
SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli
SEDAŞ'lılar

Değerli Mesai Arkadaşlarım, 
Üç ayda bir yayımlanan GazeteBiz’in 20.nci sayısında siz-
lere bu köşeden seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Öncelikle Şirketimizde süreçlerin en iyi şekilde sürdürüle-
bilmesi için mücadele eden,  siz değerli mesai arkadaş-
larımın, hepsine ayrı ayrı  teşekkür ediyorum. Şirketimiz, 
sizlerin emekleri ile  elektrik dağıtımını kamu hizmeti ola-
rak özel şirket statüsünde 9 yıldır başarı ile sürdürürken, 
en önemli amacımız öncelikli olarak tüm işletmeler gibi 
şirket hedeflerimizi, verimlilikle ve sürdürülebilirliği sağ-
layacak şekilde gerçekleştirebilmektir. Nakit akışına etki 
eden bütün kalemlerde doğru yöntemleri seçmek işlet-
melerin asıl amacı olan sürdürülebilirliği sağlar ve bu sa-
yede İşletmenin her alanında finansal kontrol,  şirketlerin  
büyümesinde,  en önemli etkenlerin başında gelmektedir. 
Nakit akışının iyi ayarlandığı işletmelerde şirketin değer 
arttırımı, çalışanlara ve topluma hizmet, ülkeye katkı gibi 
temel amaçlar da gerçekleştirilmiş olur. SEDAŞ’ta hep bir-
likte, elektrik dağıtım faaliyetlerini verimlilik ve sürdürüle-
bilirlik esası ile devam ettirmekte ve bölgemizdeki 3,5 mil-
yon nüfusun, güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine 
sürdürülebilir erişimini sağlamak misyonumuz ile 7 gün 
24 saat hizmet vermekteyiz. Piyasa ekonomisini dikkate 
alarak, finansal aksiyonlarını belirleyen şirketimiz, sağlam 
ve güvenilir adımlarla faaliyetlerini sürdürmektedir.  
SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetleri ile sadece bölgesinin 
ekonomisine değil milli ekonomimize de katkı sağlama-
ya devam etmektedir. Milli ekonomimize zararı dokunan 
kaçak elektrik ile bölgemizde mücadeleyi sürdürmeyi en 
önemli fonksiyonlarımızdan biri olarak görmekte ve ekip-
lerimizle sahada çok değerli çalışmalar yapmaktayız. Tür-
kiye’nin bu konuda en başarılı şirketlerinden biri olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Sahada görev yapan arkadaş-
larımızın tespitleri ile kayıt altına alınan kaçak enerji mik-
tarları  ekonomiye kazandırılarak  milli ekonomimiz için  
artı değer yaratılmaktadır. Sahada yapılan mücadeleye 
ait haberleri GazeteBiz’in bu sayısında görebileceksiniz. 
SEDAŞ yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de top-
lumun ihtiyacı olan bilgilenme ve bilinçlenmeye, olumlu 
değerlerin sahiplenilmesine ait ihtiyaçların karşılanma-
sına olumlu katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler  ta-
rafından "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" oluştu-
rulmuştur. Bu kapsamda 17 hedeften oluşan 2030 Sür-
dürülebilir Kalkınma Gündemindeki  hedeflere birlikte göz 
atalım isterim.  Bu hedefler;  yoksulluğa son verilmesi, 
açlığın yok edilmesi, sağlık ve refah, kaliteli eğitim, cinsi-
yet eşitliği, sağlıklı suya erişim,  temiz enerji, istihdam ve 
ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsiz-
liklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 
bilinçli üretim-tüketim, iklim değişikliğiyle mücadele, su-
daki yaşam, karadaki yaşam, sulh ve adalet ile uygulama 
araçları şeklindedir. SEDAŞ Fırsat Eşitliği ve Toplumsal 
Cinsiyet Çalışma topluluğu ile 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemindeki maddelerden eşitsizliklerin azaltıl-
ması, cinsiyet eşitliği başlıkları ile direkt ilgisi olan Kadına 
İş’te Fırsat Eşitliği projesine start vermiştir. Bu proje ile ön 
yargılarımızı, tavırlarımızı ve yerleşik fikirlerimizi gözden 
geçireceğiz.  Çünkü birçok insan gibi bizlerde bilinçaltında 
kültürel geleneklerden, ön yargılar ve toplumsal yapılar-
dan etkileniyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili kadın işi veya 
erkek işi gibi mevcut kalıp yargıları ortadan kaldırmak 
üzere el birliği ve işbirliği yapacağız. Kadın rol modellerin 
öne çıkarılmasına çalışacağız. Hep birlikte ayrımcılık kar-
şıtı ve eşit fırsatlar politikamızı  hazırlayacağız. Bu sos-
yal sorumluluk projesinin gelişimi ile ilgili sizleri de atılan 
adımlar ve yapılan çalışmalar hakkında  bilgilendireceğiz. 
Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.  

Saygılarımla.

Bekir Sami Güven
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı
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SEDAŞ'ın Ödüllü WFM Projesine Büyük İlgi
SEDAŞ’ın 2015 yılında yılın 
mobil uygulama projesi 
dalında ödül aldığı ve müş-
teri memnuniyeti için sür-
dürdüğü WFM (İş Gücü Yö-
netimi) projesi, elektrik da-
ğıtım şirketlerinin ilgi odağı 
olmaya devam ediyor.

SEDAŞ kış ve yaz  
döneminde stajyer-
lere eğitim imkânı 
sağlıyor. 

SEDAŞ, kaçak enerjiyle mücade-
le kapsamında "Kaçak Elektrikle 
İlgili Bilgilendirme ve Bilinçlen-
dirme” projesini 2018 yılında da 
sürdürecek.  

Gebze Teknik Üniversitesi 
kampüsünde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı hima-
yesinde kurumsal markala-
rın katılımıyla düzenlenen 
Sanayi ve Teknoloji Zirve-
sinin son gününde de  En-
düstri 4.0 Paneli düzenlendi. 
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SEDAŞ "Sanayi ve Teknoloji Zirvesinde” 
Endüstri 4.0 Paneline Katıldı

"Sözleşmesiz Kullanma!"  
"Kendin Bağlama!"

SEDAŞ’tan Kaçağa Karşı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Mesajları; 

SEDAŞ Kız Öğrencileri  
Enerji Sektörüne Teşvik Ediyor
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SEDAŞ, Ford Otosan, Toyoto Otomotiv ve Hyundai Assan'ın da aralarında bulunduğu 187 
firmanın stant açtığı "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" organizasyo-
nunda, işveren ve iş arayanlar buluştu. SEDAŞ bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği 
olan Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarına bu yıl  "İş’te Fırsat Eşitliği Teması” ile katıl-
dı. SEDAŞ şirket bünyesinde kadın sayısını arttırmak ve aynı zamanda şirket içi kadınlara 
yönelik kariyer fırsatlarını iyileştirmek için "İş’te Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında  Kariyer 
Günleri (KOİF’18) organizasyonuna katıldı. SEDAŞ İnsan Kaynakları tarafından iş başvuru-
larının alındığı stantta, SEDAŞ ve SEDAŞ'ta kadın çalışanlara sağlanan imkanlar ile "İş'te 
Fırsat Eşitliği" konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

SEDAŞ’ın  
IMI Conferences 
Etkinliğinde Başarılı 
Performans Tanıtımı
SEDAŞ, İMİ Conferences Call Center Etkinliğinde, Çağrı Merkezinde 2017 yılında ilk 
20 saniyede cevaplanan çağrı oranını yüzde 89’a, toplam cevaplama oranını yüzde 
97’ye, ulaşılabilirlik seviyesini yüzde 99,62’ye  taşımasıyla  ilgili  başarılı uygulamalarını 
anlattı. EPDK yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile IMI Conferences tarafından 
İstanbul'da düzenlenen "Çağrı Merkezlerinde Enerji Sektörüne Yönelik Çözümler” 
konulu etkinliğe, SEDAŞ Müşteri İletişim Koordinasyon Sorumlusu Efsun Ergin 
panelist konuşmacı olarak katıldı. Efsun Ergin,  regülasyonun sektördeki etkilerini, 
çağrı merkezi hizmetlerindeki gelişmeleri ve SEDAŞ’ın istihdama katkı sağlayarak, 
2016 yılında Çağrı Merkezi’nde çalışan sayısı 49 iken, 2017 yılında bu sayıyı müşteri 
memnuniyeti için yüzde yüzün üzerinde artırdığı ve Çağrı Merkezi çalışan sayısını 
125 kişiye çıkardığını, ayrıca  Alo186 SEDAŞ Çağrı Merkezi aramalarında "Cevaplama 
Oranı” için EPDK tarafından belirlenen yüzde 95 oranının üzerine çıkıldığını ve  başarılı 
cevaplama oranının yüzde 97 olarak gerçekleştiğini, SEDAŞ’ın, 2017 yılı ulaşılabilirlik 
seviyesini de yüzde  99,62’ye  taşıdığını belirtti. 

SEDAŞ "İş’te Fırsat Eşitliği” 
Teması İle KOİF’18 İstihdam 

Fuarında Yerini Aldı

SEDAŞ "Sanayi ve Teknoloji Zirvesinde” 
Endüstri 4.0 Paneline Katıldı

Zirvenin son paneli GTÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik'in mo-
deratörlüğünde Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Orhan Torkul, Sakarya Tek-
nokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tah-
sin Engin, Sakarya Makina İmalatçı-
ları Birliği Başkanı Günay Güneş ve 
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan 
Şentürk'ün katılımıyla yapıldı. Da-
ğıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk 
yaptığı konuşmada; "Ülkemizin tek-
noloji hamlesine hizmet etmekte 
olan kurumlar yeniden yapılandırılı-
yor ve bu da ülkemizin geleceği için 
umut veriyor. Son dönemde Ar-Ge 
ile ilgili büyük gelişmeler sağlıyoruz. 
Dijital evrimin öncü ülkelerinden bi-
risi olacağımıza inanıyorum. Endüst-
ri 4.0’ı, Türkiye için bir fırsat olarak 
görüyorum. Buhar gücünün üretim-

de kullanılması ile başlayan birinci 
sanayi devrimi, elektriğin üretimde 
kullanılmasıyla devam eden ikinci 
sanayi devrimi, bilgi teknolojileri ve 
programlanabilir makinelerle birlik-
te üçüncü sanayi devrimini yaşadık. 

Bugün ise artık 4’üncü sanayi devri-
mini, yani ’Endüstri 4.0’ı konuşuyo-
ruz. Ülkemizin bu işte hızlanmasını 
ve ileriye doğru önderlik yapabilecek 
seviyeye gelmesini arzu ediyorum." 
diye konuştu. 

 "Potansiyeli Keşfet, Gücü Hisset” sloganıyla Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı himayesinde Gebze Teknik Üniversitesi 
tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Sanayi ve Teknoloji 
Zirvesinde” SEDAŞ standıyla yerini aldı.
Sanayi-Üniversite çerçevesinde akademik hayatla reel sektörü bir 
araya getirecek olan, sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının 
karşılanmasına destek vereceği belirtilen ve sanayicilerin AR-GE 

çalışmalarını öne çıkararak Sanayi-Üniversite işbirliğini de üst 
seviyelere taşıyacak olan "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" etkinliği, 
Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesi alanında Başbakan Binali 
Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Haluk Görgün, akademisyenler ve 
firma yöneticilerinin katılımıyla açıldı.

SEDAŞ Sanayi ve Teknoloji Zirvesinde Yerini Aldı

SEDAŞ’ta Değişim 
Elçileri İle Yönetim 
Sistemi Eğitimleri 

Başarı İle Gerçekleşiyor
2017 yıl sonunda başarılı projelerini kalite belgele-
ri ile taçlandıran SEDAŞ, "Değişim Elçileri” ile  2018 
yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemini de Entegre Yönetim Sistemine dahil ede-
rek gerekli tüm çalışmaları birlikte yürütecek. 2018 
yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemini de Entegre Yönetim Sistemine dahil ede-
rek gerekli tüm çalışmaları birlikte yürütecek olan 
SEDAŞ, bu doğrultuda gönüllü olan SEDAŞ Değişim 
Elçileri ile 2 gün süren, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimlerini başarı ile ger-
çekleştirdi. SEDAŞ’ta değişim elçilerine verilen eği-
tim programı Kalite ve Çevre Uzmanı Bulut Yılmaz 
tarafından uygulandı.   SEDAŞ, "Değişim Elçileri” ile 
elbirliği halinde yönetim sistemleri gereği yapılması 
zorunlu olan sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini 
ölçmek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, za-
yıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespitini 
yapmak, oluşabilecek problemlerin önceden tah-
minini ve sistemin sürekli geliştirilmesini sağlamak 
için iç tetkikçi eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.  
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ENERJİSA SEDAŞ’IN MİSAFİRİ OLDU
SEDAŞ’ın Bilişim altyapısı ile saha ekiplerine hızla bilgi verdiği 
ve mobil ekiplerini uzaktan tabletlerine atadığı iş emirleri ile 
yönlendirdiği WFM (İş Gücü Yönetimi) Projesi Enerjisa heye-
ti tarafından yerinde incelendi. SEDAŞ misafir ettiği Enerjisa 
heyetine WFM projesi hakkında çeşitli bilgiler verdi. SEDAŞ 
İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde kontrolü ve 
takibi yapılan WFM (İş Gücü Yönetimi) projesini yerinde ince-
leyen Enerjisa yöneticilerine, SEDAŞ Şebeke İşletme ve Bakım 
Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü 
Murat Özdil ve SEDAŞ Acil Hizmet Sorumlusu İlyas Volkan 
Turan tarafından sunumlar yapıldı. 
SEDAŞ’IN WFM PROJESİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE  
HİZMET EDİYOR
Şebeke İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ’ın 
2018 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan ettiğini belirterek, 
SEDAŞ’ın yeni projesi olan WFM projesi hakkında bilgi ve-
rirken, "WFM projemiz (İşgücü yönetim sistemi) ile SEDAŞ 
ekiplerinin sahadaki durumu ve yapılacak işlerin gösteri-
mi, coğrafi konumlarına göre otomatik sıralanması,  harita 
üzerinde detaylı güzergâh tarifi,  işlerin coğrafi konumları-
nın iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, haritada belir-
tilecek kriterlere göre en yakın ve uygun ekiplerin filtrelen-
mesi gibi çok sayıda takip seçeneği sunuyor. Asıl hedefimiz 
müşteri memnuniyetini daha da çok artırmaktır.” dedi. 
WFM PROJESİ TANITILDI
WFM projesi hakkında SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü 
Murat Özdil ve SEDAŞ proje ekibi, projeyi tanıtırken, Ener-
jisa heyetindeki, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Ayedaş 
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ol-
mak üzere 3 elektrik dağıtım şirketi bünyesindeki firma yö-
neticileri ile bir araya geldiler. Enerjisa heyetindeki; Merkezi 
Sistem Operasyon Müdürü Arif Coşkun, Teknoloji Müdürü 
Ebru Öztürk, Bilgi Sistemleri & Endüstriyel Sistemler Mü-
dürü Atilla Aşçıoğlu, Sayaç Operasyonları Takım Yöneticisi 
Ekrem Hanlı ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Büyükkaynak’a, 
SEDAŞ İzmit İşletme binasında bir dizi sunum yapıldı ve 
proje  ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.   

"PROJE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRIYOR”
Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında bir dizi sunum 
yapan SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, ver-
diği bilgileri sıralarken şunları söyledi; ”2015 yılında yı-
lın mobil uygulama projesi ödülünü alan ve yurtdışında 
da çeşitli sunumlarını yaptığımız WFM projemiz, saha 
ekiplerinin ve farklı konumlardaki ofis çalışanlarının du-
rumlarının harita üzerinde anlık olarak görülebilmesini 
ve ulaşım için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da 
kolaylaştırıyor.  WFM, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) desteği 
ile ekiplerin tabletlerindeki harita üzerinde yönlendiril-
melerini  sağlayabiliyor.  Ekipler de mobil cihazlarda yer 
alan harita desteği ile en kısa yoldan, en kısa sürede 
elektrik arızası ya da bakım çalışması yapılacak bölgeye  
ulaşıyorlar. İşe başlama ve tamamlama süreleri, kulla-
nılan malzeme kayıtları tabletlere veri olarak giriliyor. 
SEDAŞ olarak, SAP WFM projesi ile sahadaki operasyon 
süreçlerimizi daha da verimli yönetiyoruz. Elektrik ke-
sintilerine hızlı müdahale, bakım takip programı çalış-
malarının kayıt altına alınması, kaliteli hizmet için iş sü-
reçlerimizde yeni dijital uygulamalar ve sürekli yeniledi-
ğimiz bu sistem sayesinde elektrik dağıtımında modern 

bir dönüşüm sağladık. SEDAŞ, WFM projesiyle mobil 
ekiplerini coğrafi koordinat sistemi üzerinden görüyor, 
elektrik şebekesine müdahale için sahadaki en yakın 
ekibin, en hızlı şekilde arızanın kaynaklandığı bölgeye  
sevk edilmesi talimatlarını verebiliyor. Enerjinin sürekli-
liği için süreci uzaktan dijital ortamda tüm verileri kayıt 
altına alarak yönetiyoruz. SEDAŞ ekipleri ellerindeki son 
teknolojiye sahip tabletlerle, saha operasyonu sırasın-
da kendilerine WFM Kumanda merkezinden yönlendiri-
len ve Çağrı Merkezi ile  SCADA Kumanda merkezinden 
gelen  bildirimleri  sahada anında değerlendiriyorlar. 
SEDAŞ ekipleri,  kullandıkları malzemeden, elektriğin 
ne kadar sürede verilebileceği ve şebeke beslemesinin 
yapıldığı  zaman bilgisine kadar  tüm verilerin tabletler 
üzerinden kayıt altına alınmasını sağlıyorlar.  SEDAŞ 
WFM projesiyle, ekiplerine ellerindeki akıllı tabletlerle 
arıza mahallinden fotoğraf çekip bu görselleri merkezle 
paylaşabilme ve bunları arşivleyebilme imkânı da sağlı-
yor.” dedi. Bu kapsamlı bilgiler ışığında, ziyaretin verimli 
geçtiğini ve WFM projesi ile ilgili yararlı bilgiler edindik-
lerini belirten Enerjisa yöneticileri, sunumların ardından 
SEDAŞ yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

SEDAŞ'ın Ödüllü WFM Projesine Büyük İlgi

SEDAŞ "Orda bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir” anlayışı ve 
müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile elektrik dağıtım hizmeti ver-
meye devam ediyor. Direk diken, elektrik hatlarını çeken, yaptığı 
elektrik şebekesi ile insanların elektrikten yararlanmasını sağla-
yan SEDAŞ, Belediyelerin inşaat ruhsatı verdiği ve iskana açtığı 
alanlarda yapılan konutlara elektrik bağlantısı için dört elle çalış-
malarını sürdürüyor. SEDAŞ  hizmet götürdüğü vatandaşlardan 
da teşekkür mesajları alıyor.  SEDAŞ dağ başında, dere kıyısında, 
her nerede bir yaşam alanı varsa oraya kadar ulaşıp, mum ışı-
ğı yanan evleri elektrik enerjisi ve elektrik ışığına kavuşturuyor. 
2016 ile 2020 yılları arasında hizmet verdiği 4 ilde toplam  544 
Milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ Pamukova İlçesin-
de de elektrik kalitesini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Pa-
mukova da  Elperek Mahallesinde hızla gelişen yeni yapılaşmanın 
getirdiği elektrik ihtiyacını karşılamak için SEDAŞ tarafından yatı-
rımı gerçekleştiren dağıtım trafosu ile  Elperek Mahallesi Mevlana 
Caddesindeki trafonun yükü azaltıldı. Yeni trafonun tesis edilmesi 
ile bölgenin enerji talebinin daha rahat sağlanmasının önü açıldı.  
Pamukova’nın yüksek rakımlı mahallelerinden olan Eskiyayla Ma-
hallesinde de son yıllarda gelişen yeni yerleşim alanlarına elektrik 
sağlanması amacıyla vatandaşların ve köy muhtarlığının talepleri 
ile SEDAŞ yeni şebeke yapım yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAŞ tehlike sınıfı yüksek iş kolunda görev 
yapan çalışanlarına, iş güvenliği kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlayan ve iş kazalarından 
korunmayı öğreten, bir yılda 35 Bin 319 saat 
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi düzenleye-
rek pek çok kuruma örnek oluyor.    
Elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında ya-
pılan her iş için karşılaşılabilecek veya ya-
şanabilecek iş kazası risklerini ortaya koyan 
analizlerin yapılmasını ve risk olarak görü-
len konularda  eğitimler verilmesini sağ-
layan SEDAŞ,  iş kazası risklerini minimize 
etmeyi, elektrik dağıtım sektöründe çalı-
şanlarının güvenli ortamlarda ve iş güvenliği 
kültürüne uygun çalışmalarla faaliyetlerini  

sürdürmelerini  hedefliyor.
 "İSG Kültürü Öncelikli Hedefimiz” 
SEDAŞ’ın yıl içinde yaptığı toplam eğitim saa-
tinin yüzde 42’sinin İSG (İş Sağlığı ve Güvenli-
ği)  eğitimi olarak  gerçekleştirdiğini  söyleyen 
Bekir Sami Güven, 2017 yılında şirketimizde 
1650 çalışanımız için 35 Bin 319 saat İSG eği-
timi düzenlendi. Çalışma hayatının ayrılmaz 
bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
kuralları SEDAŞ için yüksek önem düzeyin-
dedir. Bu doğrultuda 10 altın kural uygula-
masını başlattık. Teknik eğitim merkezimiz-
de şirketimiz çalışanlarında İSG kültürü se-
viyesinin daha da yükseltilebilmesi amacıyla 
artarak devam eden ve hız kesmeden sür-

dürülen eğitimlerimiz devam ediyor.   Verilen 
eğitimler arasında; müşterilerle iletişim, kritik 
risk taşıyan faaliyetlere yönelik önlemler ve 
ekipman kullanımı ile trafikte güvenli sürüş, 
İSG uzmanlığı, yüksekte güvenli çalışma, 
elektrik şebekesinde manevra, endeks oku-
ma çalışanları için sektörde bir ilk olan köpek 
davranışlarına yönelik eğitimler de verildi. 
SEDAŞ’ta İSG eğitim faaliyetlerinin başarıyla 
gerçekleştirilmesi, şirket hedeflerimiz içinde 
yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültü-
rünün daha çok ileriye taşınmasını amaçlıyor 
ve  bu kültürün ulusal ve uluslararası İSG an-
layışıyla yaşatılmasına ve geliştirilmesine var 
gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

SEDAŞ Eğitimleri İle İş Güvenliği 
Kültüründe Fark Yaratıyor

SEDAŞ’tan 35 Bin Saat İSG Eğitimi 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven,  SEDAŞ’ın 2017 yılında çalışanları-
na 35 bin 319 saat  İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi 
vererek iş güvenliği kültüründe fark yaratıldığını be-
lirtti ve  " Elektrik dağıtım sektöründe, sadece çalışan-
lar için değil, SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde iş güvenliği 
kültürü için toplumda da bu konuda bilgi ve bilincin 
artırılması amacıyla  katkı ve işbirliği sağlamaya ça-
lışıyoruz” dedi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Baş-
kanı Bekir Sami Güven, 4-10 Mayıs tarihleri arasında  
SEDAŞ’ın özel gün kutlamaları kapsamında ele alınan  
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftasında yaptığı açıklama-
da, iş güvenliği ile ilgili gelişmişlik seviyesinin ülkelerin 
toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel gelişmişlik 
düzeyleriyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, "Bu 
konuda hepimize görevler düşüyor. İş güvenliği 
eğitiminin, yalnızca işyerlerinde değil trafik eği-
timi gibi henüz küçük yaşlarda ilkokul seviye-
sinde başlaması gereken bir eğitim olduğuna 
inanıyoruz” dedi. Güven yaptığı açıklamada, 
SEDAŞ’ın yıl içinde toplam eğitimle-
rin yüzde 42’sini İSG kapsamında   
gerçekleştirdiğini söylerken, "Bolu, 
Düzce, Kocaeli ve Sakarya’da 3,4 
Milyon nüfusa ve  1 milyon 750 bin 
elektrik müşterisine  dağıtım hiz-

meti verirken,  SEDAŞ bünyesinde, çoğu saha çalışanı 
olmak üzere 1.650 çalışan, 2017 yılında, 35.319 

saat iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi aldı.  
Bu eğitimlerle işimiz daha da güvenli oluyor.  
Bu eğitimlerle deneyimler, olmazsa olmaz-
larımız  paylaşılıyor. Hatırlatmalar yapılıyor. 
Yaydığımız iş güvenliği kültürü ile çalışma 

anında önlemlerimizi daima göz önün-
de bulunduruyor, tedbir alıyor,  tehlikeli 
durumlar ve tehlikeli hareketlerden ka-
çınıyoruz. 10 Altın kuralımızı uyguluyo-
ruz.” dedi.  

SEDAŞ Yeni 
Yatırımlarıyla 

Yüzleri  
Güldürüyor
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik dağıtım faali-
yetleri kapsamında, yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan, 
Sakarya da Karasu, Kocaali ilçe sahilinde, Düzce de Akçakoca, 
Kocaeli de Kandıra İlçesine ait Cebeci, Kefken, Kerpe beldele-
rinde, Marmara Denizine sahili olan Gölcük, Başiskele, Kara-
mürsel, Körfez, Derince, İzmit, Darıca, Gebze İlçelerine ait sahil 
bölgelerinde, anayoldaki aydınlatmaları tek tek elden geçi-
rerek, direklerdeki armatürlerin yanması için 7 gün 24 saat 
yoğun iş temposuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz ayların-
da artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamlayan  
SEDAŞ, enerjide kesinti yaşanmaması için tüm tedbirleri alır-
ken, sorumluluk bölgesinde, müşteri memnuniyetini artırma-

ya yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.  SEDAŞ, vatan-
daşların mahalle ve sokaklarda güvenle vakit geçirmesi için 
sokak aydınlatmaları, bakım onarım ve yenileme çalışmala-
rına devam ediyor. Her yıl yapılan geniş kapsamlı aydınlatma 
bakım çalışmalarının haricinde, belirli periyotlarla aydınlatma 
sistemleri gözden geçirilerek ekonomik ömrünü dolduran 
ekipmanların değişimi, ekonomik ömrünü doldurmamış olan-
ların ise bakımları SEDAŞ ekiplerince sağlanıyor. SEDAŞ ekip-
leri aydınlatma şebekesinde oluşan arızalara da hızlıca mü-
dahale ediyor. SEDAŞ ekipleri, elektrik şebekesinde yer alan 
400 bin civarındaki aydınlatma direğindeki, tüm armatürlerin 
eksiksiz olarak yanması için büyük bir mücadele veriyor.

SEDAŞ’tan Tabletlerle Hızlı Müdahale SEDAŞ'tan 
Aydınlatma Bakım 

Çalışmalarında 
Başarılı Performans

SEDAŞ Çalışıyor Sahil Caddeleri Işıl Işıl Oluyor

SEDAŞ Ekipleri Aydınlatma 
İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Bilişim altyapısı ile saha ekiplerine hızla bilgi veren ve mobil 
ekiplerini uzaktan tabletlerine atadığı iş emirleri ile yönlen-
diren SEDAŞ, WFM Projesi ile şebeke operasyon süreçlerini 
daha çok verimli hale getirdi.   SEDAŞ müşteri memnuniye-
ti yılı ilan ettiği 2018 yılında bilişim altyapısı ile uyguladığı 
WFM (Workforce Management ) İşgücü Yönetimi projesiyle,  
işletme ve bakım süreçlerinde, saha operasyonlarının yöne-
timi ve arızalara hızlı müdahale amacıyla sahadaki ekipleri 
ile mobil iletişim sağlıyor. Tabletlerle hız kazanan ekipler, her 
tür veri girişini tabletlere yaparak süreci yönetiyorlar. Coğra-
fi bilgi sistemleri ile geniş entegrasyon seçenekleri bulunan 
WFM, saha ekiplerinin ve farklı konumlardaki ofis çalışanla-
rının durumlarının harita üzerinde anlık olarak görülebilme-

sini ve ulaşım için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da 
kolaylaştırıyor.  WFM, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) desteği ile 
ekiplerin tabletlerindeki harita üzerinde yönlendirilmelerini  
sağlayabiliyor.  Ekipler de mobil cihazlarda yer alan harita 
desteği ile en kısa yoldan, en kısa sürede elektrik arıza ya da 
bakım çalışması yapılacak bölgeye  ulaşılmasını da sağlıyor. 
İşe başlama ve tamamlanma süreleri, kullanılan malzeme 
kayıtları tabletlere yapılıyor. SEDAŞ SAP WFM projesi ile sa-
hadaki operasyon süreçlerinin daha da verimli yönetilmesi-
ni sağlıyor. SEDAŞ, 2015 yılında yılın mobil uygulama projesi 
dalında ödül aldığı  WFM (İş Gücü Yönetimi) projesiyle, elekt-
rik dağıtım hizmetlerinde saha operasyonlarını müşteri 
memnuniyeti ve  hizmet kalitesini odağına alarak uyguluyor. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından düzenlenen Genel 
Aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde, 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce Bölge-
sindeki yaklaşık 3,5 milyon kullanıcısı-
na yönelik genel aydınlatma yükümlü-
lüğüne ilişkin görev sorumluluklarını 
yerine getirmek için ekipleri ile gece 
gündüz demeden çalışmalarını sür-
dürüyor. SEDAŞ Şebeke Operasyon 
ekipleri, vatandaşların Ramazan ayı 
içinde aydınlık sokaklarda güven içinde 
gezebilmesi, trafikte sürücülerin daha 
güvenle ilerleyebilmesi adına aydın-
latma direklerinde yanmayan lamba 

bırakmamak için 7 gün 24 saat yoğun 
iş temposuyla çalışmalarını sürdürü-
yorlar.Her yıl yapılan geniş kapsamlı 
aydınlatma bakım çalışmalarının ha-
ricinde, belirli periyotlarla aydınlatma 
sistemleri gözden geçirilerek ekonomik 
ömrünü dolduran ekipmanların deği-
şimi, ekonomik ömrünü doldurmamış 
olanların ise bakımları SEDAŞ ekiple-
rince sağlanıyor. SEDAŞ ekipleri aydın-
latma şebekesinde oluşan arızalara da 
hızlıca müdahale ediyor. SEDAŞ ekip-
leri, elektrik şebekesinde yer alan 400 
bin civarındaki aydınlatma direğindeki, 
tüm armatürlerin eksiksiz olarak yan-
ması için büyük bir mücadele veriyor. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) "Müş-
teri Memnuniyeti Yılı” ilan ettiği 2018 yılında, 
caddeler ve sokaklarda armatürlerin devrede 
olması ve aydınlatmayla ilgili müşteri mem-
nuniyetinin daha çok sağlanması amacıyla 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. SEDAŞ, 
Trafik Şube Müdürlükleri ile koordinasyon 
sağlayarak,  trafik yoğunluğu olan  caddeler-
de yaptığı çalışmalarla bozuk olan aydınlatma 
lambalarını tespit ediyor ve onarımını ger-
çekleştiriyor. Alo 186 SEDAŞ iletişim hattına 
bildirilen aydınlatma ihbarları SEDAŞ’ın WFM 
(Mobil İş Gücü Yönetimi) Projesi ile sahada 
görev yapan şebeke operasyon  ekiplerinin 
tabletlerine, iş emri olarak gönderilen aydın-
latma ihbarları titizlikle incelenerek arızalar 
gideriliyor.  "D-100 Karayolu üzerinde yapılan 
çalışmalar Kocaeli'den başlatılarak Sakarya’ya 
kadar sürdürüldü. Kartepe ilçesi D-100 geçişi 
üzerinde orta refüjde yanmayan lambalara 
müdahale eden ekipler kablo arızası veren 
güzergah boyunca armatürleri elden geçirdi-
ler. Arızalı kablolar değiştirilirken, bozuk olan 
aydınlatma lambalarının tespiti  amacıyla 
SEDAŞ ekipleri, D-100  boyunca iş güvenliğini 
sağlayarak lambaları kontrol etti ve onardılar. 

SEDAŞ Yapay Zeka İle Arızalara Çözüm Getirecek
SEDAŞ’ın üniversite öğrencilerini ino-
vatif projeler yapmaya teşvik etmeyi 
hedeflediği Geleneksel 3. Proje Fikri 
Yarışması’nı projesinde yapay zekâyı 
kullanan öğrenciler kazandı. Geliştir-
dikleri sistemle elektrik arızalarının 
çözüm süresini kısaltan ve hatta arıza 
meydana gelmeden önce müdahale 
edilmesini sağlayan proje ile Kocaeli 
Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölü-
mü son sınıf öğrencileri Emre Aldemir 
ve Ayşe Ceren Tunçbilek, büyük ödü-
lün sahibi oldu. Birinci olanın 7.500 TL, 
ikinci olanın 5.000 TL ve üçüncü olanın 
4.000 TL para ödülü aldığı ve SEDAŞ’ın 

3 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği 
SEDAŞ Proje Fikri Yarışması’nın birinci 
gelen projesi hayatımızın her alanına 
hızla giren yapay zekayı projenin beyni 
olarak konumlayan "SEDAŞ Her Za-
man Yanında” uygulaması ile Kocaeli 
Üniversitesi öğrencileri oldu. Toplamda 
82 başvurunun yapıldığı yarışmada ön 
değerlendirmeyi geçerek finale kalan 
15 proje, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi akademisyenleri 
ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu 
jüri tarafından değerlendirildi. 

SEDAŞ’ın Çalışmaları İle Marmara ve Karadeniz Sahil Caddeleri Işıl Işıl
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SEDAŞ Gebze de paydaşlarını bilgilendir-
me çalışmaları kapsamında iletişim ça-
lışmalarını sürdürüyor. Şebeke Yönetimi 
Grup Müdürlüğü’nün paydaş çalışması 
müşteri memnuniyeti yaratıyor. 
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü Geb-
ze SCADA Merkezinde yapılan nezaket 
ziyaretlerinde Şebeke Yönetimi Grup 
Müdürü Gökmen Hasançebi ve ekibi SE-
DAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti bilişim 
altyapısına ve iyileştirme süreçlerine, 
hizmet kalitesi ile iş mükemmeliyetinin 
arttırılmasına yönelik çalışmaları hak-
kında bilgilendirme sağlıyor. SEDAŞ şef-
faflık ve hesap verilebilirlik ilkesi kapsa-
mında kamu hizmeti verdiği bölgesinde 
etkin iletişim için paydaşları ile bir araya 
geliyor.  3,4 milyon nüfusa ve 1,7 milyon 
müşteriye 4 İl, 45 İlçe ve 49 Belediye 
bölgesinde, 1344 mahalle ve 766 köy 
statüsü taşıyan yerleşim yerinde elekt-
rik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ birim-
lerine yapılan nezaket ziyaretlerinde 
de paydaşlarını  çalışmaları hakkında 
bilgilendiriyor. SEDAŞ, sadece elektrik 

kullanıcıları değil bunun yanında üni-
versiteler, akademisyenler, basın, kamu 
kurum ve yöneticileri, muhtarlar, sektör 
paydaşları ve tedarikçileri ile de sık sık 
bir araya gelerek farklı iletişim kanalları 
ile bilgilendirme sağlıyor. SEDAŞ yaptığı 
projeler ve altyapı çalışmaları ile yatı-
rımları hakkında da bilgilendirme sağ-
lıyor. SEDAŞ elektriğin sürekliliğini sağ-
lamak müşteri memnuniyeti ve hizmet 
kalitesini de artırmak için pek çok proje-
sini gerçekleştirdiğini,  SCADA Projesi ile 
elektrik enerjisini 7 gün 24 saat aralıksız 
olarak uzaktan da izlediğini ve gerekti-
ğinde arızalara kilometrelerce uzaktan 
kumanda edebildiğini, alternatif hatlar 
üzerinden beslemelerin yapılabilmesi-
ni sağlayan teknolojilerin kullanıldığını 
paydaşlarına anlatıyor. SEDAŞ ayrıca 
elektriğin bakım ve onarımına yönelik 
daha iyi performans sergilenebilmesi 
amacıyla, WFM İş Gücü Yönetimi Pro-
jesiyle SEDAŞ’ta yeni bir dönem baş-
lattığını ve 2018 yılını Müşteri Mem-
nuniyeti yılı olarak ilan ettiğini de pay-
daşlarıyla paylaşıyor. 

SEDAŞ Paydaşlarını 
Bilgilendiriyor

SEDAŞ’ın Paydaş İletişimi 
Devam Ediyor

SEDAŞ Başiskele'deki 
Şebeke Yenileme ve Bakım 

Çalışmalarını Aralıksız 
Sürdürüyor

SEDAŞ Uyardı; "Çalışma Ruhsatı 
Verilirken, Orta Gerilim Enerji 

Hattına Yaklaşacak İnşaatlar İçin 
SEDAŞ’tan Görüş Alınmalı’’

SEDAŞ’ın Kandıra Şebeke İşletme Bakım Bölge 
Sorumlusu Mehmet Reşat Karaman,  Kandıra 
İlçesi Belediye Başkanı Ünal Köken’e ve Türki-
ye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı 
Çerçili Muhtarı Mustafa Satılmış’a, Muhtarlar 
Derneği Başkanı Kandıra Beylerbeyi Muhtarı 
Musa Yener’e de ziyarette bulundu. SEDAŞ 
elektrik dağıtım faaliyetlerinden faydalanan 
paydaşlarının temsilcileri ile görüşüyor ve ye-
rel yöneticilerin görüşlerini de alıyor. SEDAŞ 
Şebeke Operasyon Sorumluları bölgelerinde 
gerçekleştirdikleri dağıtım faaliyetlerine ilişkin 
işletme bakım çalışmaları ve yapılan yatırım-
lar hakkında bir araya geldikleri ve nezaket zi-
yaretinde bulundukları yerel yöneticileri bilgi-
lendiriyorlar. SEDAŞ’ın Kandıra Şebeke İşletme 
Bakım Bölge Sorumlusu Mehmet Reşat Ka-
raman,  Kandıra İlçesi Belediye Başkanı, Muh-
tarlar Dernekleri yöneticileri ve beraberindeki 
ekipleriyle bir araya geldi. Karaman’a yaptığı 
nezaket ziyaretleri sırasında, yerel yöneticiler, 
"SEDAŞ’ın etkin iletişim çalışmalarından ve 
son dönemde enerji kesinti sayısı  ve süreleri-
nin iyileştirilmesi yönünde yapılan yatırımların 
olumlu sonuçlarını gördüğümüz için bu çalış-
malardan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” 
dediler. Kandıra İlçesi Belediye Başkanı Ünal 
Köken, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra 
Şubesi Başkanı Mustafa Satılmış ile Kandıra 
Beylerbeyi Muhtarı Musa Yener de SEDAŞ 
Kandıra Şebeke İşletme Bakım Bölge Sorum-

lusu Mehmet Reşat Karaman’a kendilerinin 
görüş ve önerilerine de değer vererek,  yaptı-
ğı nezaket ziyaretlerine çok teşekkür ettiler. 

SEDAŞ yetkililerince, Belediyelerin so-
rumlulukları sahasında bulunan alan-
larda enerji nakil hatları altında ve ya-
kınında yapılacak inşaat çalışmaların-
da SEDAŞ’ın ve ilgili diğer kurumların 
görüşünün alınarak çalışma ruhsatı 
verilmesinin iş kazası risklerini önle-
diği, iş güvenliği kültürünün bu konu-
ları düzenleyen mevzuata ve kurallara 
uyulması ile daha çok geliştiği belirtildi. 
SEDAŞ yetkilileri, ‘’İnşaat çatı ve du-
varlarının enerji nakil hatlarına yakın 
yapılması ve ‘Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesisleri Yönetmeliğince’ belirlenmiş 
yatay ve düşey emniyet mesafelerinin 
ihlal edilerek, güvenlik mesafelerinin 
aşılması sonucu iş kazalarının ya-
şanabileceği bir ortam ve bu konuda 
büyük risklerin oluşabildiğine” dikkat 
çektiler. SEDAŞ yetkilileri,  1/1000 öl-
çekli imar planı uygulama hükümleri 
içinde orta ve yüksek gerilim taşıyıcı 
direkleri ve iletken enerji nakil hatları 
bulunan parsellerde, kurumların görü-
şü alınmadan proje tanzim edilemez 
hükmüne yer verildiğine işaret ettiler. 

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde 
bulunan 4 İl, 45 İlçede 3,5 milyon nüfusa 
ve 1,7 milyon kullanıcıya, "güvenli, kaliteli, 
güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebi-
lir erişimini sağlamak” amacıyla, şebeke 
yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Müşterilerinin daha 
kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi ve 
arızaların önlenmesi için yatırım ile yeni-
leme çalışmaları yapan SEDAŞ planlı bil-
dirimli kesinti ile iş güvenliği kapsamında 
saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kocaeli 
İli, Başiskele İlçesi, Karşıyaka Barbaros Ma-
hallesinde yürüttüğü saha çalışmalarına 
yoğunlaşan SEDAŞ şebeke operasyon ve 
yapım işleri departmanlarına bağlı ekipler 
tarafından bölgede havai hat ve yer altı şe-
beke tesislerine ilave trafolar ve iletkenler 
tesis ediliyor. SEDAŞ yenileyerek şebeke-
sini güçlendirirken, diğer yandan mevcut  
şebekesi üzerinde de eş zamanlı olarak 
bakım faaliyetlerini yapıyor. Başiskele İl-
çesinde yatırım çalışmalarını soluksuz yü-
rüten SEDAŞ ekipleri, planlı bildirimli enerji 
kesintileri ile iletişim kanalları vasıtasıy-
la tüketicilerini bilgilendiriyor ve bakım 
programı kapsamında enerji sisteminde 
koruyucu önlemler alıyor. SEDAŞ  perfor-

mans esasına dayalı günlük, aylık ve yıllık 
bakım programlarını da gerçekleştiriyor. 
7/24 şebekede enerjinin sürekliliğini sağ-
lamak üzere yatırım projeleri hazırlayan 
ve uygulamaya geçiren SEDAŞ,  Başiskele 
İlçesi, Karşıyaka Barbaros Mahallesi böl-
gesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere bölgeye 400 kVA gücünde ilave tra-
fo tesisi, yaklaşık 5 bin metre alçak gerilim 
iletkeni, 20 adet alçak gerilim ve orta geri-
lime ait müşterek tipte beton elektrik di-
reği, 150 metre yer altı kablosu ve sokak 
aydınlatmaları için armatür tesis edilme-
siyle ilgili  çalışmalarında sona yaklaştı. 
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SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven; "Tüketicilerin, bilgilen-
dirilmesine ve bilinçlendirilmesine çalışırken, kaçak elektrikle 
mücadele etmek, ülke kaynakları ile üretilen enerji miktarı-
nın kayıt altına alınmasını ve ekonomiye kazandırılmasını 
sağlamak için 2018 yılında da ekiplerimizle sahada çalış-
malarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz”dedi. SEDAŞ, 2017 
yılının tamamında toplam 58.212 adet tüketici için sahada 
fiilen kontrol işlemi yaptı ve kaçak elektrik kullandığı belirle-
nen 25.850 tüketici hakkında kaçak tespit tutanağı düzenle-
di. Düzenlenen tutanaklar doğrultusunda hesaplanan kaçak 
tahakkuk miktarı 94.165.000 kWh oldu. SEDAŞ yaptığı mü-
cadele ile ülke kaynakları ile üretilen bu enerji miktarının ka-
yıt altına alınmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağladı. 
Kayıp-kaçak oranı en düşük elektrik dağıtım şirketlerinden 
biri olan SEDAŞ, bu başarıyı sağlamak için pek çok önlemi 
bir arada uyguluyor. 2017 de ekipleri ile sahadaki başarılı 

kayıp kaçak mücadelesini sürdüren SEDAŞ, 2018 yılında da 
EPDK tarafından hedeflenen oranda başarı sağlamak üzere 
çalışmalarına hız verdi.  SEDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından elektrik dağıtım şirketlerine veri-
len kayıp-kaçak oranı hedefini her yıl olduğu gibi 2017 yılın-
da da yakaladı.  Kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik 
faaliyetleri kapsamında,  SEDAŞ Çağrı Merkezine ve  Müşteri 
Hizmetleri Merkezlerine bildirilen, Resmi Kurum ve Kuruluş-
lardan, internet sitesi ve sayaç okuma çalışanlarının yaptığı 
bildirimler ile bu yollardan gelen 16.894 adet kaçak ihbarını 
sahada değerlendiren SEDAŞ, kaçak elektrik kullandığını tes-
pit ettiği 7.750 tüketici hakkında kaçak tespit tutanağı dü-
zenledi. Ülke ortalamasının yarısından daha az bir kayıp-ka-
çak oranına sahip olan SEDAŞ, bu durumunu korumaya ve 
2018 yılında daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarına hız 
kesmeden devam ettiğini açıkladı. 

SEDAŞ 2017'de Olduğu Gibi 2018’de de Kaçak Elektrik 
Kullanımı İle Mücadelesini Tüm Hızıyla Sürdürüyor

SEDAŞ ekipleri tarafından Kocaeli İli, Kandı-
ra İlçesi, Akdurak Mahallesi, Tekkeli mevki-
inde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 
kişilerin elektrikleri kesildi. Kaçak elektrikle 
mücadeleye İzmit Emniyet Müdürlüğü Çe-
vik Kuvvet Şubesi ve Kandıra İlçe Emniyet 
Müdürlüğü de destek vererek,  bu operas-
yon sırasında   asayişin sağlanması ama-
cıyla Tekkeli mevkiinde konuşlandı. SEDAŞ 
ekipleri Tekkeli sokakta kaçak tesis edilmiş 
olan elektrik kablolarının, direkten fiziki ir-

tibatını keserek ayırdı. Polis ekipleri bölge-
de güvenlik açısından ve  tatsızlık yaşan-
maması adına aldığı önlemler ile  adeta kuş 
uçurtmadı. Yaklaşık 150 civarında içinde 
barakaların da olduğu evlerde, kaçak elekt-
rik taraması yapıldı. SEDAŞ ekipleri, güven-
lik güçleri ile birlikte abonesiz ve sayaçtan 
geçmeyen direk bağlı kablolar ile enerji 
alan şahısların,  kaçak elektrik kullanımına 
engel olmak üzere başarılı bir operasyon 
gerçekleştirdiler. 

SEDAŞ Ekiplerinden 
Başarılı Kaçak 

Operasyonu

SEDAŞ ulusal çapta ve yerel düzeyde bir 
afet ve acil durum yaşandığında ve son-
rasında  neler yapılacağını ilgili kurumlara 
anlattı. SEDAŞ Sakarya İl Sorumlusu İbra-
him Açıkalın’ın başkanlığında hazırlanan 
"Yerel Enerji Hizmet Grubu Planı” çok ba-
şarılı bulundu ve AFAD yetkililerinden tam 
puan aldı.  SEDAŞ Sakarya İl Sorumlusu 
İbrahim Açıkalın, Sakarya ilinde ilgili ku-
rumların bir araya geldiği toplantıda, "Ye-
rel Enerji Hizmet Grubu Planının” amacı-
nın; ulusal çapta ve yerel düzeyde meyda-
na gelen bir afet ve acil durum sonrasında 
elektrik, doğalgaz, petrol, kömür gibi üre-
tim, iletim ve dağıtım tesislerinde meyda-
na gelebilecek hasarların acilen onarılarak 

en kısa sürede enerji ihtiyacını karşılamak 
olduğunu belirtti. Açıkalın, afet sonrası 
enerji hizmetlerinin sunumunu hızla nor-
mal durumuna getirmenin önemli oldu-
ğunu ve hazırladıkları planda amacın, afet 
ve acil durum bölgesinde enerji elektrik ve 
doğalgaz altyapı tesislerinin onarılması, 
acil ve kritik tesislere enerji sağlanması 
ve geçici barınma yerlerine enerji altyapı 
tesislerini kurmak olduğunu açıkladı. Afet 
anında bunun için destek çözüm ortakla-
rı ile diğer yerel düzey hizmet gruplarıyla 
işbirliği yapılacağını belirten Açıkalın, "Ge-
rekli durumlarda koordinasyonun sağlan-
ması için çalışmalar yürütülmesi de plan-
da yer almaktadır” dedi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Gü-
ven, "Kayıp ve kaçak enerji miktarı, ülke ekonomisi için ciddi bir yük oluşturmaktadır. 
SEDAŞ, ülke kaynakları ile üretilen bu enerji miktarının kayıt altına alınmasını ve eko-
nomiye kazandırılmasını titizlikle yaptığı mücadele ile sağlıyor.” dedi. 
Güven açıklamasında şu konulara dikkat çekti;  "Öncelikle elektrik kullanıcılarını bilgi-
lendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. SEDAŞ’ın elektrik tüketimi tahsilatı yap-
madığını, perakende elektrik satış faaliyetinin 2013 yılından bu yana SEDAŞ’ın görevi 
olmadığını anlatıyoruz.  Ancak kaçak elektrikle mücadelenin elektrik dağıtım şirketi 
olarak SEDAŞ’ın görevi olduğunu, bu mücadele sırasında sahada tutanakla tespit edi-
len kaçak elektrik enerjisine ait cezalı tahakkukların  tahsilatını yapmanın dağıtım 
şirketi olarak sadece SEDAŞ’ın görevi olduğu hakkında kamuoyunu da bilgilendirmeye  
çalışıyoruz. Elektrik sayaç ölçüm devrelerindeki periyodik kontrollerimizi de yapıyor 
ve tespit ettiğimiz usulsüz, kaçak elektrik kullanımları için tespit tutanakları ile yasal 
süreçleri işletiyoruz. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından tüm dağı-
tım şirketlerine verilen yıllık kayıp ve kaçak  oranı hedeflerini tutturmak, SEDAŞ’ın da 
hedefi. SEDAŞ, ülke kaynakları ile üretilen bu enerji miktarının kayıt altına alınmasını 
ve ekonomiye kazandırılmasını titizlikle yaptığı mücadele ile sağlıyor.” dedi. 

SEDAŞ (Sakarya Elekt-
rik Dağıtım A.Ş.), kaçak 
elektrik ile mücadelede 
kamuoyunun dikkatini 
çekecek bilgilerle,  "Ka-
çak Enerjiyle İlgili Bilgi-
lendirme ve Bilinçlen-
dirme” projesini 2018 
yılında da sürdürmeye 
devam ediyor.  Proje 
kapsamında, SEDAŞ, 
Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce illerindeki 
yaklaşık 3,5 milyon nüfusa ve 1,7 mil-
yon kayıtlı elektrik kullanıcısına  bilgi-
lendirme ve bilinçlendirme ile güvenli 
kullanım amacıyla da mesajlar vermeye 
devam edecek.   SEDAŞ’ın  mesajların-
da iki konu başlığı  öne çıkarılıyor. Bu 
konu başlıklarının Birincisi; Sözleşmesiz 
Kullanma, "Müşterinin satış sözleşmesi 
imzalamadan elektrik kullanılmaması”, 
ikincisi de;  Kendin Bağlama, "Müşteri-
nin yükümlülüklerini yerine getirmeden 
SEDAŞ tarafından kesilen elektriğinin, 

SEDAŞ’ın bilgisi ve izni 
dışında bağlanma-
ması” olacak. Her iki 
durumda  da kaçak 
elektrik kullanımının 
gerçekleştiğine dikkat 
çekilecek. SEDAŞ, yap-
tığı açıklamada, 2013 
yılından bu yana faali-
yet ayrıştırması gereği, 
mesken, ticarethane, 
sanayi ve tarımsal su-
lama tarifesinde fatu-

ra tahakkuku ve tahsilatı yapmadığına, 
sadece kaçak ile mücadele kapsamında 
kaçak elektrik ve cezalı tahakkukunun 
yapıldığına da dikkat çekti. Bekir Sami 
Güven,  elektrik fatura tahsilatının pe-
rakende satış şirketleriyle ilgili bir süreç 
olduğunu ve yasa gereği dağıtım şirketi 
olarak  elektrik perakende satış şirketle-
rinden bildirilen,  borçlu abone listelerine 
ait kesme ve açma işlemlerini dağıtım 
şirketi olarak takip etmek zorunda ol-
duklarını belirtti.

SEDAŞ AFAD’tan Tam Puan Aldı

SEDAŞ Kaçakla Mücadeleyi Başarı 
İle Sürdürüyor

"Sözleşmesiz Kullanma!"  
"Kendin Bağlama!"

SEDAŞ’tan Kaçağa Karşı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Mesajları; 
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Ayın Röportajı
Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın rö-
portajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu ay AR-GE 
Yatırım Planlama Departmanı'ndan Harita Teknikeri  
Ali Beyazıt var. Kendisi ile hayatı, eğitimi ve hobileri 
hakkında kısa bir söyleşi yaptık.
1.Bize kendinizden bahseder misiniz?
17.05.1994 İzmit doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Harita Ka-
dastro Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldum. Lisede öğre-
nimimde de Haritacılık üzerine eğitim aldığım için yaklaşık 9 
senedir bu mesleği yapmaktayım. 
2.SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar zaman-
dır görev yapıyorsunuz?
Kocaeli Şebeke Tasarım departmanında yaklaşık iki yıldır Hari-
ta Teknikeri olarak görev yapmaktayım.
3.Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
Müzik ile uğraşmaya 2011 yılında başladım. Gitar çalıp şarkı 
söylemek çocukluk hayalimdi. Gitar kursuna kısa bir zaman 
gittim ve bıraktım. Bir şeylerin hemen olmasını istemiştim ol-
mayınca da müzik konusunda iyi olmadığımı düşünmüştüm. 
Üniversiteye kadar kendimce biraz uğraştım. Üniversiteye 
başladıktan kısa bir zaman sonra amatör gitarımla kendimi 
daha çok geliştirmeye başladım. Bundan sonrası Film gibi 
oldu. Zaten öğrencilik yıllarımda çalıştığım kafede müzikle 

olan uğraşım duyulunca kafe işletmecisi olan çok sevdiğim 
değer verdiğim Arif abim bana müzik konusunda destek verdi 
ve sahne almaya başladım. Daha sonrada bana kendilerinde 
bulunan ve şuan kullandığım Değerli bir sanatçı olan Kıraç ‘ın 
gitarını hediye ettiler. Bana düşen ise Hakkını vermek oldu.
4.Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
Müziğe neredeyse her gün zaman ayırabiliyorum. Bazı za-
manlar kafe ya da restoranda canlı müzik yapıyorum. Ama-
tör olarak kurduğumuz bir grupla ise ayda bir kendimizce bir 
çalışmamız oluyor.
 

5.Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi daha çok 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Şuan bir hedefim yok ama günümüzde sosyal medya  
aracılığı ile her an her şey olabileceği için hayırlısı olur inşallah 
diyorum.
6.Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz tavsiyeler 
var mı?
Benim gibi farklı hobileri olan kadın ve erkek arkadaşlarımı-
zın başarılarını diliyorum. Her ne olursa olsun bir uğraşın içi-
ne girecek olan arkadaşlarımıza ise Hz. Mevlananın "Amaca 
sabırla varılır. Aceleyle değil!" sözünü hatırlatmak istiyorum.

İlhan Özdemir. Uzun yıllardır SEDAŞ’ta 
farklı görevlerde bulundu. SEDAŞ Bolu 
Müşteri Hizmetleri Merkezi Uzmanı ola-
rak görev yapan Özdemir, Bolu Ticaret Li-
sesi mezunu. Aynı zamanda TES-İŞ Bolu 
İşyeri Baştemsilcisi olarakta görev yapı-
yor. Özdemir’in eşi de uzun yıllar SEDAŞ’ta 
çalışarak Bolu İnsan Kaynakları birimin-
den emekli oldu. Özdemir’in üniversiteden 
geçen yıl mezun olan bir erkek çocuğu var. 
İlhan Özdemir, hobi olarak başladığı ba-
sındaki habercilik çalışmalarına spor mu-
habiri olarak devam etti ve Bolu ilinde 
yayın hayatını sürdüren yerel TV,  Köroğlu 
TV’de Salı günlerinde izleyicileri ile bulu-
şan Sayın Mustafa Özkan ile uzun soluk-

lu spor yorum programları yaptı. 
İlhan Özdemir kısa süre önce yayın ha-
yatına başlayan Merkez TV’de Bolu spor 
camiası ve futbol ile ilgili yorumlarını 
sürdürmeye devam ediyor. Bolu da Spor 
camiasını yakından izleyen Özdemir, 
medyada spor haber yorum program-
ları yapmaktan mutluluk duyduğunu ve 
bu hobisi sayesinde basın camiasından 
dostları ile birlikte olduğunu belirterek, 
"Bu amatör uğraşım en önemli hobim. 
Spordan söz etmek, futbol ve spor gün-
demini yorumlamak, bu camiadaki dost-
larımla birlkte olmaktan ve bu hobimi 
gerçekleştirmekten büyük keyif alıyor ve 
mutluluk duyuyorum” dedi.  

"Uluslararası İç Denetim Standartları’n-
da bahsedildiği şekli ile "İç Denetim; bir 
kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 
onlara değer katmak amacı güden ba-
ğımsız ve objektif (tarafsız) bir güvence 
danışmanlık faaliyetidir. Departmanı-
mız 1 İç Denetim Müdürü ve 2 İç De-
netim Sorumlusu olmak üzere toplam 
3 kişiden oluşmaktadır ve CEO’ya bağlı 
olarak SEDAŞ bünyesinde gerçekleşti-
rilen bütün faaliyetlerin denetiminden, 
disiplin ile ilgili incelemelerden, her türlü 

süreç ve operasyonun incelenmesinden 
sorumludur. Gerçekleştirdiğimiz dene-
tim ve incelemelerde iş ortağı yaklaşımı 
ile süreç sahipleri ile olumlu diyaloglar 
geliştirip denetim süresince faaliyetin 
bir parçası olmayı ilke edinmekle birlik-
te sürecin sonunda da faaliyetlerin ge-
liştirilmesine  katkıda bulunmayı amaç-
lamaktayız. Çalışmalarımız esnasında 
bizlere yardımcı olan ve katkı sağlayan 
tüm çalışma arkadaşlarımıza çok te-
şekkür ederiz.”

İÇİMİZDEKİ  

GAZETECİLER

SEDAŞ  
İç Denetim  
Departmanı

Birimimizi  

Tanıyalım

 ALİ BEYAZIT
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Sakarya

Bolu

SEDAŞ Ailesi İftarlarda Buluştu 
SEDAŞ geleneksel olarak her yıl Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze lokasyonların-
da  1700 çalışanı için ayrı ayrı organize ettiği iftar programlarını gerçekleştirdi. Bu iftar 
yemeklerinin ilkini 23 Mayıs tarihinde Sakarya Tuna Tan Restaurant’ta, 24 Mayıs ta-
rihinde Kocaeli Wellborn Otel’de, 28 Mayıs tarihinde Bolu Kar Palas Otel’de, 30 Mayıs 
tarihinde Gebze Old Castle Otel’de ve 4 Haziran tarihinde Düzce Acaroğlu Restaurant’ta 

gerçekleştirdi. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in ev sahipliğini yaptığı programa, 
Cez Group Türkiye Temsilcisi Petr Dokladal, Akenerji Hukuk Müşavirliğinden Tomas Ne-
chvatal, TEİAŞ 5.İletim Bölge Müdürü İbrahim Bal, SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Petr 
Zachoval, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Şube Yöneticileri, 
SEDAŞ Direktörleri ile Grup Müdürleri, departman müdürleri ve SEDAŞ çalışanları katıldı.

SEDAŞ yöneticilerinin tüm bölgelerde görev yapan çalı-
şanları kapıda karşılaması ile başlayan organizasyonlar, 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Gü-
ven’in hoş geldiniz konuşması ile devam etti. Güven, ‘Ba-
rış, Sevgi ve Yardımlaşma’ ayı olan Ramazan ayının iyilik 
ve güzellikler getirmesini dilerken, şimdiden değerli me-
sai arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyor, SEDAŞ 
Ailesini oluşturan sizlerin daha nice yıllar bayramlara en 
güzel günlerde ulaşmanızı,  Bayramı aileleriniz, sevdikle-
riniz,  dost ve arkadaşlarınız ile sağlık ve mutluluk içinde 
geçirmenizi diliyorum.” dedi. Güven, SEDAŞ’ın bir aile oldu-
ğunun altını çizerek yaptığı kısa konuşmasında; SEDAŞ’ın 
20 Bin kilometrekare de 4 il 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 
mahalle de elektriğin sürekliliği için faaliyetlerini 7 gün 
24 saat aralıksız sürdürdüğünü, Çağrı Merkezi, Alo 186 
ve web sayfası başta olmak üzere tüm iletişim kanalla-
rından gelen ihbarlara hızlıca müdahale edildiğini, 2018 
yılının müşteri memnuniyeti yılı ilan edilirken bir yandan 
da 2018’de SEDAŞ’ın yatırımlarını yüzde yüz oranında  
gerçekleştireceğini, kadroları ile müşterilerine en iyi hiz-
metleri verme ve çevik bir şirket olma adına bu yılda müş-
teri memnuniyeti için belirlenmiş olan şirket hedeflerine 
ulaşılması amacıyla durmaksızın çalışacaklarını, sözlerine 
ekledi. SEDAŞ çalışanları iftar organizasyonunu neşe ve 
hoş sohbet içinde geçirdiler. 



Düzce

Kocaeli

Gebze

Çalışanlar, Ramazan ayında 
manevi yönüyle de değer 

kazanan bu organizasyona 
katılmak ve bir araya gelmek-

ten, birlik beraberlik içinde 
olmaktan büyük mutluluk 

duyduklarını belirttiler.
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RÖPORTAJ
Dr.Ersan Şentürk 
SEDAŞ Dağıtım  

Direktörü

Türkiye’deki İSG algısı hakkındaki düşüncenizi ve SEDAŞ’taki 
bakış açısını  öğrenebilir miyiz? 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda Türkiye, "denetim ve 
ceza ile yaptırım” bakış açısını terk ederek "önleyici ve koru-
yucu” bir yaklaşıma, belli bir kesim ve sektöre hitap eden dü-
zenlemelerden herkese ve her sektöre ulaşan bir kapsayıcılığa 
geçmiş bulunmaktadır. "İşçi Sağlığı ve iş güvenliği açısından 
eksik olan mevzuat değildir. Önemli olan İSG kültürünü benim-
seyerek mevzuatı yaşama geçirecek imkanları ve potansiyeli-
mizi harekete geçirmektir.”
Ben iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir oldu-
ğuna inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Bu konuda eğitimin ve 
İSG için alınacak önlemleri uygulamanın ve kişisel koruyucu 
donanımların ve bunun yanında diğer olumlu koşulların sağ-
lanması gerektiğine ve bunun önemine inanıyorum. İnsanla-
rın bu konuda küçük yaşta eğitilmeye başlamaları gerekir. İş 
Güvenliği kültürünün herkese aşılanması gerekiyor.  
SEDAŞ’taki bakış açımız, (İSG) İş Sağlığı ve Güvenliği  en önemli 
işimizdir. İş sağlığı ve güvenliği sağlanmadan alınacak aksi-
yonlar risk almaktır ve bu tarz çalışmalar kazalara davetiye 
çıkarır. Bu yaklaşım da kabul edilemez. Sloganımız her zaman 
"Önce İş Güvenliği” olmaktadır. İSG konusuna samimiyetle 
yaklaşıyoruz. İSG’ye yönelik ciddi zaman ve finansal kaynaklar 
ayırıyoruz. İSG denildiğinde sadece enerji sektöründe değil her 
yerde akan suların durması, işbirliğinin sağlanması, duyguların 
değil aklın hakim olduğu süreçlerin ön plana çıkarılması gere-
kiyor. Şirketimizde İSG Departmanımız bu konuda bilimsel uy-
gulamalarla çalışıyor. İSG uzmanlarımızın bize ayna tutmaları 
ve İSG risklerimizi ortaya koymaları, alınacak önlemleri, gözlem 
raporlarını sürekli paylaşıyor olmaları bizi bir yandan aydınla-
tırken diğer yandan da gerekli aksiyonları almamızı sağlıyor. 
Türkiyede yaşanan iş kazalarına ait istatistikleri nasıl yorum-
luyorsunuz? 
Türkiye de yaşanan  iş kazalarının yüzde 78 oranında tehlikeli 
davranışlardan ve yüzde 20’sinin tehlikeli durumlardan, geriye 
kalan yüzde 2’sinin ise doğal olaylardan ya da öngörülemez 
hedeflerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Tehlikeli durum ve 
davranışların kaldırılması durumunda yüzde 98 oranında iş 
kazalarının önlenebileceğini söyleyebiliriz. 
Bilinmesini isterim ki; İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ilgili birimin 
ya da sadece çalışanların insiyatifine bırakılmayacak kadar 
önemlidir. Bu konu hepimizin sahiplenmesi gereken sosyal 
sorumluluk gerektiren hayati bir konudur.  İş yerlerimizde İş 
Sağlığı ve Güvenliği kültürünün benimsenmesi, geliştirilmesi 
için, her kademedeki çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sü-
reçlerine katkı sağlamaları gerekir. SEDAŞ’ta bu hassasiye-
tin hızla gelişmesi ve bir iş kültürüne dönüşmesinden büyük 
mutluluk duyuyorum. Kendini koruyan ve ekip arkadaşlarını 
da korumak adına İSG süreçlerine katkı sağlayan her arkada-
şımı tebrik ediyorum.  Bu konunun  toplumsal bir sorumluluk 
olduğu bilincinde olmamız çok önemlidir. İş kazalarıyla oluşan 
ve yaşanmaya devam edecek her tür sorunun aslında toplu-
mumuzun bir acısı ve sorunlar yumağının bir parçası olacağını 
hepimiz biliyoruz. 
Tehlike sınıfı yüksek işyerlerinde ülkemizdeki kazaların ne-
den olduğunu düşünüyorsunuz?  
Burada benim düşüncelerimden daha çok Türkiyedeki ista-
tistiklere bakmanın daha yararlı olacağını ya da 
bizlere daha iyi bir öngörü sunacağını düşü-
nüyorum. Az önce söz ettiğimiz istatistikle-
re bakınca bu oranlardan da görülmektedir 
ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır. 
Yani çalışanlar ve işverenler ihmalin baş 
kahramanı gözüküyor. Biliyorsunuz, iş ka-
zalarının oluşması için iki unsur vardır. 
Bunlardan biri tehlikeli durum, bir diğeri ise 
tehlikeli davranıştır. Sözü geçen tehlike-
li davranışlardan kasıt; çalışırken gereksiz 
yere ivedi hareket etme, şakalaşma, kişisel 
koruyucu donanım kullanmama gibi örnek-
ler verilebilir. Tehlikeli durumlara örnek ola-
rak ise; çalışma alanındaki düzensizlik, ıslak 
zeminde kabloların ayak altında olması, 
zeminin temizlenmemiş olması veya arızalı 
bir güvenlik ekipmanının kullanılması örnek 
olarak verilebilir.
Çalışanların iş kazalarında üstlendikleri ih-
malin adı bazen de kasıtlı tehlikeli davranış 
adını alabilir. 

Bu da demektir ki çalışanlar; tehlikelerin farkında oldukları 
halde riski kabullenir ve her koşulda aynı davranışları devam 
ettirir. Kasıtlı tehlikeli davranışların en genel nedeni kişilerin 
kendilerine aşırı güven duymalarıdır. Tecrübeli çalışanın bili-
nen güvensiz hareketlere her şeye rağmen devam etmesiyle 
kazalar yaşanabilir. Bu davranış biçimlerinin tamamı; iş ka-
zalarında insan faktörünün önemini ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle SEDAŞ, İSG Politikası gereği; "İş güvenliği kültürünün 
sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için İSG ilkelerine uyulmasını 
ve insan kaynağını korumayı öncelikli görevleri içinde belirle-
miştir. 
İhmalin bir diğer halkası ise işverenlerdir. Bazı işverenler ka-
zaların her zaman başka işletmelere uğrayıp kendilerini es 
geçeceğini düşünebilmektedirler. İSG koşullarının ve KKD’lerin 
sağlanmadığı yerlerde risklerin göz ardı edilmesi ile çok sık 
kaza yaşandığı istatistiklerle de belirlenmiştir.  Ancak SEDAŞ 
olarak, kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni 
uyguluyoruz ve İSG performansımızı periyodik gözden geçir-
melerle izliyoruz. Performans izleme sonuçlarımıza göre geli-
şim alanlarımızı belirliyor ve uyguladığımız gelişim planlarıyla 
kurumsal İSG performansımızın sürekli iyileşmesini güvence 
altına alıyoruz. SEDAŞ özelleştiği günden bu yana İSG konu-
sunda farkındalık yaratan uygulamaları ile sektörde bu ko-
nularda öncülük etmektedir. İSG Kültürünün yaygınlaşması 
için eğitimler, farkındalık uygulamaları, saha gözlemleri, yarış-
malar, kampanyalar gibi iç iletişim çalışmaları ve bu konuda 
sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. İSG konusunda  
emek veren ve bu kalite standartlarımızın sağlanması için 
hassasiyetle çalışan, aldıkları eğitim ve bilgileri iş hayatında ve 
günlük hayatta uygulayan tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bizim işimiz ekip işi ve bu ekipte yer alan 
hiç kimseye ve paydaşlarımıza da bir zarar gelsin istemiyoruz. 
Çevre için söylemek istedikleriniz neler olabilir?
Yaptığımız işleri dikkatle ve önlem alarak yapıyor, işimiz ne-
deniyle çalışmamızdan etkilenecek çevremizdeki  insanla-
rı ve çevreyi  korumayı da işimizin en önemli  parçası olarak 
görüyoruz. Çevre Politikamızın özünde de "insana ve yaşadı-
ğı çevreye saygı” bulunmaktadır. Amacımız kaliteli ve sürekli 

hizmet ile müşteri memnuniyetini sağlarken, çevresel kirlen-
menin de önlenmesini hedefliyoruz. Yaptığımız işin temiz ve 
düzgün olması, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi 
üzerinde önemle durduğumuz hususlar. Aslan yattığı yerden 
belli olur atasözüne uygun bir şekilde, sahada SEDAŞ’ı yaptığı 
işle temsil eden tedarikçilerden de aynı duyarlılığı bekliyoruz.  
SEDAŞ adına yürütülen tüm faaliyetlerimizde, çevre bilincini 
arttırmayı, çalışanlarımıza eğitimler vermeyi, paydaşlarımızla 
iletişim kurmayı, çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmayı ve 
yaygınlaştırmayı da hedefliyor ve bu anlamda uygulamalar da 
yapıyoruz. 
İSG için tüm birimlere mesajınız ne olurdu?
Elektrik enerjisine ait yaptığımız işler, çok tehlikeli işler sınıfın-
da olmasından dolayı, iş sağlığı ve güvenliği, işimizin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Ancak bu demek değil ki sadece İSG konusunda 
bu işlerle ilgili tehlikelere ve  risklere odaklanmalıyız. Elbet-
te ofiste çalışan mesai arkadaşlarımızın da endeks okuyan 
mesai arkadaşlarımızın da, tedarikçi olarak şirketimizle alış-
verişi olan firma çalışanlarının da İSG konusunda hedef kit-
lemiz içinde yer aldığını belirtmeliyim. Onların da İSG riskleri 
bulunmaktadır. İSG Uzmanı arkadaşlarımız işyerlerimizde 
risk analiz raporları hazırlıyorlar.  KKD (Kişisel Koruyucu Do-
nanımların) kullanılması ile ilgili raporları da  hazırlıyorlar. Gü-
venliğimiz için sağladıkları çok önemli katkıları var. Tüm mesai 
arkadaşlarımın saçının kılına zarar gelmesin ve sağlıkları ile 
ilgili herhangi bir olumsuzluk gerçekleşmesin isterim. Ancak 
ölümcül kazaların yaşanabildiği elektrik kazaları için her an 
tetikte, dikkatli olmalı ve önlemlerimizi tam anlamı ile alarak 
çalışmalıyız. Kimse hayatını riske atmamalı. Elektrikte "par-
don” deme şansınız olmayabilir. İş sağlığı ve güvenliğini sağla-
mak için teknik ve idari birimler olarak sürekli gelişmelere açık 
ve hazırlıklı olmalıyız. 
İSG Prosedürleri ve Tehlikeli Durum ile Ramak Kala bildirimleri 
hakkında ne söylemek istersiniz? 
İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan faaliyetlerin, sadece prose-
dür gereği yapılıyor olduğu gibi bir algıya kapılmamalıdır: Tüm 
işyerlerimizde insan hayatı merkez alınarak yasal mevzuat ve 
eğitimlerde sunulan bilgilere göre çalışılmalıdır. Bu kapsamda 
İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tespit edilen her türlü ihtiyaç ve 
kazaları önleyici işlemleri, zamanında ve eksiksiz olarak yap-
malı, iş güvenliği mevzuatı olarak ele almaktan öte, kendimiz 
ve sevdiklerimiz için hayatımızın  önemli bir ekseni kabul et-
meliyiz. İSG bir iş kültürü ve çalışma biçimi ve disiplini olarak 
çalışanlarca benimsenerek uygulanmalıdır.  Olası iş kazasına 
yol açabilecek  tehlikeli durumların ve  bir kez daha aynı du-
rumla karşılaşılmaması adına "az kalsın” gerçekleşebilecek 
olan ve "kayıpsız bir şekilde atlatılan” Ramak kala durumları-
nın mutlaka bildirimleri de yapılmalıdır. Bu konuda çalışanlar 
olarak birbirimizi teşvik etmeliyiz. Daha önce yaşanan iş kaza-
larından ders almadığımızda ve her çalışmada güvenlik önlemi 
almadığımızda unutmamak gerekir ki "kaza geliyorum” diye-
cektir.  Oysaki gerekli önlemler alındığında önüne geçilemeye-

cek iş kazası yoktur. Hiçbir faaliyet İş Sağlığı 
ve Güvenliği İlkelerine uyulmadan yapılacak 
kadar önemli değildir. Hiçbir zaman "bana 
bir şey olmaz” demeyelim. Kazanın ne za-
man, nasıl olacağını tahmin edemeyiz. 
SEDAŞLILARA İSG konusunda özetle söyle-
mek istedikleriniz;
Tüm mesai arkadaşlarımın İş hayatında 
konuya hayati önem vererek İSG kültürü-
ne sahip çıkmalarını,  kendileri ve sevdikleri 
için sadece çalışma hayatında değil, kendi 
araçlarında da kemer takarak, hız limitleri-
ne uyarak, işin dışındaki günlük hayatlarına 
da İSG felsefesini uyarlayarak çalışmalarını 
sürdürmelerini, kendilerinden rica ediyorum. 
Kazaların büyüğünün, ihmallerin küçüğü ile 
başladığını, kazaların temenni ederek değil, 
tedbir alarak önleneceğini ve güvenlik kültü-
rünün hepimiz için çok değerli ve hayati de-
ğer taşıdığını hatırlatarak, SEDAŞ’ın değerli 
çalışanlarına güvenlikli, sağlık, mutluluk dolu 
günler ve çalışmalar dilerim.

"İSG’ye yönelik ciddi zaman ve 
finansal kaynaklar ayırıyoruz. 
İSG denildiğinde sadece enerji 

sektöründe değil her yerde akan 
suların durması, işbirliğinin 

sağlanması, duyguların değil aklın 
hakim olduğu süreçlerin ön plana 

çıkarılması gerekiyor."
"Kazalar temenni ederek değil 

tedbir alarak önlenir."
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SEDAŞ’ın sürdürdüğü "Kapak Olsun” 
projesine eğitim kurumlarından da 
destek gelmeye devam ediyor. 
SEDAŞ'ın çevre bilinci yaratmak ve 
engelleri aşmak için dayanışma ve iş-
birliğini teşvik amaçlı başlattığı mavi 
kapak toplama faaliyeti,  öğrencilerin 
de gönüllü girişimleri ile her geçen gün 
büyüyor. 
SEDAŞ Gönüllüleri tarafından Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği 
içerisinde hayata geçirilen "Bir kapak 
bir kapak daha” sloganıyla Sakarya, 
Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölge-
lerinde yankı uyandıran ve sadece  
SEDAŞ çalışanlarının değil, SEDAŞ’ın 
paydaşlarından da destek gören kam-
panya,  yoğun ilgi görüyor. ‘Kapak Olsun’ 
isimli projeye,  özel firmalar ve vatan-
daşlar da destek veriyor. 5 yaş grubu  
anasınıfı öğrencileri de topladıkları ka-

pakları, öğretmenleriyle birlikte SEDAŞ 
Şirket merkezine getirerek SEDAŞ yö-
neticilerine teslim ettiler. SEDAŞ yöne-
ticileri çocuklarla yakından ilgilendiler. 
SEDAŞ Regülasyon Direktörü Yeşim 
Meltem Şişli ile sohbet eden minik öğ-
renciler, ihtiyaç sahipleri için tekerlekli 
sandalye sağlayacak bu iyilik hareketi-
ne katkı sağlamaktan dolayı çok mut-
luluk duyduklarını ve kapak toplamaya 
devam edeceklerini belirttiler.  
SEDAŞ’ın kendilerine verdiği teşek-
kür belgeleri çocukları çok mutlu etti.  
SEDAŞ Gönüllüleri ve Türkiye Omuri-
lik Felçlileri Derneği ile yürütülen proje 
kapsamında, plastik kapak toplama 
çalışmalarının tüm hızıyla devam etti-
ğini belirten SEDAŞ yöneticileri,  anao-
kulu öğrencileri ile günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

SEDAŞ ile Minik Kalplerin 
Örnek Dayanışması

SEDAŞ İyilik Gönüllüleri "Minik 
Kalpler İçin El Birliği” Yaptı

Minik Çevreci Öğrencilerin  
SEDAŞ İle İşbirliği

SEDAŞ "Elektriği Öğreniyorum” 
Projesini Sürdürüyor

Cezaevindeki kadın anne mahkûmların, 6 
aylık bebek ile 5-6 yaş aralığındaki çocuk-
ları için  SEDAŞ Gönüllüleri, "Minik Kalpler 
İçin El Birliği” kampanyasını başarıyla ta-
mamladı.  SEDAŞ İyilik Gönüllülerinin orta-
ya koyduğu sinerji ile başlatılan kampan-
yaya, kısa sürede SEDAŞ’ın tüm birimle-
rinden destek yağdı. Annelerinin yanında 
cezaevinde kalan küçük çocuklar için Bay-
ram sevinci yaşatacak güzel kıyafetler, 
ayakkabılar, bebeklere zengin besin mal-
zemesi içeren mamalar ve konforlu çocuk 

bezleri ile oyuncaklar el birliği ile ayrı ayrı 
kutulara tanzim edildi. Anneleri cezaevin-
de bulunan minik kalplerin mutluluğunu 
hedefleyen ve Ramazan ayında, bu ayın 
bereketini mağdur olan minik kalplerle 
paylaşmayı ve onları sevindirmeyi hedef-
leyen SEDAŞ’lılar "minik kalpler için sağlık 
ve mutluluk” dileyerek, bu malzemelerin 
yine SEDAŞ’ın İyilik Gönüllüleri tarafından 
Cezaevi yetkililerine teslim edilmesini ve 
bu kanalla minik kalplere ulaştırılmasını 
sağladılar.     

SEDAŞ’ın Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği ile iş birliği içinde sürdürdü-
ğü ‘’Kapak Olsun’’ projesine öğren-
ciler, öğretmenler ve okul çalışanla-
rından da gelen destek ile proje çığ 
gibi büyüyor. Birçok okul ve kurum 
da SEDAŞ’ın çevreye katkı ve engel-
lilere tekerlekli sandalye sağlanması 
amacı taşıyan plastik kapak topla-
ma projesine destek veriyor ve birik-
tirdikleri kapakları SEDAŞ’a  teslim 
ediyorlar. Kocaeli Başiskele ilçesinde 
bulunan Karşıyaka Barbaros İlkoku-
lu öğrencileri de topladıkları  plastik 
kapakları öğretmenleriyle  SEDAŞ 

yetkililerine teslim ettiler. Projeye 
destek olmaktan mutluluk duydukla-
rının altını çizen Karşıyaka Barbaros 
İlkokulu öğretmenleri,  okullarında-
ki öğrencilerin çevre hassasiyeti için 
çok faydalı bir proje olduğunu ve bu 
şekilde öğrencilerin de yardımlaş-
ma ve çevre duyarlılıklarına projenin 
olumlu katkı sağladığını dile getire-
rek, kapakları SEDAŞ Kocaeli Bölgesel 
İdari İşler Sorumlusu Yener Tekin’e 
teslim ettiler. SEDAŞ yetkilileri de öğ-
rencilere ve öğretmenlere teşekkür 
ederek okul adına yapılmış bir plake-
ti okul yöneticilerine takdim ettiler.  

SEDAŞ’ın sürdürülebilir hale getirdiği 
"Elektriği Öğreniyorum” projesi kapsamın-
da SEDAŞ Serdivan’da ilk okulun  öğren-
cilerine bilgilendirme semineri düzenledi. 
SEDAŞ tarafından yapılan sunumlar ile  
elektriğin güvenli kullanımı ve enerji tasar-
rufu konularında öğrencilerin bilgilenmeleri 
ve bilinçlenmeleri sağlandı. 

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü tara-
fından İlkokul öğrencilerine elektriğin gü-
venli kullanımı için neler yapmaları gerek-
tiği yine onların anlayabileceği şekilde gör-
sel sunumlarla anlatıldı. Minik tüketicilere, 
elektrik enerjisini  çevremiz, geleceğimiz, 
hem kendi, hem de ülkemizin bütçesi için 
verimli kullanmamız gerektiği hakkında 

bilgiler verildi. Led ve tasarruflu ampul kul-
lanılması, evlerimize aldığımız elektronik 
ve elektrikli ev aletlerinde A Sınıfı cihazlar 
kullanılması, kullanılmayan cihazların priz-
den fişinin çekilerek enerjisiz bırakılma-
sı, buzdolabının kapağının uzun süre açık 
tutulmaması, fırının çalışırken kapağının 
sık sık açılmaması, ütünün veya tost ma-
kinasının erken fişten çekilerek yine kulla-
nılması, elektrik süpürgesi çöp haznesinin 
sık sık temizlenmesi, kombinin düşük de-
recede çalıştırılması ve oturduğumuz bi-
naların dış cephesinin yalıtım malzemesi 
ile giydirilmesi, pencerelerde çift cam kulla-
nılması gerektiği ve bu şekilde de enerjiden 
tasarruf sağlanabileceği minik öğrencilere 
sunumla anlatıldı. 
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde gönüllü 
gençlerin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 
Mehmetçiğe moral vermek için başlat-
tığı "Afrin'e mesaj var" kampanyasına,  
SEDAŞ çalışanları ve yöneticileri de des-
tek verdi. Tüm Türkiye'de 81 ilde yürütülen 
kampanya kapsamında toplanan mesaj-
lar Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe 
gönderildi.  SEDAŞ Şebeke Operasyonu, 
Sayaç Okuma ve Teknik Olmayan Kayıp-
lar Ekipleri görevli ve sorumluları  ile SE-
DAŞ’ın diğer birimlerinde çalışanların da 
katıldığı organizasyonda harekata katılan 
askerlere hitaben not kağıtlarına destek 
mesajları yazıldı. Çalışanların duygulana-
rak yazdığı mesajlarda, "Vatanın bütünlü-
ğü uğruna canını seve seve veren kahra-
man Mehmetçikler, dualarımız sizinledir. 
Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine 
yer verildi.  SEDAŞ yöneticileri de  terörle 
mücadele eden ve harekatta başarı sağ-
layan askerlerimize kolaylıklar ve kazasız 
belasız memleketlerine dönmeleri te-
mennisinde bulundular.

SEDAŞ’lı Çalışanlardan Afrin’deki Askerlere Destek Mesajı

SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Sami Güven SEDAŞ’ın Hukuk Müşavirliği 
bünyesinde görev yapan avukatların ve 
SEDAŞ’ın faaliyet bölgesi içinde yer alan 
Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce Barosu 
Başkanlıklarına gönderdiği mesaj ile 5 
Nisan Avukatlar gününü kutladı. Bekir 
Sami Güven kutlama mesajında şu ifa-
delere yer verdi; "Cumhuriyetin İlanının 
ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 
Ocak 1934 de İzmir’de gerçekleştirilen 
"Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 
5 Nisan tarihinin Avukatlar Günü olarak 
adlandırılması yanında, yaklaşık 24 yıl 
sonra 5 Nisan 1958 tarihinde "Barolar 

Birliği’nin” kuruluş çalışmalarına baş-
lanmış olması nedeniyle  5 Nisan ta-
rihinde kutlanan Avukatlar Gününüzü 
kutluyoruz.”

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(SEDAŞ) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ma-
kam koltuğunu, İlkokul birinci sınıf öğrenci-
si Gülce Memiş’e devretti. Şirket merkezin-
de gerçekleşen etkinlik sırasında SEDAŞ’ın 
Yönetim Kurulu ve aynı zamanda İcra 
Başkanlığı koltuğuna temsili olarak oturan 
Gülce Memiş, çalışanların isim listesini is-
tedi. Gülce, şirkette İnsan Kaynakları Mü-
dürü’ne "Kadınlara İş’te Fırsat Eşitliği Pro-
jesini” sordu ve daha çok kadın çalışanın 
işe alınması talimatını verdi. Gülce, ayrıca 
elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması 
için tüketicilerin bilgilendirilmesini istedi. 

Gülce, tasarrufla hem ülkemizin hem de 
tüketicilerin kazançlı çıkacağını, çocukların 
da daha güzel bir dünyada yaşayacağını 
söyledi. Bil İlkokulu öğrencilerinden, Gülce 
Memiş, Zeynep Duru Çelik, Zeynep Yıldız 
Karakoç, Eren Alp Yazıcı, Alper Keçeci öğ-
retmenleri Buket Karadağ ile birlikte ger-
çekleştirdikleri ziyarette SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven 
ile  elektriğin güvenli ve verimli kullanılma-
sıyla ilgili sohbet ettiler. Kendilerine gele-
cekte seçecekleri meslekleri soran Güven, 
öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler, 
Bekir Sami Güven’in Bilgisayarından, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile www.enver.
org.tr web sayfalarını incelediler. 

SEDAŞ İcra Başkanı 23 Nisan’da 
Öğrencileri Makamında Ağırladı

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları Kocaeli İl 
Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret ettiler. Türk Polis Teşkilatının 173. 
Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati De-
nizci’yi Makamında ziyaret eden SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları 
"Türk Polis Teşkilatı’mızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, toplum ve fert olarak huzur, 
güven içerisinde, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için gösterdiği, fedakar-
lık ve kahramanlıkla hayatımızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin de-
vamı için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarımızı, sizin şahsınızda ku-
ruluş yıldönümü ve Polis Haftası vesilesi ile SEDAŞ çalışanları adına  tebrik ediyoruz.”dediler.  

SEDAŞ'tan Polis Haftasında 
Kocaeli İl Emniyet 

Müdürlüğüne Tebrik Ziyareti

SEDAŞ  
Avukatların 
Gününü Unutmadı
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SEDAŞ’a Başiskele 
Kaymakamlığından Teşekkür

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü 
Dr.Ersan Şentürk,  Gebze Teknik Üniversi-
tesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e  
makamında tebrik ve nezaket ziyaretinde 
bulundular. SEDAŞ Yöneticileri Güven ve 
Dr. Şentürk, Bilişim Vadisi Yönetim Kuru-
lu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik 

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve 
Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı görevlerini de devam ettiren 
GTÜ Rektörü Prof.Dr.Görgün’ü,  dünya-
nın en büyük 67’nci savunma şirketi olan 
ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine gelmesi nedeniyle, tebrik ederek, 
bu yeni görevinde de başarılar dilediler ve 
gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğe 
de çok teşekkür ettiler.  

SEDAŞ Dağıtım Direktör-
lüğüne bağlı Şebeke Yöne-
tim Grup Müdürü Gökmen 
Hasançebi’nin beraberinde,  
SEDAŞ, Şebeke Yapım So-
rumlusu Hasan Öztabak, 
Ar-Ge Yatırım Planlama So-
rumlusu Pınar Yılmaz, Ar-Ge 
Yatırım Planlama Görevlisi 
Murat Demir,  Çayırova Em-
niyet Müdürü Erkan Gür-
büz’e yaptıkları  nezaket 
ziyaretinde, Polis Haftası 
ve Emniyet Teşkilatının 173.
Kuruluş Yıldönümünü kut-
ladılar. Bu ziyaret sırasında, SEDAŞ Grup 
Müdürü Gökmen Hasançebi,  Çayırova İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nün yeni yapılan binası 
için gerekli elektrik dağıtım şebekesi yapım 
işleri hakkında da  İlçe Emniyet Müdürü 
Erkan Gürbüz’e ayrıntılı bilgiler  verdi. İlçe 
Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, "Yeni  em-
niyet müdürlüğü hizmet binasına taşınma 

sürecini tamamlamak istediklerini belirtir-
ken, SEDAŞ'ın da duyarlı yaklaşım göste-
rerek hizmet binasının enerji bağlantısına 
ait konularda hızlı bir şekilde aksiyon alıyor 
olmasından memnuniyet duyduğunu be-
lirterek” kendisine yapılan nezaket ziyare-
tine ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren  
SEDAŞ heyetine teşekkür etti. 

Kocaeli İli, Başiskele Kaymakamı Atilla 
Kantay, SEDAŞ yöneticilerinin yaptığı  
nezaket ziyaretinde "Elektriğin dağıtı-
mı ile önemli bir katma değer sağlanı-
yor” dedi. Kantay, son dönemde yapılan 
işletme bakım, aydınlatma ve yatırım 
çalışmaları sonucu elektrik kesinti sayı-
sı ve süresinde sağlanan olumlu geliş-
meler nedeniyle SEDAŞ’a teşekkür etti.  
SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı 

Şebeke İşletme Müdürü Gürcan Sey-
men, Şebeke Bakım Yönetimi Müdü-
rü Murat Özdil ile Kocaeli İl Sorumlu-
su Çınar Aslan ve Başiskele Şebeke 
İşletme Bakım  Görevlisi Ümit Özdil, 
Başiskele Kaymakamı Atilla Kan-
tay’a nezaket ziyaretinde bulundu.  
SEDAŞ heyeti Kaymakam Atilla Kan-
tay’a  Başiskele de SEDAŞ’ın yaptığı ça-
lışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 

SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve Dağıtım Varlıkları Grup Müdür-
lüğüne bağlı Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, Hendek Belediye Başka-
nı İrfan Püsküllü’ye nezaket ziyaretinde bulundular. SEDAŞ Dağıtım Direktörü 
Dr.Şentürk, SEDAŞ’ın Hendek’teki 2018 yılı yatırımları ve çalışmaları hakkında 
fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Püsküllü, SEDAŞ Dağıtım Direktörü Şentürk’e görevinde başarılar dileyerek, 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.  

SEDAŞ Yöneticilerinden Rektör  
Prof. Dr. Görgün’e Tebrik ve  

Nezaket Ziyareti

SEDAŞ’a Çayırova İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden Teşekkür

SEDAŞ Hendek Belediyesine 
Nezaket Ziyaretinde Bulundu

SEDAŞ’ta mesleki eğitimleri 
için staj imkânına kavuşan öğ-
renciler, kurumsal bir firmada 
yaptıkları başarılı staj dönemi 
sonunda görev yaptıkları birim-
lerin yöneticileri ile vedalaşırken, 
İnsan Kaynakları Departmanı 
tarafından öğrencilere başa-
rılı staj dönemleri ve SEDAŞ’a 
staj dönemlerinde sağladıkları 
katkılar nedeniyle özel olarak 
hazırlanmış "Staj Teşekkür” bel-
gesi de veriliyor. SEDAŞ "İş’te 
Kadına Fırsat Eşitliği” Projesi 
kapsamında kız öğrencilerin 
başvurularını değerlendiriyor ve 
onların ilerleyen yıllarda iş ha-
yatında yer almalarına olumlu 
katkı sağlamak ve enerji sek-

töründe kadınlara da yer oldu-
ğunu ve kariyer gelişimlerinde 
enerji sektörünü seçebilecekle-
rini bizzat yaşayarak görmeleri 
açısından ayrı bir kontenjan da 
ayırıyor. SEDAŞ kız öğrencileri 
enerji sektörüne teşvik ediyor. 
"İş’te Kadına Fırsat Eşitliği” Pro-
jesi, kadın teknisyen, tekniker ve 
mühendislerin enerji sektörün-
de istihdam edilmelerinde süre-
gelen dengesiz dağılımın gideril-
mesine özellikle katkı sağlamayı 
ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
eşit fırsatlar sunulmasını müm-
kün kılmayı; gerek sahada ge-
rekse yöneticilik pozisyonların-
da, kadınların aktif rol almalarını 
sağlamayı hedefliyor.

SEDAŞ Kız Öğrencileri Enerji Sektörüne Teşvik Ediyor 
SEDAŞ Stajyerlere Teşekkür Etti
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SEDAŞ Öğrencilere  
Elektriği Öğretiyor

Bir şirketi ayakta tutan çalışanla-
rı ve müşterileridir. Peki şirketlerin 
çalışanlarını ve müşterilerini odak 
noktası yapan anlayış sadece ‘’mem-
nuniyet’’ yaklaşımıyla açıklanabilir 
mi? ‘’Çalışan memnuniyeti’’, ‘’müşteri 
memnuniyeti’’ gibi… SEDAŞ’ın  çalı-
şanlara ve müşterilere karşı sorum-
luluğu sadece memnuniyeti değil, 
saygıyı da içerir. Öncelikle de kişi-
sel ve kurumsal verilerin gizliliğine 
saygıyı…SEDAŞ, çalışanlarının şah-
si kayıtların gizliliğine saygı göster-
meyi taahhüt eder. Aynı zamanda,  
SEDAŞ’ta, çalışana, müşteriye ve te-

darikçiye ilişkin ticari ve şahsi tüm bil-
gilerin gizliliği ve mahremiyeti esastır.
‘’Hepimizin kişisel gizliliğe sahip olma 
hakkı vardır.’’ İlkesinden tüm SEDAŞ 
çalışanları birbirlerinin özel hayatına 
ve kişisel alanlarına saygı gösterir. 
Gizli bilginin yetkisiz paylaşılması ve 
uygunsuz kullanımının, SEDAŞ’ın fa-
aliyetlerine zarar verebileceği, ope-
rasyonel ve finansal performansına 
olumsuz etki edebileceği ve itibarı-
nı zedeleyebileceği gibi tehlikelerin 
farkındadır. İşte bu bilinç, SEDAŞ’ın 
kurumsal kültürünün ayrılmaz bir 
parçasıdır.

SEDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan üniversitelerdeki 
öğrenciler arasında bu yıl 3.sü düzenlenen "Proje Fikri 
Yarışması” için mikrofon uzattığı Sakarya Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Düzce Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri 
yarışma hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. 
SEDAŞ’ta yarışmaya katılan tüm öğrencilerin ailelerine 
İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in ıslak imzalı teşekkür 
mektupları öğrencilerin adreslerine gönderilerek 
yarışmaya katılımlarına ve ailelere bu değerli öğrencileri 
yetiştirdikleri için teşekkür edildi. Video SEDAŞ’ın sosyal 
medya hesaplarında yayınlandı.

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin)  "Elektriği Öğreniyorum” projesi 
kapsamında, ilkokul  öğrencileri ile bir 
araya geldi. 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine 
elektriğin güvenli kullanımı,  elektrik 
enerjisinin verimli kullanılarak tasarruf 
edilmesi slaytlarla yapılan sunum ve video 
filmler ile öğrencilere  anlatıldı. Öğrencilerin 
elektrik arıza ihbarı yaparken  SEDAŞ’ı ve 
186 nolu telefon hattını aramaları gerektiği 
de kendilerine öğretildi. 
Elektriğin güvenli kullanımı ve enerji 
tasarrufu konularında öğrencilerin 
bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri sağlandı. 
SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İş 
Güvenliği Müdürlüğü ve Şebeke Operasyon 
Müdürlüğü çalışanlarının işbirliği içinde 
gerçekleştirdiği çalışmada enerji tasarrufu 
ve iş güvenliği kültürünün küçük yaşta 
çocuklara aşılanması hedeflendi. Minik 
tüketicilere, elektrik enerjisini  çevremiz, 
geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin 

bütçesi için verimli kullanmamız 
gerektiği, kendi kaynaklarımıza dayalı 
enerji üretiminin önemi  hakkında 
bilgiler verildi. Led ve tasarruflu ampul 
kullanılması, evlerimize aldığımız 
elektronik ve elektrikli ev aletlerinde A 
Sınıfı cihazlar kullanılması, kullanılmayan 
cihazların prizden fişinin çekilerek ya da 
anahtarlı prizlerden enerjisiz bırakılması, 
buzdolabının kapağının uzun süre açık 
tutulmaması, fırının çalışırken kapağının 
sık sık açılmaması, ütünün veya tost 
makinasının erken fişten çekilerek 
yine kullanılması, elektrik süpürgesi 
çöp haznesinin sık sık temizlenmesi, 
kombinin düşük derecede çalıştırılması 
ve oturduğumuz binaların dış cephesinin 
yalıtım malzemesi ile giydirilmesi, 
pencerelerde çift cam kullanılması gibi 
örnekler verilerek bu şekilde de enerjiden 
tasarruf sağlanabileceği,  sunum eşliğinde  
minik öğrencilere anlatıldı. 

SEDAŞ'ın Mikrofonuna Proje Fikri Yarışması Finalistleri Neler Söyledi?

Çalışanların Kişisel Bilgilerinin Gizliliğine Saygı Gösteririz

SEDAŞ, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluş 
Yıldönümünü Tebrik Etti

SEDAŞ Çalışanları Uyarı Levhalarının 
Hayati Önem Taşıdığını Bilir ve  

Bu Levhaları Kullanır

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
görev ve sorumluluk alanında bulunan 
4 il Valilikleri ve Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce İl Emniyet Mü-
dürlükleri ile paylaştığı tebrik 
mesajında, Türk Polis teşkila-
tının kuruluş yıldönümünü ve 
Polis Haftasını kutladı. SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven kutlama mesajın-
da şu ifadelere yer verdi;  "Türkiye Cum-

huriyeti’nin köklü ve temel kurumların-
dan biri olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 

173. kuruluş yıl dönümünü kutlu-
yor, toplum ve fert olarak huzur 

ve güven içerisinde yaşama-
mızın teminatı, devletimizin 
bekası, birlik ve beraberliği-

mizin devamı için durmadan, 
fedakârca hizmet veren emniyet 

mensuplarımızı kuruluş yıldönümü 
vesilesi ile tebrik ediyoruz.”

10 Altın kuralımızdan biri de "Çalışma 
Alanının Güvenliğini Sağlamaktır.” Şe-
bekede yapılan çalışmalarda, çalışma 
alanının güvenliğini sağlamak,  kendi-
mizden sonra şebekede çalışma alanına 
geleceklere ve müdahale edebileceklere 
tabelalarla mesaj vermemiz ve uyarma-
mız, ayırıcı ve kesiciye müdahaleyi önle-
yecek, kilit sistemi kullanmamız enerjisiz 
bırakılan hat üzerinde topraklama yap-
mamız çok önemli ve  hayati  değer ta-
şımaktadır.   
Şebekenin Gerilimsiz Bırakılması: Üze-
rinde çalışılacak veya her hangi bir 
müdahale de bulunulacak şebekenin 
kontrol edilmesini, gerilim verilecek her 
kaynaktan fiziki bir şekilde ayırılmasını,  
kesici ve ayırıcıların açılması,  kartlama 
yaparak ve uyarı levhalarını  koyarak 
önlem alınmasını kapsar. 
Topraklama Yapmak: Gerilimsiz hale 
getirilmiş teçhizatı toprak ayırıcısını ka-
patarak veya topraklama donanımı kul-
lanılarak şebekenin/teçhizatın toprakla 
irtibatlandırılmasıdır.
Sevdiklerimizi ve kendimizi düşünerek 
10 Altın Kuralımızı sürekli uyguluyoruz.

?BİLİYOR MUSUNUZ

   1. İtibar
   2. Rekabet gücü
   3. Müşteri memnuniyeti
   4. Çalışan bağlılığı ve aidiyeti 
   5. Uyum
   6. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
   7. Yaptırımlardan kaçınma

Kişisel Verilerin  
Korunması Şirketlere  

Ne Katıyor?

 "ÇALIŞMA VAR!  
ELEKTRİK VERMEK YASAKTIR.” 

 . Teçhizatı gerilimsiz bırakmak
 . Enerji yokluğundan emin olmak

 . İletişim koordinasyonu sağlamak
 . Topraklama yapmak
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
özel şirket statüsünde sürdürdüğü 
elektrik dağıtım faaliyetleri yanında sos-
yal sorumluluk olarak enerji tasarrufu 
kültürünün de yaygınlaşması için Bölge-
sindeki tüketiciler için yarışma düzenle-
di. SEDAŞ ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği 
‘Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyo-
rum, ülkeme de kazandırıyorum’ isimli 
projesinin ikincisine start verdi. SEDAŞ, 
www.sedas.com web sayfasında ener-
ji verimliliği yarışmasını başlatırken, yarışmaya ait 
tüm ayrıntıları başvuru rehberinde açıklarken, baş-
vuru formunu da web sayfasında yayımladı.  SEDAŞ 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki mesken abone-
lerinin katılacağı yarışma projesinde, elektriği verimli 
kullanan ve elektrik tüketiminde 2017’ye göre 2018’de 
bu şekilde tasarruf sağlayan, ilk 10 aileye, belirlenen 

elektrik tüketim bedelleri ödül olarak ve-
rilecek. Verimliliğe dikkat çekmek ve tü-
keticileri bilinçlendirmek üzere, geçtiği-
miz yıl örnek bir uygulamaya imza atan 
SEDAŞ, yarışma sonucu kazananlara 3 
Bin kilovatsaat elektrik bedeli ödül ola-
rak verilecek. Yarışma başvuruları, Mayıs 
2018 itibariyle başlarken, son başvurular 
20 Aralık 2018 tarihine kadar sürebile-
cek. SEDAŞ başvurularda kağıt israfını 
önlemek üzere www.sedas.com web 

sayfasından yarışma başvurularının yapılabileceğini 
açıklarken, SEDAŞ web sayfasındaki, ‘Enerjimi verim-
li kullanıyorum, kazanıyorum, ülkeme de kazandırı-
yorum’ isimli projesine ait yarışma başvuru sekmesi 
altında, "Enerjinin Verimli Kullanılmasına Ait Önerileri”, 
"Yarışma Hakkında Detaylı Bilgiler Rehberi” ve "Yarış-
ma İlanı Posteri” gibi ayrıntılı bilgileri de paylaştı.   

SEDAŞ’ın 2.Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Yarışması Başladı

SEDAŞ’ın Bir Kapak Bir Kapak 
Daha Projesine Büyük Destek

SEDAŞ’ın Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği 
içinde sürdürdüğü "Kapak Olsun” projesine 
vatandaşlardan da gelen destek ile proje çığ 
gibi büyüyor. "Bir kapak bir kapak daha öz-
gürlük olsun” sloganıyla sürdürülen projede  
Sakarya İli, Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan 
Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için 
tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon 
dolusu mavi kapak topladı ve SEDAŞ’a tes-
lim etti. Daha önce de bu şekilde biriktirdiği 
plastik kapakları farklı yerlere bağışladığını 
belirten Kandemir, bu sefer SEDAŞ’ın sür-
dürdüğü başarılı çalışmaya destek olmak 
istediğini belirterek, SEDAŞ Kaynarca Müş-
teri Hizmetleri Merkezine getirdiği kapakları  
SEDAŞ’ın desteği ile SEDAŞ Genel Müdür-
lüğüne götürdü ve burada projeyle ilgilenen 

yetkililere teslim etti. Kaynarca'da çiftçilik 
yapan Kadir Kandemir, engelli vatandaşlara 
destek olmak için topladığı mavi kapaklar için 
"Engelli bir vatandaşa destek olabileceksem 
ne mutlu bana” diyor. Kapakları su bidonları-
nın içerisine dolduran Kandemir, 10 aylık süre 
içerisinde 50 bidon kapak biriktirdiğini söy-
lerken, kapakları Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.'nin (SEDAŞ) düzenlediği kampanya kap-
samında ilgililere teslim etmek beni de sevin-
dirdi. Çevreye ve geri dönüşüme katkı sağla-
yarak, bu kapakları 10 ayda engelli bireylere 
destek amaçlı topladım. Yetkililere teslim 
ettim. Engelli kardeşlerimizin tekerlekli san-
dalyelere kavuşmalarından mutluluk du-
yacağım” dedi. SEDAŞ yetkilileri, Kadir Kan-
demir'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

SEDAŞ 4 yıldır E-Arşiv Fatura uygulaması ile doğaya kat-
kısını sürdürüyor. İcra Başkanı Bekir Sami Güven 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Gününde bu uygulama ile 96 ağaçlı bir 
ormanın kesilmekten kurtarıldığını belirterek, ‘’E-Fatu-
ra ile kağıt israfını hayatımızdan çıkarttık gelecek ne-
sillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için 2016-2017 
yılında İSG Eğitimlerini başarı ile tamamlayan çalışan-
larımıza, ÇEKÜL Vakfı Fidan Bağışı uygulamamız için 3 
bin adet fidanı toprak ile buluşturduk. Doğanın korun-
masına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

SEDAŞ Doğa Dostu

SEDAŞ’ın "Bir kapak bir kapak daha” sloganıyla "Kapak Olsun” projesine sağladığı kat-
kılar, SEDAŞ gönüllüleri ile birlikte, kurumsal firmaların da desteği ile devam ediyor. 
SEDAŞ’a kadar gelerek, ellerindeki çantalarla kapakları bırakan DAIKIN Firması çalı-
şanları, "Kapak Olsun” projesini destekliyoruz. Bu kapakları bizlerde topluyor ve geri 
dönüşüm için muhafaza ediyoruz. Bu kapakların doğru yerlere gideceğinden eminiz. 
Engelli vatandaşlarımızdan birine de olsa tekerlekli sandalye sağlayacak bu iyilik ha-
reketine bizler de katkı sağlamaktan herkes gibi mutluluk duyuyoruz. SEDAŞ’a buna 
zemin hazırladığı, böyle bir çaba göstererek gerekli koordinasyonu sağladığı için te-
şekkür ederiz.”  diyerek, kapakları SEDAŞ Gönüllülerine teslim ettiler.  SEDAŞ Gönül-
lüleri,  Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile yaptıkları protokol gereği, sadece SEDAŞ 
çalışanlarının değil, vatandaşların ve kurumsal firmaların da desteği ile kampanyanın 
devam ettiğini ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.  

SEDAŞ’ın Destek Verdiği "Kapak 
Olsun” Projesi̇ne Kurumsal Firmaların 

Çalışanlarından da Destek Geliyor

SEDAŞ’tan Ayakta Alkışlanacak  
Bir Duyarlılık Örneği

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Ma-
hallesi’nde elektrik şebekesinde 
tesis yenileme çalışması sırasında, 
direk üzerinde yuvası bulunan  ley-
leklerin doğal yaşamını korumak 
için SEDAŞ ekipleri hem enerji hat-
tının güzergâhını değiştirdi hem 
de leylek yuvasını daha sağlam 
hale getirdi. Şebekede iletkenlerin 
montajı sırasında, leyleğin yuvası-
nı hidrolik sepetli araçla inceleyen 
ve direğin üst tarafına sepetli vinç-
le yaklaşan ekipler, yuvada leyleğin 
5 tane yumurtası olduğunu da gör-
düler. SEDAŞ çalışanlarını bu tablo 
daha da çok duygulandırdı. SEDAŞ 
ekipleri elektrik şebekesine ait ilet-
ken güzergâhını değiştirirken, bu 

sırada mevcut direkte de leyleğin 
güvenliğini sağladılar. Yapılan ça-
lışma sonrasında iletkenler leylek 
yuvasının olmadığı yeni direğin 
üzerine alındı. Leylek yuvasına ek-

lenen aparatlar ile yuva daha da 
çok sağlamlaştırıldı. SEDAŞ ekiple-
ri yumurtaları olan ve anne olacak 
leyleğin yuvasını sağlamlaştırarak 
korudular.    
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Süreli Kurum İçi Yayın

SEDAŞ İÇ BÜLTENİ Yıl: 5 Sayı: 20

LÜTFEN AİLENİZLE PAYLAŞINIZ.

HAZİRAN 2018

Doğum Tarihi : 28 Mart 2017
Anne Adı : Seda
Baba Adı : Recep Altıntaş
İş Gücü Planlama Görevlisi, Kocaeli

SERRA ALTINTAŞ
Doğum Tarihi : 13 Ağustos 2017
Anne Adı : Duygu
Baba Adı : Özkan Soğancı
Şebeke Yapım Uzmanı, Kocaeli

ALKIN SOĞANCI

Doğum Tarihi : 23 Mart 2018
Anne Adı : Hatice
Baba Adı : Ertan Kabasakal
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Bolu

ASEL ERVA KABASAKAL
Doğum Tarihi : 8 Aralık 2017
Anne Adı : Nagihan
Baba Adı : Fatih Gündüz
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli

ESİLA GÜNDÜZ

Doğum Tarihi : 23 Haziran 2017
Anne Adı : Arzu
Baba Adı : Umut Karakaş
Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

ÖMER HALİS KARAKAŞ

Doğum Tarihi : 5 Mayıs 2018
Anne Adı : Muradiye
Baba Adı : Halit Yılmaz
Dengeleme ve Teknik Kayıplar Müdürü, Gebze

ZEYNEP ASYA YILMAZ
Doğum Tarihi : 16 Nisan 2018
Anne Adı : Elif
Baba Adı : İsmail Avcuoğlu
Fatura Takip Görevlisi, Sakarya

ELİSA AVCUOĞLU
Doğum Tarihi : 18 Mayıs 2018
Anne Adı : Merve,  
BT Kurumsal Uygulamalar Uzm. Yrd.
Baba Adı : Emre Çoban,  
Analiz ve Raporlama Uzmanı, Sakarya

URAS ÇOBAN

Doğum Tarihi : 20 Şubat 2018
Anne Adı : Gülsüm
Baba Adı : Recep İmat
Kesme Bağlama ve Kaçak Yönetimi Görevlisi, Kocaeli

GÜLSİMA İMAT

Doğum Tarihi : 2 Aralık 2017
Anne Adı : Elif
Baba Adı : Turgay Umut
Sayaç Operasyonları Görevlisi, Gebze

ÖMER ASAF UMUT
Doğum Tarihi : 10 Nisan 2017
Anne Adı : İlknur Maden
Baba Adı : Soner Gülbaş
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli

ELİF EBRAR GÜLBAŞ

Doğum Tarihi : 28 Mayıs 2015
Anne Adı : Nursema
Baba Adı : Yaşar Gönen
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya

YAĞIZ EMİR GÖNEN

Doğum Tarihi : 05 Haziran 2018
Anne Adı : Hülya
Baba Adı : Levent Pehlivan
Sayaç Operasyonları Görevlisi, Sakarya

ERVA PEHLİVAN

Doğum Tarihi : 2 Şubat 2018
Anne Adı : Elif
Baba Adı : Faruk Çelik
İş Gücü Planlama Görevlisi, Kocaeli

ALPARSLAN ÇELİK

Doğum Tarihi : 14 Mayıs 2018
Anne Adı : Nazan
Baba Adı : Zinnur Cebeci
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya

AYŞE ECE CEBECİ
Doğum Tarihi : 6 Nisan 2018
Anne Adı : Müge
Baba Adı : Egemen Kaptan
Şebeke Yapım Görevlisi, Sakarya

EGE KAAN KAPTAN

ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Can Ekrem Yurdakul Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Kadir Şişman Şebeke Tasarım Uzmanı, Gebze 

Muharrem Coşkun Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Emre Efe Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli 

Yusuf Morkoyun   Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Fatih Arslan Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli 

Süleyman Uyar   Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Ahmet Tamay Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Umut Kurtaran Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Mehmet Sezgin Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Zeynel Abidin Şener Bakım Yönetimi Uzmanı, Sakarya

Kasım Kahveci Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Özvan Topçu Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Kübra Nur Yıldır     İnsan Kaynakları Planlama Uzman Yard., Sakarya

Neslihan Kalkan Bölge İnsan Kaynakları Uz. Yardımcısı, Gebze

Ayşe Gökçe Öztürk Satınalma Uzmanı, Sakarya

Barbaros Kanak Emlak Kamulaştırma Uzmanı, Sakarya

Hatice Açıkgöz Emlak Kamulaştırma Uzmanı, Sakarya

Emre Gör Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Osman Kaya Ambar Görevlisi, Kocaeli

Umut Karakaş Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya Yunus Emre Patat Şebeke Tasarım Uzmanı, Düzce

Nazım Elitok Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Cevdet Öztopaloğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Mehmet Karabıyık Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Gebze

Özkan Soğancı Şebeke Yapım Uzmanı, Kocaeli

Barış Mert Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında
SEDAŞ Ailesine yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Tatilin

Evlenenler
Murat Ceylan Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya 

Safa Zengin Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli 

Murat Akar Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya 

Davut Taban Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli 

Rıdvan Ünsal Kesme Bağlama ve Kaçak Yön. Görevlisi, Kocaeli 

Tugay Karagöz Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli 

Sefa Coşkun Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli 

İbrahim Uzun Sayaç Operasyonları Görevlisi, Sakarya 

Recep Öztürk Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli 


