 2018 yılı yatırım programında Mudurnu’da Bolu Caddesi üze-
rindeki ekonomik ömrünü yitirmiş şebekenin yapılmasına ait projeyi yerinde etüt ettiler.  Bu projede, alçak ve 
orta gerilim (AG/OG) elektrik şebekesinin yer altına alınması ve toplamda 4 adet monoblok beton köşk trafo 
kabininin tesis edilmesi ile yaklaşık 2 km’lik güzergahtaki yerleşim alanında sürekli artan enerji talebinin kar-
şılanması ve şebekenin yenilenmesi ile müşteri memnuniyeti de hedefleniyor. 
İş Planı Koordinasyonu
Yerinde yapılan bu etkin iletişim çalışmasında,  İller Bankası tarafından Mudurnu Merkez’de 2018-2019 ara-
lığında tamamlanması hedeflenen su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının gerçekleşeceği, ancak yeraltı 
kablolu elektrik dağıtım şebekesinin su, kanalizasyon, doğalgaz, telekomünikasyon vb.  türde altyapı çalış-
maları sırasında yeraltı kablolarının zarar görebileceği ve sonraki dönemde enerji kalitesinin olumsuz etkile-
nebileceği de dikkate alındı. Kablo eki  ve arızaların oluşmasına neden olmayacak şekilde planlama yapılma-
sının, kanalizasyon ve su tesis yapım işlerinin tamamlanması sonrasında elektrik şebekesine geçilmesinin 
zorunluluğu da Belediye ve SEDAŞ yetkililerince değerlendirildi.
Kaynağın Verimli Kullanılması
Tarihi kent kimliği ve dokusu hâlâ bozulmadan günümüze ulaşabilmiş, geçmişten geleceğe ışık tutan Mudur-
nu da yeraltı elektrik şebekesine ait uygulanacak projenin yapım işinin, İller Bankası çalışmasının tamam-
lanması sonrasında yapılmasına karar verildi. Yatırım çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, 
kamu kaynaklarının verimli kullanılması esası dikkate alındı ve bu konuda  fikir birliğine varıldı.    

SEDAŞ elektrik dağıtım şebekelerini yaparken paydaş planı kapsamında hareket ederek 
yatırım çalışmalarından etkilenecek grupların bilgilendirilmesini ve müşteri memnuniye-
tini sağlayarak, iletişim faaliyetlerini de sürdürüyor. 

SEDAŞ PAYDAŞ PLANI GEREĞİ 
BİLGİLENDİRİYOR
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Ayın Röportajı
Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın rö-
portajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu ay Bakım 
Yönetimi Müdürlüğü'nden Kadir Demirtaş var. Kendisi 
ile hayatı, eğitimi ve hobileri hakkında kısa bir söyleşi 
yaptık.
Bize kendinizden bahseder misiniz?
1981 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğdum. Babamın işi se-
bebiyle 1981 yılında Adana’ya yerleştik. Eğitim hayatım Adana 
da geçti. 2000 yılında Sakarya'ya taşındık. Evliyim, bir oğlum ve    
bir de kızım var.
SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar zamandır 
görev yapıyorsunuz?
İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Yönetimi Mü-
dürlüğünde, Bakım Yönetimi Görevlisi olarak 14 yıldır görev 
yapmaktayım. 
Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
Şiir yazmaya ortaöğretim dönemlerinde başladım. Duygusal 
bir yapım olması nedeni ile sosyal ilişkilerde hislerimi yansı-
tamadığımı fark ettim. O günlerde şiirin duygulara tercüman 
olduğunu üstat olarak tabir ettiğimiz Necip Fazıl Kısakü-
rek, Yahya Kemal Beyatlı, Edip Cansever, Can Yücel gibi usta 
şairlerin şiirlerini okuyarak keşfettim ve kendi şiirlerimi kaleme 
almaya başladım. 

Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
İlham perime kulak veriyorum ve o ne zaman duygu yoğun-
luğunun oluştuğunu bana hissettirirse hemen kalem ve kâ-
ğıdı elime alıyorum.
Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi daha çok 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Şuana kadar yaklaşık 200 şiir yazdım ve bunların 60 tanesi 
Adana’da çeşitli yerel gazete ve dergilerde yayınlandı. Ülke 
genelinde yapılan şiir yarışmalarına katılmayı hedefliyorum. 
Şiirlerimde genellikle tema olarak duygusallığı, aşkı ve sami-
miyeti ön planda tutuyorum. 
Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz tavsiyeler 
var mı?
Hobi edinmek kişinin ne istediğini bilmesini ve bu yolda ke-
yifli aktiviteler yaparak, olumsuz negatif mesajlara göğüs 
gerebilmesini sağlar. 

Bu bir insan psikolojisine olumlu katkı sağlayan sosyal bir 
etkinliktir. Yaş, cinsiyet, din, dil, ırk gibi kriterleri olmayan bu 
sosyal hareketlerden en az birinin yapılıyor olması kişinin 
kendine verdiği değerin en önemli göstergesidir. Duyguları-
mın ilk yansıması olan "Biten Aşk" isimli şiirimi, siz değerli 
okuyuculara armağan ediyorum.

BİTEN AŞK
Uçurumun kenarında yalnız seni düşünüyorum
Gözlerimi kapatıp, uzaklara dalıyorum
Seni denizin mavisiyle aldatıyorum
Yorgun bir akşamda beni terkedip gittiğin gibi

O anı düşündükçe çıldırıyorum
Kanım çekiliyor, nefessiz kalıyorum
İlerdeki sabahçı kahvesinde sabahlıyorum
Senin de bir başka gecede sabahladığın gibi

Sabah güneş ışığıyla uyanıyorum
Duvardaki tozlanmış resmine bakıyorum
Kalbimden silip atıyorum hatıralarını, aşkını ve seni
Senin de beni kalbinden silip attığın gibi
    Kadir DEMİRTAŞ

SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki beş üniversite ile işbirliği içinde sos-
yal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği 
proje fikri yarışmasının üçüncüsüne akademisyenler ile birlikte start verdi.  Yarışma Onur 
Kurulunda SEDAŞ icra Başkanı ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) rektörleri yer aldı. 04 Nisan 2018 tarihine kadar 3. ve 4. Sınıf üniversite öğrencilerin-
den www.sedas.com web sitesindeki "Proje Fikri Yarışması" alanından başvurular alındı. 
Yarışma yürütme Kurulunca,"Toplum için yeni teknolojiler" teması ve "Projesi İyi Olan Ka-
zansın" sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmada 1.olan projeye 7 Bin 500 
lira, 2. olan projeye 5 Bin lira ve 3. olan projeye 4 Bin lira ile 12 adet mansiyona değer görülen 
projeler için 1000’er TL, eğer grup olarak katılım söz konusu ise 1500’er TL ödül verileceği 
açıklandı. Yarışmada heyecanla değerlendirme sonuçları bekleniyor.  

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Geb-
ze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 3. ve 4. Sınıf üniversite öğrencileri SE-
DAŞ'ın Proje Fikri yarışmasına büyük ilgi gösterdiler. SEDAŞ Düzce 
İdari İşler Bölge Sorumlusu Ahmet Çelikkan ve SEDAŞ Bolu İdari İşler 
Bölge Sorumlusu Gönül Ateş ile Kocaeli İdari İşler Bölge Sorumlusu 
Yener Tekin tarafından Kocaeli, Düzce ve Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi Mühendislik Fakültelerindeki duyuru panolarına, SEDAŞ'ın 
Geleneksel 3.Proje Fikri Yarışmasına ait  "Projesi İyi Olan Kazansın" 
Sloganı ile 2018 yılı yarışma posterleri asıldı. Yarışmanın Başvuru 
rehberi ve ayrıntılı bilgiler sedas web sayfasında yayımlandı.

PROJE FİKRİ YARIŞMASI'nda Heyecan Dorukta

SEDAŞ’ın duyurduğu proje fikri yarışmasında ilk 3 yanında 12 adette mansiyon ile toplamda 15 proje fikrine ödül verilecek. Yenilikçi bir proje için ya-
zılı anlatımla yapılacak son başvuru tarihi için süre daralıyor. Ayrıntılı bilgi için sedaş web sayfasında yarışmanın başvuru rehberi de yayımlanıyor. 
Üniversiteler İstedi SEDAŞ Yaptı
SEDAŞ’ın bölgesindeki Sakarya, Düzce ve Kocaeli, Gebze Teknik ve Abant İzzet Baysal üniversiteleri ile  birlikte koordine ettiği ve sosyal sorumluluk kap-
samında düzenlediği Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresi, öğrencilerin yarışmaya katılabilmelerine kolaylık sağlamak ve daha çok sayıda öğrencinin 
katılımını sağlamak amacıyla 04 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Üniversite yönetimlerinin sınav dönemleri nedeniyle başvuru tarihi uzatma 
talepleri 04 Nisan için etkili oldu. 19 Nisan'da elemelerden geçen projelerin sahipleri 2 Mayıs günü proje değerlendirme kuruluna sunum yapacak ve aynı 
gün ilk üç ve 12 mansiyon ödülü sahiplerine SEDAŞ yöneticileri tarafından takdim edilecek.
Yarışmaya katılmak çok kolay
SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri dijital başvuru formuna yenilikçi proje fikirlerini yazarak ve 
dosya da ekleyerek, yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çektiler.

SEDAŞ’ın "Proje Fikri Yarışmasında" İlk Değerlendirme Tarihi 19 Nisan 2018

SEDAŞ Proje Fikri Yarışması Posterleri Üniversitelerin Duyuru Panolarında

Şiirlerim...
Şiirlerim...



İşbaşı konuşmalarını 
fotoğraflandırıyoruz.

Örnek uygulamaları
alkışlıyoruz.

Tecrübelerimizi 
arkadaşlarımızla paylaşıyoruz.

Bolu Merkez Şebeke Operasyon Biriminde
Şebeke Operasyon Sorumlusu Levent Şimşek

mesai arkadaşları ile işbaşı konuşmaları

Düzce Merkez-Şebeke Operasyon Merkez
Arıza Sorumlusu Barış Cerlet mesai arkadaşları ile

işbaşı konuşmalarını paylaşırken

Mudurnu Şebeke Operasyon Biriminin
işbaşı konuşmaları

İşbaşı konuşmalarını fotoğraflandırıyoruz.

Kıbrıscık İşletmesi Levent Şimşek Şebeke Operasyon 
Sorumlusu işbaşı konuşmaları. Eğitim sonunda 2 nüsha olarak 

eğitim katılım formu katılımcılara imzalatılmaktadır.

Düzce Merkez Şebeke Operasyon Biriminin
vardiya değişimi öncesi işbaşı konuşması

Taşkesti Şebeke Operasyon Biriminin
işbaşı konuşmaları

İşbaşı konuşmasında KKD'lerin doğru kullanımı
ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz.

Mudurnu-Göynük-Taşkesti İlçeleri
Şebeke Operasyon Sorumlusu Mesut Yörükoğlu
Göynük mesai arkadaşları ile işbaşı konuşmaları

Düzce Merkez Şebeke Operasyon Biriminin
KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) işbaşı konuşması

Seben Şebeke Operasyon Biriminin
işbaşı konuşmaları

Gebze işbaşı konuşmalarında ekipler
iş güvenliği tecrübelerini paylaşıyor.

SEDAŞ'ta İşbaşı (Toolbox) Konuşmaları
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İSG Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereği, SEDAŞ saha çalışanlarının belirlenen risklerle 
ilgili alabilecekleri önlemlere ilişkin sürekli olarak bilgilendirilmeleri gerekir. SEDAŞ 
birimlerinde içeriği İşletme Bakım Müdürlüğü ve İSG Müdürlüğünce ortak bir çalışma sonucu 
hazırlanmış  olan işbaşı konuşma dökümanlarının birim sorumluları tarafından kendi ekip 
üyeleriyle paylaşması periyodik bir eğitime dönüşmektedir. Uygun yer ve zamanda yaşanan 
olaylarla örneklendirilerek çalışanlarla yapılan işbaşı konuşmaları, 30 dakikayı geçmemekte 
ve eğitim sonunda 2 nüsha olarak eğitim katılım formu katılımcılara imzalatılmaktadır.

1 nüshası İK Müdürlüğü Eğitim Birimi'ne ulaştırılmaktadır. Diğer nüsha ilgili birim tarafından 
saklanmaktadır. 

DİKKAT! İşbaşı konuşmaları fotoğraflandırılmalı, olumlu örnek oluşturacak İSG uygulamaları 
yapan iş arkadaşlarımız toplantı anında mutlaka alkışlanarak ödüllendirilmeli, yanlış 
uygulamalarla karşılaşan çalışanların bunları mutlaka iş arkadaşlarıyla paylaşması teşvik 
edilmelidir. 
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SEDAŞ Öneri Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile 2017 yılında öneri sistemine gelen en iyi 3 öneri 
belirlendi. Ödüle layık görülen önerilerin sahiplerine ödülleri yıl sonu toplantısında İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven ve Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk tarafından verildi.

1. Seçilen Öneri Sahibi: 
Mustafa Özbek - İş Güvenliği Sorumlusu
ÖNERİSİ; "Çalışanlar mesai saatlerinde ekip olarak veya birey-
sel faaliyet yürütmektedir. Yapacakları tehlikeli hareket giri-
şimleri için anlık uyarı mekanizması/süpervizör vb. bir kurgu 
bulunmamaktadır. Operasyonel faaliyetlerin yönetim şeklinde 
süpervizör vb. bir kurgununda kısa ve orta vadede şekillenme-
si olanağı zor görünmektedir. Çalışanların tehlikeli hareketler-
den kaçınmasını bir nebze olsun sağlayabilmek amacıyla özel-
likle çocuklarının belki eş, anne ve babaları da olabilir, kamera 
karşısında kendisine (çalışana hitaben) onu çok sevdiklerini ve 

her zaman beraber olmak istediklerini, kendisine çok dikkat etmesini istediklerini vb. istek/temenni cümleleri 
ile kayıt alınıp kurumsal iletişim vb. iletişim kanalları ile çalışanlara ulaştırılmasının fayda sağlayacağına inan-
maktayım."

2. Seçilen Öneri Sahibi: 
Mustafa Fidan - Bakım Yönetimi Uzmanı
ÖNERİSİ; Müşterek şebekeler başta olmak üzere aydınlatma armatür kafalarının tümleşik 
olarak geçmeli ve soketli olarak tasarlanması gerektiğini düşünmekteyim. Talebim AR-GE 
çalışması olup enerji altında çalışmanın minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sizde uy-
gun görürseniz tasarım yaptıktan sonra EPDK'ya görüş bile sunulabileceği düşüncesindeyim. 
Tak çalıştır mantığı ile hem zamandan hem ISG  olarak fayda sağalayacağı düşüncesindeyim. 

Önceden tamir edilmiş aydınlatma armatürleri için direğin tepe-
sinde ayrıca zaman harcanmayacak olup ciddi anlamda müşteri 
şikayetlerinin azaltılacağı düşüncesindeyim."
3. Seçilen Öneri Sahibi: 
İsmail Doğandor - Şebeke Operasyon İl Sorumlusu
ÖNERİSİ; Elektrik "Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve özellikle 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği işletmedeki top-
raklama sistemlerinin nasıl ve ne şekil işleteceğini tarif etmekte-
dir ancak öncelikle topraklama tesislerinin edabis veri sistemine 
işlenmesi gerekmektedir."

SEDAŞ Öneri Sistemine Gelen
En İyi 3 Öneri Ödüllendirildi

SEDAŞ sokak arasında yer alan ve inşaat yapılması nedeniyle yol-
da kalan direği üzerinde leylek yuvası olması nedeniyle, aynı dire-
ği yuva bozulmasın diye vinçle taşıyarak titizlikle yerini değiştirdi. 
Bolu İlinde şehir merkezinde bulunan Aktaş Mahallesi, Fakı Cemil 
Sokakta bulunan direğin üzerinde leylek yuvası vardı. Ancak Fakı 
Cemil Sokaktaki direk inşaat çalışma sahasında kalıyor ve temel 
kazı çalışması ile araç trafiğine de engel oluşturarak tehlike arz edi-
yordu. Bu alçak gerilim şebekesine ait beton direğin yer değişikliği 
(deplase) çalışmasını planlayan SEDAŞ ekipleri, leylek yuvasını boz-
mamak için  bu direğin  kullanılmasını hedeflediler.  Leylek yuvasının 
bozulmaması için vinç operatörüne gerekli talimatlar verildi.  Vinç 
operatörü çok dikkatli bir şekilde leylek yuvası zarar görmesin diye, 
direği önce vinçle yerinden dikey olarak çıkardı.  Direk yeni montaj 
edileceği yere üzerindeki leylek yuvası bozulmadan dikkatle taşındı 
ve  yuva zarar görmeden aynı direğin montaj çalışması titizlikle ta-
mamlandı. SEDAŞ ekilerinin bu hassasiyeti ulusal basına da haber 
olarak yansıdı.

SEDAŞ Leylek Yuvasını Korumak İçin
Direğin Yerini Titizlikle Değiştirdi  

Sakarya ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinden SEDAŞ'a Teşekkür

SEDAŞ, Sakarya ve Abant İzzet Baysal Üniversite öğrencileriyle proje 
fikri yarışması kapsamında bir araya geldi. Sosyal sorumluluk olarak 
başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği proje fikri yarışması için 
üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelen SEDAŞ'ın yöneticilerine her 
iki üniversite teşekkür plaketi verdi.
SEDAŞ’ın bölgesindeki Sakarya, Abant İzzet Baysal, Düzce, Kocae-
li ve Gebze Teknik üniversitelerini kapsayan yarışma projesi Üniversite 
Rektörleri’nden de büyük destek görüyor. SEDAŞ’ın bölgesindeki illerde 
elektrik dağıtım faaliyeti yanında sosyal sorumluluğu kapsamında böy-
le bir çalışma başlatması, SEDAŞ’ın paydaşları tarafından memnuniyetle 
karşılanıyor. SEDAŞ’ın bu projesi Üniversite öğrencilerini yenilikçi proje 
yapmaya motive ederken eğitime de olumlu katkı sağlamayı hedefliyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından makamında ziya-
ret edilen (ETKB) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın ve Halk-
la İlişkiler Müşaviri Mehmet Ali Berber ve (EPDK) Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bülent Ka-
ya’ya elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışma-
lar ve iletişim stratejileri hakkında çeşitli bilgiler anlatıldı. Kurumsal 
İletişim Müdürü Ayhan Erkovan’ın iletişim faaliyetleri hakkında 
yaptığı açıklamalar ve gerçekleştirilen iade-i ziyaretten memnu-
niyet duyan, ETKB ve EPDK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri, 
SEDAŞ’ın iletişime ağırlık vererek, paydaşlarına dokunan müşteri 
memnuniyeti odaklı güzel işlere imza attığını  belirterek çalışma-
larında başarılar dilediler.

SEDAŞ, milli ekonomiye katkı sağla-
maya, elektriğin tasarruflu ve güve-
nilir kullanılmasına yönelik "Enerjiyi 
Verimli Kullanmanın Basit İpuçları" ve 
"Elektriği Kullanırken Dikkat Edilecek 
Önemli Kurallar" broşürlerini müşteri 
hizmetleri merkezleri aracılığı ile va-
tandaşlarla paylaşmaya başladı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlerine 
SEDAŞ’tan Nezaket Ziyareti

SEDAŞ Müşterilerini
Bilgilendirmeye Devam Ediyor

 ETKB    EPDK

Sakarya Üniversitesi
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SEDAŞ Elektrik Tasarrufunda Başarılı Olan Ailelere Ödüllerini Verdi

SEDAŞ Gönüllülerinin "Çocuklarımıza 
Yardım Eli Uzatıyoruz" Kampanyası 

Mutlu Yüzleri Çoğaltıyor

SEDAŞ "Enerjimi verimli kullanıyorum 
kazanıyorum. Ülkeme de kazandırı-
yorum." İsiml elektrik tasarrufu ya-
rışmasında dereceye giren ailelere 
ödüllerini verdi. SEDAŞ’ın bizzat tele-
fon ile ulaşarak ve e-posta adresleri-
ne yarışma sonucunu bildirdiği aileler, 
www.sedas.com web sayfasından 
da sonucu öğrenerek mutlulukla kar-
şıladıklarını söylediler. Önce Darıca 
İlçesinde ikamet eden Daştan Ailesini 
sonra Derince İlçesinde ikamet eden 
Gültekin Ailesini ziyaret eden SEDAŞ 

yöneticileri, enerji tasarrufu yarışma-
sında dereceye girmeleri nedeni ile 
ailelere ödüllerini verdiler. Mutluluk-
ları gözlerinden okunan aileler, projeyi 
uygulayan SEDAŞ yönetimine ve çalı-
şanlarına teşekkür ederek, "Yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
ile hem ulusal hem de yerel boyutta 
enerji bağımsızlığımızın sağlanabi-
leceğine inanıyoruz. SEDAŞ’ın yaptı-
ğı gibi pek çok kurumun bu konuyu 
daha çok sahiplenmesini  bekliyoruz. 
SEDAŞ’ı Türkiye örnek almalı" dediler. 

SEDAŞ’ın sosyal sorumluluk anlayışı 
ile başlattığı "İş güvenliğinde meslek 
lisesi öğrencileri ile el ele" projesin-
de, Sakarya Fatih Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri, SEDAŞ İş 
Güvenliği Uzmanları ve Şebeke Ope-
rasyon Yöneticileri ile bir araya geldi.  
Meslek Lisesi öğrencilerini eğitimle-
ri sırasında kendilerini geliştirecek, 
elektrik enerjisi sektöründe iş gü-
venliğine odaklanmalarını,  iş güven-
liği kültürünü hayatlarında olmazsa 
olmaz bir koşul olarak benimseme-
lerine katkı sağlayacak proje SEDAŞ 

tarafından hayata geçirildi. SEDAŞ'ın, 
öğrencilerin iş hayatına atılmadan 
önce iş sağlığı ve güvenliği kültürüne 
katkı sağlamalarını teşvik amacıyla 
başlattığı projesi,  Sakarya Fatih Mes-
leki ve  Teknik Anadolu Lisesi konfe-
rans salonunda yaklaşık 200 öğren-
cinin katılımıyla gerçekleşti. SEDAŞ’lı 
yöneticileri dikkatle dinleyen meslek 
lisesi öğrencilerine, olumsuz hava ko-
şullarında elektriğin güvenli, kaliteli ve 
sürekli verilmesi için SEDAŞ ekipleri 
tarafından yapılan saha faaliyetlerini 
konu alan videolar da izletildi. 

SEDAŞ’ın düzenlediği ve SEDAŞ Ailelerinin desteği ile gerçekleşen 
"SEDAŞ’lı Çocuklar İş Güvenliği İçin Ebeveynlerine Sesleniyor" isimli 
yarışma Türkiye de bir ilke imza atılmasını sağladı. Sakarya’da 
düzenlenen ödül töreni ile yarışmada başarılı çocuklara aileleri 
ile birlikte teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi. Oluşturulan 5 
dakikalık video https://youtu.be/a3w4UZaVtsk sosyal medya 
linki ile yayımlandı. SEDAŞ yarışma ile Türkiye’de bir ilke imza 
atarken, çocukların iş güvenliği mesajları ile elektrik dağıtım 
sektöründe de bir ilk uygulamayı gerçekleştirdi. ISG (İş Sağlığı 
Güvenliği) kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan "örnek 
çocukların" ödül töreni göz doldurdu. Ödül töreninin başlaması 
ile yarışmaya katılım gösteren aileler sahneye davet edilerek 
kendilerine SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven’in imzası ile teşekkür mektupları ve belgeleri taktim 
edildi. Toplam 14 aile ve 20 çocuğa çeşitli sürpriz hediyeler verildi.

SEDAŞ’lı Çocuklar 
İşgüvenliği Video Yarışması 

Ödüllerini Aldılar

SEDAŞ proje kapsamında bu yıl da SEDAŞ çalışanlarının 
verdikleri enerji verimliliği eğitimleri ile 1500 öğrenciye 
ulaşacak. SEDAŞ, enerji kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılmasını desteklemek amacıyla "Enerjimi Verim-
li Kullanıyorum. Ülkeme de aileme de kazandırıyorum" 
sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile enerji 
tasarrufunun önemine ve elektriğin güvenli kullanımı-
na da dikkat çekmeye devam ediyor. SEDAŞ, çocuklara 
enerji tasarrufunu anlatırken, sosyal sorumluluğu kap-
samında elektriğin güvenli kullanımına da dikkat çeken 
sunumlar yapıyor. Ülkemizin enerji alanında en önemli 
konularından biri olan enerji verimliliği hakkında kamu-
oyunda ve geleceğin enerji elçileri ilkokul öğrencilerin-
de enerji tasarruf algısını uyandıran ve yaygınlaştıran 
"Enerjimi Verimli Kullanıyorum. Ülkeme de aileme de 
kazandırıyorum" projesi kapsamında, SEDAŞ’ın eğitim 
salonunda bir araya gelen ilkokul öğrencilerine enerji ve-
rimliliği ve elektriğin güvenli kullanımı eğitimleri verildi.

SEDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan Sakarya, 
Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de görev yapan ça-
lışanlarının katılımıyla sürdürülebilir hale getirilen 
"Çocuklarımıza Yardım Eli Uzatıyoruz"  kampanya-
sı bu kez de Şırnak İli, Uludere İlçesi, Gülyazı Köyü, 
Gülyazı Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin 
yüzlerini güldürdü. SEDAŞ Gönüllülerince bağışla-
nan konu anlatımlı kitaplar ve kırtasiye türü mal-
zemeler, Şırnak  Gülyazı Ortaokulu öğrencilerine 
ulaştı. Yarı yıl tatili sonrası SEDAŞ’ın ulaştırdığı 

kitaplar ve kırtasiye malzemeleri ile buluşan Gül-
yazı Ortaokulu öğrencilerinin sevinçleri görülmeye 
değerdi. Ortaokul öğrencileri konu anlatımlı çalış-
ma kitaplarını öğretmenlerinden teslim alarak SE-
DAŞ Gönüllülerine destekleri için teşekkür ettiler. 
Kampanyanın gerçekleştirilmesi sürecinde SEDAŞ 
Gönüllüleri ile iş birliği içinde olan Gülyazı Ortaoku-
lu öğretmeni Aykut Adalı da SEDAŞ Ailesi’ne yakın 
ilgileri ve destekleri için teşekkür etti.

SEDAŞ’ın "İş Güvenliğinde Meslek Lisesi Öğrencileri İle El Ele" 
Projesi Başarı İle Sürüyor

SEDAŞ’ın Enerji Elçisi Oldular
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SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şen-
türk, Başiskele Belediye Başkanı Hüse-
yin Ayaz'a nezaket ziyaretinde bulundu 
ve Başiskele de proje bazında 2018 yılı 
yatırımları kapsamında yapacakları ça-
lışmalar hakkında bilgi  verdi.
Dr.Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın en önem-
li paydaş iletişimi sağladığı kurumların 
başında Belediyelerin ve kamu görevlileri 
içinde de Muhtarların geldiğini, SEDAŞ’ın 
Bölgesinde 49 Belediye ve 2110 Muhtar 

bulunduğunu etkin iletişim için ulaşılabilir 
olmayı ve iş konusunda da çözüm odaklı 
çalışma prensibi uyguladığını belirtti.
Misafiri ile yakından ilgilenen Hüseyin 
Ayaz, Dr.Ersan Şentürk’e el emeği ile 
yapılmış büyük bir duvar panosu hedi-
ye etti. Başkan Ayaz "Nazik ziyaretinize, 
hızla büyüyen Başiskele’nin artan enerji 
talebine olumlu ve çözüm odaklı yaklaşı-
mınıza teşekkür ediyor, görevinizde ba-
şarılar diliyorum." dedi. 

SEDAŞ’tan Başiskele Belediyesine Nezaket Ziyareti

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağı-
tım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e nezaket 
ziyaretinde bulunan Milletvekili Ali İhsan 
Yavuz, SEDAŞ’ın yeni bir dönem başlatma-
sından, "2018 Yılını Müşteri Memnuniyeti 
Yılı" olarak ilan etmesinden ve SEDAŞ’ın 
kalite ve müşteri memnuniyetine odak-
lı projeler geliştirmesinden bir vatandaş 
olarak memnuniyet duyduğunu belirtti. Dr. 
Şentürk SEDAŞ’ın dağıtım faaliyetleri ve 
yaptığı yatırım çalışmaları, EPDK ve TEDAŞ 
süreçleri ile sektör hakkında da Milletve-

kili  Ali İhsan Yavuz’a ayrıntılı bilgiler verdi.  
TBMM Sakarya Milletvekili, İnsan Hakları-
nı İnceleme Komisyonu Üyesi, Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü, Avukat 
Ali İhsan Yavuz SEDAŞ’ın her geçen gün 
artarak kaydettiği başarılı çalışmalardan, 
yatırımları ve 7/24 kesintisiz enerji verme 
mücadelesinden, dikkate aldığı paydaş iliş-
kilerinden dolayı SEDAŞ yöneticileri  ve tüm 
çalışanlarını tebrik ettiğini belirtti. Dr.Ersan 
Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek misafirleri ile yakından ilgilendi.  

SEDAŞ Dağıtım Direktörü  Dr.Ersan Şen-
türk iade-i ziyarette bulunan Başiskele 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a yapılan 
ziyaretten memnuniyetini dile getirirken 
misafirleri ile yakından ilgilendi. SEDAŞ’ın  
2009 yılında özelleşmiş bir kurum olsa da 
yaptığı iş gereği kamu hizmeti vermeye 
devam ettiğini belirten Dr. Ersan Şentürk, 
"Elektrik dağıtımı altyapısı ve elektrik şe-
bekesi yapım işlerine bağlı olarak Beledi-
yelerle çok yakın çalışma içinde oluyoruz. 
Belediyeler en önemli paydaşlarımız için-

de yer alıyor. Bu anlamda Belediyelerin 
çözüm odaklı yaklaşım sağlayan depart-
manlarına ve çalışanlarına çok teşekkür 
ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı Hüseyin 
Ayaz, Belediye olarak SEDAŞ’ın çalışmala-
rında işbirliğine hazır olduklarını söylerken, 
SEDAŞ’ın meşakkatli ve tehlikeli ancak bir 
o kadar da vazgeçilmez ve çok hayati bir 
görev yaptığını belirtti. Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayaz, SEDAŞ çalışanlarına iş gü-
venliğini her zaman dikkate aldıkları başa-
rılı çalışmalar diledi. 

SEDAŞ’a Milletvekili  
Av. Ali İhsan Yavuz’un  

Nezaket Ziyareti

SEDAŞ’a Başiskele Belediyesi'nden 
İade-i Ziyaret

(EMO) Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli 
Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulunda gü-
ven tazeleyen mevcut Başkan Ahmet Sö-
zen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven’i makamında ziyaret ettiler. SEDAŞ’a 
iade-i ziyarette bulunan EMO yöneticile-
ri, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’e 
teşekkürlerini ileterek yeni çalışma döne-
minde de işbirliği içinde olmak istediklerini  
ifade ettiler. SEDAŞ ile bilgi alışverişinde bu-
lunmak, uygulamalara yönelik görüş ve yo-
rumlarını paylaşmak üzere SEDAŞ İcra Baş-
kanı Bekir Sami Güveǹ i makamında ziyaret 
eden EMO Başkanı Ahmet Sözen’e ziyaret 
sırasında EMO Kocaeli Şube Başkan Yar-
dımcısı Emrullah Çevirme, Şube yöneticileri 
Abdullah Açer, Yasin Arıkan, Özkan Toraman 
ve Mehmet Kara eşlik etti. SEDAŞ`ın 2016-
2020 yılları arasında 544 milyon TL yatırım 
yapacağını ve 2017 yılı projelerini ise % 100 
oranında gerçekleştirdiğini paylaşan Güven, 
"Teknik adamların elektrik dağıtım şebe-

kesini bir bütün olarak değerlendirmesinin 
ve elektriğin teknik kalitesine olumsuz etki 
edecek faktörleri mutlaka dikkate alması-
nın ve bu süreçlerde bilgi alışverişi yoluyla 
birbirimizi desteklemenin çok önemli ol-
duğuna inanıyorum. Bu anlamda mesleki 
işbirliğimizin EMO’nun yeni yönetimi ile de 
devam edeceğini nazik ziyaretinizle görmüş 
olmaktan mutluluk duyuyorum ve sizlere 
teşekkür ederken yeni yönetim kurulunuza 
da başarılar diliyorum" dedi. EMO Kocae-
li Şube Başkanı Ahmet Sözen ise "Elektrik 
şebekesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili ba-
şarılı bir iletişim ve mesleki işbirliği yapma-
nın yanı sıra SEDAŞ olarak paydaşlarınızı 
bilgilendirmeniz ve özel gün kutlamaları ile 
onların mutluluklarına ortak olmanız biz-
leri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu 
anlamda EMO yeni yönetim kurulu olarak 
sizleri ziyaret etmek ve teşekkür etmek 
istedik. Bundan sonraki süreçlerimizde de 
başarılı mesleki işbirliği çalışmalarımız de-
vam edecektir." dedi.

SEDAŞ hesap verilebilirlik,  şeffaf yönetim 
ve çözüm odaklı, müşteri memnuniye-
ti anlayışı gereği  paydaşları ile işbirliğini 
sürdürmeye  devam ediyor. SEDAŞ Da-
ğıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve Ku-
rumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan 
Karapürçek Kaymakamı Elif Nur Yaman’ı 
makamında ziyaret ederek SEDAŞ’ın ça-
lışmaları hakkında bilgi verdiler. Elif Nur 
Yaman, yapılan nezaket ziyaretine teşek-
kür ederken, "Karapürçek yüz ölçümü 127 
kilometrekare ve Sakarya İlçeleri içinde 
yüzölçümü ile en küçük ilçe. Nüfusu da 
Taraklıdan sonra ikinci küçük ilçe. Ancak 
yeşil tabiatı ile çok güzel bir ilçemiz var. 
Giderek cazibe bölgesi olacağına inanı-

yoruz.  İlçede yaşayan vatandaşlarımızın 
en iyi hizmeti alması için çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçemizin elekt-
rikle ilgili konularında SEDAŞ ile işbirliği-
mizi de başarılı bir şekilde sürdürmek ve 
geliştirmek istiyoruz" dedi. Kaymakam 
Elif Nur Yaman, Dr.Ersan Şentürk’e Kara-
pürçek Muhtarları ile yapacakları toplan-
tının yararlı olacağını belirtti. Elif Nur Ya-
man, misafirleri ile yakından ilgilenirken, 
yapılan nezaket ziyaretine ve  kendisi için 
yapılan ayrıntılı bilgilendirmeye teşekkür 
etti. Dr.Ersan Şentürk yapılan tespitlerle 
ilgili hızlı bir inceleme ve geri dönüş sağ-
lanacağını, işbirliğinin başarı ile sürdürü-
leceğini belirtti.

EMO Yeni Yönetim Kurulundan 
SEDAŞ’a Etkin İletişim Ziyareti

SEDAŞ'tan Karapürçek 
Kaymakamı'na Nezaket Ziyareti
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SEDAŞ yetkilileri Karapürçek’te muhtarlarla bir araya 
geldi. Toplantıya katılan muhtarlar, elektrik şebekele-
rinde yapılan onarım ve bakım çalışmaları dolayısıy-
la SEDAŞ yetkilileri ile Şebeke Operasyon Sorumlusu 
ve ekiplerine teşekkür ettiler. Muhtarlara toplantıda 
tek tek söz verildi.  Muhtarların köy ve mahalleleri-
ne ait  elektrikle ilgili talepleri hakkında bilgiler alındı. 
SEDAŞ  Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk  toplantı 
öncesinde bir sunum yaptı. Kendisine iletilen taleplerin 
kayıt altına alınmasını sağlarken, bu konularla ilgili alı-
nacak önlemler hakkında görev paylaşımını aynı anda 
yaptı. Muhtarlar çalışmaları nedeniyle, SEDAŞ ekiple-
rine teşekkür ederken, ayrıca Karapürçek Orman İşlet-
mesi tarafından ağaçların elektrik şebekesine temas 
eden yerlerde budanması ve bakım yapılabilmesi için,  
SEDAŞ ekiplerine gerekli desteğin verilmesini bekledik-
lerini belirttiler. Toplantıya Karapürçek Kaymakamı Elif 
Nur Yaman,  Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Kara-
pürçek Muhtarlar Derneği Başkanı Beytullah Şafak, il-
çenin köy ve mahalle muhtarları ile SEDAŞ’tan Dağıtım 
Direktörü Dr.Ersan Şentürk, Kurumsal İletişim Müdürü 
Ayhan Erkovan, Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Baş-

cı, Şebeke Operasyon Sorumlusu Ömer Kınalı, Şebeke 
Operasyon görevlisi Erol Demircan da katıldı. 
Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım da,  
SEDAŞ’ın elektrik şebekelerinde son dönemde yaptığı 
bakım, yenileme ve kapasite artışına dönük çalışmaları 
sonucu enerji altyapısında büyük bir iyileşme sağladığı-
nı söyledi. Başkan Yıldırım, Karapürçek ilçesinin merke-
zinde şu anda alt yapı çalışması yapıldığını daha sonra 
doğal gaz çalışması yapılacağını belirterek,  bu çalışma 
sırasında  ilçe merkezinde elektrik hatlarının yer altına 
alınmasını talep ettiklerini bu çalışmanın  çok yararlı 
olacağını ve  SEDAŞ dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şen-

türk’e bu konuda işbirliği yapmak istediklerini belirti. 
Dr.Ersan Şentürk konunun teknik anlamda yerinde in-
celenmesi gerektiğini belirtti ve ilgili birimlerin bir araya 
gelmesine karar verildi.  Karapürçek Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Beytullah Şafak muhtarlar adına konuşma 
yaptı ve Akyazı İlçesinde konuşlanmış olan Şebeke 
Operasyon ekiplerinden çok memnun olduğunu SEDAŞ 
Bölge Sorumlusu Ömer Kınalı ve Operasyon görevlisi 
Erol Demircan’ı aradıklarında mutlaka ulaşabildiklerini 
ve kendilerinin de elektrikle ilgili konularda çözüm sağ-
lamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. SEDAŞ  
Dağıtım Direktörü Dr. Ersan  Şentürk, muhtarların tek 
tek söz alması ve taleplerini iletmesi sırasında çözüm 
sağlanabilecek konuları hızla ele alacaklarını belirtirken, 
bazı çalışmaların da acilen yapılması için talimat verdi. 
Dr. Ersan Şentürk Karapürçek İlçesinde  2018 yılı içinde 
yapılacak çalışmaları muhtarlara anlatarak bilgilendir-
me sağladı. Muhtarlar, Dr. Ersan Şentürk’e "Konuları-
mız ile ilgilenmenizden, konulara vakıf olmanız ve biz-
leri dinlemenizden, iletişime önem veren, çözüm odaklı 
yaklaşımınız ile ilçemizde böyle bir toplantı yapmanız-
dan çok memnun olduk" dediler.

Karapürçek Muhtarlar Derneği SEDAŞ’tan Memnun

İzmit Belediyesi toplantı salonunda  
SEDAŞ ile Muhtarların buluşmasının 
gerçekleştiği iletişim toplantısı Vali Yar-
dımcısı Osman Ekşi Başkanlığında ya-
pılırken,  toplantıya 75 muhtar katıldı. 
Toplantıya,  İzmit Belediye Başkanı Dr.
Nevzat Doğan, Milletvekili Zeki Aygün, 
İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile  
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şen-
türk ve SEDAŞ yöneticileri katıldı. Dr. 
Şentürk, SEDAŞ’ın sahada gerçekleştirdi-
ği operasyonel işleri Muhtarlara ayrıntılı 
olarak aktardı. Şentürk, "Muhtarların ka-
muoyunun taleplerini aktaran çok değerli 
bir iletişim köprüsü oluşturduğunu ve bu 
anlamda çok saygı duyduğumuz kamu 

temsilcileri olduğunu belirtmek istiyo-
rum. Bildirimleriniz bizim için çok değerli." 
dedi. Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, "Bu 
toplantılarda ilgili yöneticilere sorularınızı 
yönelterek kendilerinden direkt bilgi ala-
biliyorsunuz. Burada gaye üzüm yemek-
tir. SEDAŞ teknoloji altyapılı işlere imza 
atarak gelişim sağlıyor. Verimlilik esaslı 
bir çalışma şekli kurduklarını bende takip 
ediyorum." dedi. İzmit Belediye Başka-
nı Dr.Nevzat Doğan’da, SEDAŞ’ın  kamu 
hizmeti verdiğini belirterek, "SEDAŞ 9 yıl 
önceki konumundan çok ileri noktada. 
Ersan Bey gerekli müdahaleler ile ekibini 
de iyi yönlendiriyor. Kendisine teşekkür 
ediyoruz." dedi.

SEDAŞ Yöneticileri’nin Sa-
karya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve 
Gebze Elektrikçiler Oda Baş-
kanlarıyla  yaptıkları başarılı 
iletişim çalışmaları devam 
ediyor. SEDAŞ ve Elektrikçiler 
Odaları müşteri memnuniye-
ti ve Oda üyelerinin değişen 
mevzuata uyumu konusun-
da işbirliği yapıyorlar.  SEDAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Sami Güven ve Dağıtım Direk-
törü Dr. Ersan Şentürk Baş-
kanlığında yapılan toplantıda, 
SEDAŞ’ın Bölgesindeki İlleri temsilen Elektrik-
çiler Oda Başkanlarından,   Düzce Elektrikçiler 
Odası Başkanı Serhat Geçtim, Kocaeli Elekt-
rikçiler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz, Bolu 
Elektrikçiler Odası Başkanı Mustafa Yaman, Sa-
karya Elektrikçiler Odası Başkanı Cevdet Kara-
ca ve odaların yönetim kurulu üyeleri de   hazır 
bulundular. Dr.Ersan Şentürk, Elektrikçiler Oda-
larının ve bu meslek odasına üye olan elektrik-
çilerin SEDAŞ’ın en  önemli iş paydaşları içinde 
yer aldığını ve sahadaki pratik uygulamalarla, 
yürürlükteki mevzuat hükümlerinin en iyi şekil-
de ve uyum içinde sürdürülebilmesini hedefle-
diklerini belirtti. Şentürk, "Müşteri memnuniyeti 

sağlamakta işbirliği yapacağımız noktalarda 
daha verimli ve sorunsuz bir çalışma ortamı di-
zayn etmek için karşılıklı iletişim içinde olmayı 
çok önemsiyorum. Sizlerle bir araya gelmek ve 
sizleri de dinleyerek görüş ve önerilerinizi de-
ğerlendirmek bizler için çok önemli" dedi. Elekt-
rikçiler Oda Başkanları, SEDAŞ ile başarılı bir 
iletişim çalışması sürdürdüklerini ve SEDAŞ’ın 
misafirperverliğine teşekkür ettiklerini, SEDAŞ 
yetkililerinin yapıcı, olumlu ve çözüm odaklı 
yaklaşımından da büyük memnuniyet duyduk-
larını belirttiler. Oda Başkanları SEDAŞ Dağıtım 
Direktörü Dr.Ersan Şentürk ile Genel Müdürlük 
Binası önünde fotoğraf çektirdiler.  

SEDAŞ paydaşları ile iletişim çalışma-
larına tüm hızıyla devam ediyor. SEDAŞ 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erko-
van, Sakarya Muhtarlar Federasyonu 
Başkanı Erdal Erdem’i işyerinde ziya-
ret ederek kolaylıklar diledi. Muhtarlar 
Federasyonu Başkanı Erdal Erdem’e 
ziyaretiyle birlikte SEDAŞ’ın çalışmaları 
hakkında bilgiler veren Erkovan, Muh-
tarların yapılan çalışmalarla ilgili her ko-
nuda talebini almak için Çağrı Merkezi 
üzerinden açılan VİP Hatta muhtarların  
ve kurumların   2017 yılında da ilgi gös-
terdikleri,  hızlı  bilgi alışverişi konusun-
da SEDAŞ’ın paydaşları ile iletişimi çok 
önemsediğine ait konuları, www.sedas.
com web sayfasında açılan "Bireysel 
Müşteri İşlemleri", "Kurumsal Müşteri 
İşlemleri", "Yetkili Fen Adamı İşlemle-
ri" ve "Tedarikçi İşlemleri" başlıklarında 
hazırlanan portal girişleri ile müşteri 
odaklı yaklaşımı ve paydaş iletişiminde 
SEDAŞ’ın farkındalık yarattığı hakkın-
da bilgileri paylaştı.  Sakarya Muhtar-

lar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem,  
SEDAŞ’ın kurumsal iletişim çalışmalarını 
beğeni ile izlediğini ve SEDAŞ’ın paydaş-
larıyla etkin iletişim sağlaması yönünde 
gösterilen performansı başarılı buldu-
ğunu belirtti. Erdem, kendisine yapılan 
samimi nezaket ziyaretine teşekkür etti 
ve iade-i ziyarette bulunacağını belirtti.  

SEDAŞ, İzmit Mahalle Muhtarları İle 
Bir Araya Geldi

SEDAŞ ve Elektrikçiler Odalarının 
Başarılı İletişimi Devam Ediyor

SEDAŞ’ın Muhtarlar Federasyonu İle 
Başarılı Paydaş İletişimi

SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri Yaylacık 
Mahallesi, Karamürsel Caddesinde  enerji 
hattına ulaşan ağaç dallarını tehlike yarat-
maması ve enerji kesintisi ve arızalara da 
yol açmaması  için bakım kapsamında bu-
dadılar. Enerji kalitesine de katkı sağlayacak 
ve sık sık arıza oluşmaması için müşteri 
memnuniyetine odaklı  yapılan bakım çalış-

maları için SEDAŞ şebeke operasyon ekip-
lerine, Kocaeli, Başiskele, Yaylacık Mahalle 
Muhtarı Orhan Firidinoğlu teşekkür etti.  
Muhtar Firidinoğlu, "SEDAŞ ekipleri çevrede 
oturanları düşünerek, hassasiyetle çalış-
tılar. SEDAŞ yönetici ve ekiplerine elektrik 
enerjisi gibi tehlikeli ve zorlu çalışmaları için 
başarılar diliyorum"dedi.  

Yaylacık Mahallesi Muhtarı'ndan 
SEDAŞ’a Teşekkür
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SEDAŞ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü Kutladı

(SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven, 14 Mart Tıp Bayramı do-
layısıyla kutlama mesajı yayınladı. 
Sağlıklı bir yaşam insanların temel 
hakkıdır. Bireylerin daha kaliteli 
ve huzurlu bir yaşam sürdürme-
sini amaçlayan tıp bilimi, her ge-
çen gün gelişme göstererek 
sürekli ilerleme halindedir. 
Sağlık çalışanları en zor 
zamanlarımızda özveri 
ile şifa dağıtmak için yanı 
başımızda gerekirse nö-
bet tutmaktadırlar.

Nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek 
her şartta büyük bir emek ve özveriy-
le hizmet veren tüm doktorlarımız ile 

sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp 
Bayramını en içten dileklerimle 
kutlar, bu kutsal mesleğe verdik-
leri emeklerden dolayı teşekkür 
eder,  başarılarının devamını di-

lerken, ebediyete intikal et-
miş, görevleri başında şehit 
olmuş sağlık çalışanlarını 
rahmet ve minnetle anar, 
hayatta olan tüm sağlık 
çalışanlarına da içten sev-
gi ve saygılarımızı suna-
rız." dedi.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve 
İcra Başkanı Bekir Sami Gü-
ven, 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Gününü Kutladı.
Bekir Sami Güven, yayınladı-
ğı mesajda şu ifadelere yer 
verdi; "Toplumların bir uçtan 
bir uca yaşadıkları coğrafya 
ve dünyada meydana gelen 
olaylardan ve süreçlerden, 
en hızlı şekilde haberdar ol-
maları için her türlü zorluğa 
ve engellere rağmen, büyük 
bir mücadele ve özveri ile çalışan, demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için 
sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katarak kamuoyunu bilgilendiren, 
değerli gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gaze-
teciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde vatan ve milleti için ilkeli, tarafsız sorumlu gaze-
tecilik anlayışıyla yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya organlarında görev yapan tüm 
gazetecilerin, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor,  aileleriyle birlikte tüm basın 
çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, görevleri başında hayatını kaybeden 
Basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz."

SEDAŞ’lı Kadınlar, Dünya Kadınlar 
Günü'nde Bir Araya Geldiler

SEDAŞ, Sağlık Çalışanlarının
14 Mart Tıp Bayramı Günü'nü Kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce 
de çalışan tüm kadın çalışanlar bir araya 
geldiler. Kahvaltı organizasyonunda bir 
araya gelen çalışanlara hitap eden SE-
DAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Be-
kir Sami Güven, konuşmasında SEDAŞ’ta 
çalışan kadınların, enerji sektöründe gö-
rev almak isteyen ve kariyer yapmayı 
planlayan kadınlara da rol model olduk-
larını belirtti. Güven, Türkiye, kadını ba-
şının tacı, aile kurumunun mimarı olarak 
gören bir medeniyetin  mensubudur. 
Ülkemizde kadınların her alanda değerli 

katkıları vardır. Dünya tarihinde kadının 
adı yokken, devlet yönetiminden sos-
yal ve kültürel hayata kadar her alanda 
bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın iz-
lerini görmek mümkündür. Güçlü kadın, 
güçlü aile, güçlü Türkiye demektir." dedi.
Güven, SEDAŞ'lı kadın çalışanların 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek ket 
kutladı ve kendilerine çiçek ve hediye-
lerini armağan etti. Çalışanlarla günün 
anısına hatıra fotoğrafı çektiren Güven’e 
bayan çalışanlar da resim çerçevesi he-
diye ettiler. 

SEDAŞ’lı Kadınlar,  
Hatıra Ormanı Oluşturdular

Bekir Sami Güven SEDAŞ’ta özelleşmeden sonra kadın 
çalışan sayısının 10 kat artırıldığını ve SEDAŞ’ın enerji 
dağıtım şirketleri içinde 10’u üst düzey yönetici olan 
Direktör, Müdür, Mühendis, Sorumlu,  Uzman ve Görevli kadrosunda 150 bayan çalışanıyla 
örnek şirketler içinde yer aldığını belirtti. SEDAŞ’ın sosyal sorumluluğu ve çevreye 
karşı hassasiyetini ortaya koyarak gelecek kuşaklar için yaptığı uygulamadan kadın 
çalışanlarda çok memnun kaldılar. Bekir Sami Güven, konuşmasında SEDAŞ’ta çalışan 
kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür 
etti. SEDAŞ gelecek kuşaklara güzel bir dünya bırakılması amacıyla hatıra ormanı kurmak 
ve ÇEKÜL Vakfı ile işbirliği kapsamında her kadın çalışanı için 7 Ağaç Ormanlarında bir 
fidan dikilmesini sağladı.

SEDAŞ’ta Muhasebe Haftası'nda 
Muhasebeciler Bir Araya Geldiler 

Meşakkatli, zor ve bir o kadar da tehlike sınıfı yüksek bir iş kolunda, elektrik dağıtım 
faaliyetlerinin muhasebe çalışmalarını yapan, SEDAŞ çalışanları Muhasebe Haftasında bir 
araya geldiler. SEDAŞ’ta  muhasebeciler meslekleri ile ilgili 1-7 Mart tarihlerinin "Muhasebe 
Haftası" olması dolayısıyla yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldiler. 
Muhasebecilik Mesleği’nin 1989 yılında çıkarılan kanun ile Türkiye’de muhasebecilik 
mesleğinin şartlarının ve çalışma konularının belirlendiği ifade edilirken, muhasebenin 
fonksiyonlarını yerine getirerek, muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını sağlayan 
kişilerin muhasebe mesleğini iyi bir şekilde icra ettikleri, muhasebecilerin, işletmelerin 
can damarı olduğu ve pek çok kurumda olduğu gibi SEDAŞ’ta da önemli bir hizmeti 
yerine getirdikleri belirtildi. SEDAŞ Finans Direktörlüğü çalışanları, şeffaflığı ve hesap 
verilebilirliği, dürüstlüğü ve sorumluluğu  öne çıkararak, verginin kutsal olduğunu ortaya 
koyan ve bu anlayış ile bu önemli görevleri ifa eden ve ülkemize katma değer oluşturan 
tüm muhasebecilerin muhasebeciler haftasını  kutluyoruz dediler. 

SEDAŞ gelecek kuşaklara güzel bir dünya  
bırakılması amacıyla her kadın çalışanı için  
7 Ağaç Ormanlarında bir fidan dikilmesini 

sağlayarak hatıra ormanı kurdu. 
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SAÜ’lü Öğrenciler SEDAŞ Paneline Yoğun İlgi Gösterdiler
SEDAŞ, üniversitelerle sosyal sorumluluk projesi kapsamında ve iş birliği içerisinde 
başlattığı ‘’3.Proje Fikri Yarışması’’ kapsamında Üniversiteliler ile buluşmaya devam 
ediyor. SEDAŞ, "Projesi İyi Olan Kazansın" sloganıyla sürdürülebilir hale getirdiği, "3.Pro-
je Fikri Yarışması" ile Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile bir araya 
gelerek, SEDAŞ insan kaynakları süreçleri, SCADA, OSOS ve SAP WFM Projeleri ile GİS 
entegrasyonu, elektrik dağıtım sektöründe yeni teknolojilerden, öğrencileri gelecekte 
istihdama yönelik izleyecekleri adımların püf noktalarına kadar geniş bir çerçevede 
bilgilendirdi. SAÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panele, SEDAŞ Dağıtım Direktö-
rü Dr.Ersan Şentürk, Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, İş Geliştirme 
Müdürü Hasan Çelik, Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil,  Kurumsal İletişim Müdürü 
Ayhan Erkovan, Sevk ve Kontrol Sorumlusu Murat Özcan, İK İşe Alım ve Ücret Yönetimi 
Sorumlusu Demet Çap,  Acil Hizmetler Sorumlusu İlyas Volkan Turan,  Dengeleme So-
rumlusu Ender Altınışık ve Teknik Kayıp Uzmanı Gizem Madenci katıldı. 

SEDAŞ Kocaeli Körfez İlçesi Mimar Si-
nan Mahallesi Muhtarı Aynur Yiğit Şöh-
retli’nin mahalledeki trafo üzerine ayıplı 
yazılar yazılması ve muhtarlık talebin-
den sonra gelişen iletişim için SEDAŞ 
Şebeke Operasyon Bölge Sorumlusu 
Taha Yıldız, bilgi vermek üzere muhtar-
lık makamına ziyarette bulundu. 
Yapılan ziyaret ve kendisine verilen 
bilgiler nedeniyle Muhtar Aynur Yi-
ğit Şöhretli SEDAŞ Şebeke Operasyon 
Bölge Sorumlusu Taha Yıldız ve bera-
berindeki görevlilere çok teşekkür etti. 
Taha Yıldız, "Muhtarlar en önemli pay-
daşlarımız içinde yer alıyor. SEDAŞ’ta 
kamu hizmeti yapıyor. Sizlerle işbirliği 
yapmaktan ve bilgi vermekten büyük 

mutluluk duyuyoruz. Bizler de size kat-
kınızdan dolayı teşekkür ederiz." dedi. 
Taha Yıldız ve Şebeke Operasyon Ekip 
Görevlileri Muhtar Aynur Yiğit Şöhretli 
ile yeni boyanan trafonun bulunduğu 
bölgeyi birlikte ziyaret ettiler ve trafoyu 
incelediler. İlk olarak yapılan sprey bo-
yanın ayıplı sözlerin hızlıca kapanması 
için geçici ve zaman kazanmak adına 
yapıldığını ve SEDAŞ’ın tedarikçisi tara-
fından 18 Mart Pazar günü itibariyle de 
trafo köşk binasının SEDAŞ’ın kurum-
sal renkleriyle boyandığını ifade eden 
Yıldız’a Muhtar Şöhretli, trafonun yeni 
halinin mahalle halkını da memnun et-
tiğini belirterek, SEDAŞ yöneticilerine 
teşekkür etti.

Körfez Mimar Sinan Mahalle 
Muhtarı'ndan SEDAŞ’a Teşekkür

Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim 
Merkezinde (Okulunda) SEDAŞ öğrencilere 
elektriğin verimli ve güvenli kullanılması ko-
nusunda bilgiler verdi.

Her seviyede farklılıkları olan öğrencilerin ken-
dilerinde  var olan potansiyeli ortaya çıkararak 
geliştirmek, öğrencileri hayata hazırlamayı he-
defleyen, misyonu engelli öğrencilere, ailelerine 
rehberlik etmek olan ve  okulun özelliğine uy-
gun öğrencileri de eğitim ve öğretime devam 
ettirerek topluma kazandırmak olan Şehit Ali 
Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezin-
de (Okulunda) SEDAŞ öğrencilerin elektriğin 
verimli ve güvenli kullanılması konusunda bil-
gilenmelerini sağladı. 90 Çocuk SEDAŞ yetkili-
lerinin basit bir şekilde anlattığı tasarruf yön-
temlerini ve elektriği güvenlik  içinde kullanmak 
adına nelere dikkat edeceklerini öğrendiler.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erko-
van tarafından, enerjinin verimli ve elektriğin 
güvenli kullanımı hakkında öğrencilerin anla-
yabileceği önlemler görsel sunumla anlatıldı.  
Öğrencilerin sorularına da ayrı ayrı cevaplar 
verildi. Öğrencilere ve öğretmenlere, yapılan 
sunumun konularıyla ilgili broşürler de verildi. 
Çocukların ışıklı süs havuzlarına girmemele-
ri veya ellerini de bu havuzlara sokmamaları 
hakkında da uyarıda bulunuldu. Bu tür tesis-
ler ile ev ve ofislerde mutlaka kaçak akım rö-
lesi kullanılması gerektiğine de dikkat çekildi. 
Elektrik arızalarında aranacak numaranın da 
ALO 186 hattı olduğu çocuklara öğretildi. Eğit-
menler sunumu yapan SEDAŞ çalışanlarına 
öğrencilerin bilinçlenmelerine katkı sağladık-
ları için çok teşekkür ettiler.

SEDAŞ Elektriğin Verimli ve Güvenli Kullanımını Anlatmaya Devam Ediyor

SEDAŞ, Minik Öğrencilerle 
Enerji Tasarruf Haftasını Kutladı

SEDAŞ "11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haf-
tası" etkinliği kapsamında, elektrikte ta-
sarruf konusunu anaokulu öğrencilerine de 
anlattı. Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle, 
120 anaokulu öğrencisine SEDAŞ Kurum-
sal İletişim Müdürlüğü çalışanları enerji-
nin verimli ve elektriğin güvenli kullanımı 
hakkında onların anlayabileceği önlemleri 
görsel sunumla anlattılar. Öğrencilerin yaş 
grubuna göre basit bir şekilde kendilerine 
elektrik kullanırken hangi önlemleri alırlar-
sa enerji verimliliği sağlayabilecekleri anla-
tıldı. Minik tüketicilere, elektriği  çevremiz, 
geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin 
bütçesi için verimli kullanmamız gerektiği 
hakkında bilgiler verildi. Led ve tasarruflu 
ampul kullanılması, A Sınıfı elektrikli cihaz 
kullanılması, buzdolabının kapağının uzun 
süre açık tutulmaması, fırının çalışırken 

kapağının sık sık açılmaması, ütünün veya 
tost makinasının erken fişten çekilmesi ve 
oturdukları binaların dış cephesinin giydi-
rilmesi gerektiği ve bu şekilde de enerjide 
tasarruf sağlanabileceği anlatıldı.  Kendi-
lerine yapılan sunumu öğrenciler, dikkatle 
dinlediler. Öğrencilere ayrıca elektriğin gü-
venli kullanımı hakkında da çarpıcı bilgiler 
verilerek dikkatli olmaları gereken husus-
lar anlatıldı. Çocukların evlerindeki küçük 
kardeşleri için kapaklı priz kullanılması 
gerektiği,  ya da prizlerin önünün ev eşya-
ları ile kapatılabileceği, çocukların kablo ve 
prizlerle kesinlikle oynamaması gerektiği 
ve kabloların ayak altında bırakılmaması 
gerektiği kendilerine anlatıldı. Eğitmenler 
sunumu yapan SEDAŞ çalışanlarına öğren-
cilerin bilinçlenmelerine katkı sağladıkları 
için çok teşekkür ettiler. 
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Özel Şirketler Basketbol Turnuvasına 
SEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., AGDAŞ 
Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Ak Gıda, Ali-
mex, ASAŞ Alüminyum, Boshoku, DAI-
KIN, ve TKG Otomotıve olmak üzere 8 
ayrı firma katılıyor.  Sakarya Üniver-
sitesi Kapalı Spor Salonunda düzen-
lenen Basketbol Turnuvası 24 Mart 
– 12 Mayıs tarihleri arasında 5Nokta4 
Organizasyon tarafından gerçekleşti-
rilecek. Turnuvanın görsel fotoğrafla-
rı, fikstür ve puanlar ve takım oyun-
cuları olmak üzere  tüm ayrıntıları, 
http://www.sakaryabybt.com web 
sayfası  adresinden takip edilebiliyor.   

"FİNALİ OYNAYARAK KUPAYI ALACAĞIZ"
Sakarya’da özel şirketler arasında 
düzenlenen Basketbol Turnuvası her 
hafta cumartesi günleri en az iki maç 

yapılması ile devam edecek. Karşı-
laşmalar Sakarya Üniversitesi’nin 
Esentepe Kampüsü içinde yer alan, 
SAÜ Kapalı Spor Salonunda halka açık 
olarak gerçekleşecek. SEDAŞ Basket-
bol takımı  oyuncuları, yaptıkları açık-
lamada çalışanların bir araya gelmesi 
ve arkadaşlık duygularının pekiştiği bu 
etkinlikte iddialı olduklarını belirtirken,  
"12 Mayıs’a kadar hedefimiz iyi bir de-
rece yapmak ve finali oynayarak ku-
payı almak" dediler. SEDAŞ Basketbol 
Takımı oyuncuları tüm takımlara ayrı 
ayrı başarılar ve turnuvanın dostluk 
içinde geçmesini dilediler.  SEDAŞ bas-
ketbol  takım oyuncuları içinde bayan 
oyunculara da yer verdi. SEDAŞ takım 
oyuncularını işyeri arkadaşları, ant-
renmanlar da bile taraftar olarak yal-
nız bırakmadılar.

SEDAŞ Özel Şirketler Basketbol 
Turnuvasına İyi Hazırlandı

Hem Spor ve Eğlence,  
Hem Sosyal Sorumluluk
Bedensel Engelliler İl Temsilcisi ve Ye-
nihayat Paralimpik Spor Kulüp Başkanı 
Selim Özen; "Sosyal sorumluluk kapsa-
mında, farkındalık yaratmak ve spora 
olan ilgiyi artırmak ve spor ile sağlıklı 
bir toplumun gelişmesine katkı sağla-
mak amacıyla, pek çok firmanın çalı-
şanlarının da bir araya gelerek oluştur-

duğu bu turnuvaya katılım ve destek 
sağlayan, enerjileri ile sinerji yaratan 
tüm firmalara, yöneticileri ve çalışan-
larına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."dedi. 
Yenihayat Paralimpik Spor Kulüp Baş-
kanı Selim Özen tarafından; özel şir-
ketler masa tenisi turnuvasına katılan 
tüm firmaların yöneticilerine ayrı ayrı 
teşekkür plaketi verildi.

SEDAŞ'tan Masa Tenisi İle 
Sosyal Sorumluluk Dokunuşu

Lütfü Yaman Spor Salonunda 18 Mart Pazar günü yapılan 
ve özel şirketlerin sosyal sorumluluk kapsamında bir ara-
ya gelerek, Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü 
ve Gençlik Spor Hizmetleri, Spor İl Müdürlüğü ile organize 
ettiği masa tenisi turnuvası başarı ile tamamlandı. 

11 Firma 20 Takım 60’ın Üzerinde Oyuncu
Masa Tenisi Sakarya İl Temsilciliği’nin koordinasyonunda yürütülen, Özel Şirketler Masa Te-
nisi Turnuvasına Sakarya İlinde faaliyetlerini sürdüren ve aynı bölgede hizmet veren SEDAŞ, 
AGDAŞ, Başak Traktör, Başkurt Motor, Tavsan, TKG, Noksel, As Piliç, DAIKIN, Evdiş Poliklinik, 
Çamsan gibi kurumsal firmalardan  20 takım 60’ın üzerinde oyuncu katıldı. SEDAŞ en fazla 
takım çıkaran şirket oldu. SEDAŞ’ın kadın ve erkek oyuncuları birlikte mücadele ettiler.

İki Firma Kupaları Aldı
Çekişmeli müsabakaların sonunda Çamsan firması birincilik kupasını, AGDAŞ çalışanları ise ayrı grup-
larda İkincilik ve üçüncülük kupalarını aldılar. Tüm şirketler günün anısına fotoğraf çekildi.     

Turnuvanın Tekrar Yapılması 
Planlanıyor
Turnuva centilmenlik içinde, ailelerin 
ve çocukların türbinlerden ebeveyn-
lerini izlemesi ve firma çalışanlarının 
tanışması ile karşılıklı esprilerin ve 
şakalaşmaların gerçekleştiği, stres 
atılan ve dostluk kurulan bir havada 
geçti. Çalışanlar bu tür turnuvaların 
daha sık aralıklarla yapılmasını ta-
lep ettiler. Masa Tenisi İl Temsilcileri 
Mesut Kırdar ve İl Antrenörü Semih 
Yenihayat turnuvanın önümüzdeki 
zamanlarda düzenli olarak yapılma-
sının planlandığı, isteyen tüm özel 
şirketlerin katılabileceklerini belirtti.
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NİSAN 2018

Doğum Tarihi : 7 Ocak 2018
Anne Adı : Ayşe
Baba Adı : Enes Sülün
Sayaç Operasyonları Görevlisi, Kocaeli

MİNA SÜLÜN

Doğum Tarihi : 21 Eylül 2017
Anne Adı : Tuğçe
Baba Adı : Devran Kül
Müşteri Hizmetleri Görevlisi, Düzce

DERİN KÜL

Doğum Tarihi : 19 Ekim 2017
Anne Adı : Melek
Baba Adı : Selçuk Arslan
İşletme Bakım Süreç Görevlisi, Kocaeli

Ali GÖKTUĞ ARSLAN

Doğum Tarihi : 15 Mart 2018
Anne Adı : Melike
Baba Adı : Hakan Kuzgun
İdari İşler Müdürü, Sakarya

METE KUZGUN
Doğum Tarihi : 11 Aralık 2017
Anne Adı : Ayşe
Baba Adı : Barış Topaloğlu
Kesme Bağlama ve Kaçak Yön. Görevlisi, Sakarya

CAVİT ÇINAR TOPALOĞLU

Doğum Tarihi : 22 Aralık 2017
Anne Adı : Merve
Baba Adı : Turgay Bayhan
Şebeke Operasyon Görevlisi, Bolu

İLTER URAS BAYHAN

Doğum Tarihi : 12 Aralık 2016
Anne Adı : Arzu Melek
Baba Adı : Haydar Yapıcıoğlu
Kesme Bağlama ve Kaçak Yön. Gör., Sakarya

FEYZA YAPICIOĞLU

ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Elif Bay Regülasyon Uzman Yardımcısı, Sakarya Gökhan Gündüz Müşteri Hizmetleri Merkezi Görevlisi, Kocaeli Tolga Kalaycı Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze 

Hamza Karadağ Müşteri Hizmetleri Merkezi Görevlisi, Sakarya İsa Adalıoğlu Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli Erhan Kaba Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze 

Ercan Çelik Tahakkuk Kontrol Görevlisi, Sakarya Bilal Gür Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli Remzi Tanju Kahrıman Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze 

Hamit Bülbül   Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli Erdim Çokyaşar Müşteri Hizmetleri Merkezi Görevlisi, Kocaeli Aslan Günaydın Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze

Murat Bayındır Şebeke Operasyon Görevlisi, Kocaeli Burak Yılmaz Ar&Ge Yatırım Planlama Uzmanı, Kocaeli Serkan Karataş Coğrafik Bilgi Sistemleri Görevlisi, Bolu

Ayhan Demircioğlu Ambar Görevlisi, Kocaeli Gökhan Göktaş Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Cihat Can İş Gücü Planlama Görevlisi, Kocaeli Alper Taşcan İşletme Ve Bakım Süreç Uzmanı, Kocaeli Osman Çankıran Şebeke Operasyon Görevlisi, Gebze

Ocak, Şubat, Mart aylarında
SEDAŞ Ailesine yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Misyon 
Müşterilerimizin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik 
enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak
Vizyon 
Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen 
model bir şirket olmak

ŞİRKETİMİZİN YENİLENEN 
MİSYONU, VİZYONU VE
ŞİRKET ORTAK DEĞERLERİMİZ

Değerler 
● Müşteri Odaklılık 
● Şeffaflık & Açıklık 
● Güvenilir Ortamlar Yaratma 
● Sonuç Odaklı Yaklaşım 
● Kapsayıcılık & Katılımcılık

● Kapsayıcılık & Katılımcılık 
● Yeniliklere Açıklık 
● Sorumluluk Alma 
● İşbirliği & Takım Çalışması 
● Karar Alma & Sahiplenme

Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi, SEDAŞ Sakarya şebeke operasyon ekipleri 
kurtardı. Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 5004 Sokak adresinde elektrik direğine çıkarak mahsur kaldığı görülen mi-
nik kedinin imdadına SEDAŞ ekipleri yetişti. SEDAŞ Çağrı Merkezi müşteri temsilcileri kendilerine gelen ihbarı acil anonsu 
ile ekiplere ilettiler. Direğe çıkan ve daha sonra inemeyen yavru kedinin kurtarılması için ALO 186 SEDAŞ Elektrik Arıza 
ihbar hattını arayan çevredeki vatandaşlar, arıza ekiplerinin süratle müdahalesi ve yavru kedinin kurtarılması için yoğun 
çaba sarf etmeleri nedeniyle SEDAŞ Sakarya şebeke operasyon ekiplerini tebrik ettiler. Elektrik direği üstünde mahsur 
kalan yavru kedi SEDAŞ ekiplerinin kurtarma operasyonu sonrası, tekrar sokağa salındı ve özgürlüğüne kavuştu.

SEDAŞ Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı

SEDAŞ sosyal sorumluluk kapsamında, Sakarya İlinde yapılan, "Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü 
ile Özel Şirketler Masa Tenisi Turnuvası" organizasyonuna katılan SEDAŞ masa tenisi takım oyuncuları, açılış 
töreni sırasında açtıkları büyük pankart ile 18 Mart Çanakkale Zaferi için anlamlı bir kutlama mesajı verdiler. 
SEDAŞ oyuncuları açıklamalarında; "SEDAŞ çalışanları "Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten 
Kahraman Türk Ordusu’nun muhteşem zaferinin 103. yıldönümü kutlu olsun. Bu topraklarda 250 bin şehi-
din kanı vardır, bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Gelecek nesillere anlatılarak destanımızın yaşatılması ve 
bizim için canından vazgeçenler için bu vatanın korunması boynumuzun borcudur. 18 Mart 1915 Çanakka-
le Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırasıdır. ‘Çanakkale 
geçilmez’ sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, bu vatan 
için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyoruz." dediler.  

SEDAŞ Tek Yürek Tek Ses "Çanakkale Geçilmez"

GazeteBİZ'in muhabir ağına sen de katıl.
Çalıştığın yerin SESİ OL!

Çalıştığınız birimlerden GazeteBiz'e taşıyabileceğiniz  
haberleri ve fotoğrafları sizin imzanızla yayımlamak 

için kurumsal.iletisim@sedas.com 
e-posta adresine bekliyoruz.

GazeteBİZ 'e
GÖNÜLLÜ MUHABİR OL!
ÇEK, GÖNDER YAYINLAYALIM.
Sen de "Gönüllü Muhabir" Ol!


