
SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli
SEDAŞ'lılar

Sevgili SEDAŞ Ailesi, 

Aranıza yeni katılmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumu dile getire-
rek sözlerime başlamak istiyorum.  2018 yılı gerçekleşmelerinden ve 2019 
yılı hedeflerimiz ve önceliklerimizden kısaca bahsedeceğim. 

Fakat öncesinde; 2018‘in son günlerinde kaybettiğimiz Akkök Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Raif Dinçkök ve 2019 yılı başlarında 
çok genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımız Gebze İşletme Bakım Görevlisi  
Osman Özkur’a Allah’tan rahmet yakınlarına ise sabır diliyorum. 

SEDAŞ olarak 2018 yıl sonu itibariyle şirket karnesinde belirtilen tüm 
hedefleri gerçekleştirerek son derece başarılı bir yılı ardımızda bıraktık. 
Bu üstün başarı için özellikle teşekkür etmek istediğim 2 isim var; Bekir 
Sami Güven ve Petr Zachoval’a birlik, beraberlik ve dayanışma yaklaşımı 
ile Şirketimize kazandırdıkları için, tüm SEDAŞlılar adına ben, kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. Tabii; bu başarının elde edilmesinde emeği geçen 
SEDAŞlılara da ayrı ayrı teşekkür ederim. 2019 yılını da verimlilikle, müş-
teri memnuniyetine ve kaliteli hizmet vermeye odaklanarak geçireceğiz.  
Ama ben SEDAŞlılarda  gördüğüm ekip ruhu ve azim ile bu yılı da çok ba-
şarılı bir şekilde noktalayacağımıza eminim. 

Şirketimizin faaliyet alanı itibariyle özellikle sahada çalışan arkadaşla-
rımıza çok önemli görevler düşüyor. 2019 yılında müşteri memnuniyeti, iş 
güvenliği, verimlilik en öncelikli konularımız olacaktır. 

Müşteri memnuniyetini arttırma yönündeki çalışmalarımız bu senede 
tüm hızıyla devam edecek. SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti felsefesi, önce-
likle tüm paydaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmek olmalıdır. Müşteri işimizin 
amacıdır. Çok bilinen bir söz var.  ‘’Müşteri velinimettir.’’ Velinimet sözcük 
anlamı ile ‘’Etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilikte ve bağışta bulunan kimse.’’ 
demektir.  Memnun olan müşterinin size etkisi yaşadıkça iyilik olarak yan-
sırken, memnun olmayan müşterinin de çevresine memnuniyetsizliğini 
anlatmasının önüne geçemezsiniz.  Ancak müşteri talebini karşılayama-
sanız bile müşteri ile ilgilenmeniz çok değerli ve makbul bir yaklaşımdır.  

Tüm SEDAŞ çalışanlarının Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemesi yani 
müşteriyi dinlemesi, müşterinin talep ve beklentisini anlaması, bilgi ver-
mesi ve çözüm sağlamak için aksiyon alması çok değerlidir.  SEDAŞ’ın 
müşteri ilişkilerinde başarısı yine tüm SEDAŞlıların omuzları üzerinde 
yükselecektir. 2019 yılında paydaşlarımızın beklentilerini analiz etmeye ve 
hizmet kalitesini daha çok  arttırmaya çalışacağız. 

Biraz da verimlilik kavramından bahsetmek istiyorum. Hiç şüphesiz; 
hepimiz kendi alanımızda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, fakat bu 
kaynakları ve işgücümüzü daha verimli kullanarak operasyonel etkiyi art-
tırmak bizim elimizde. Yönettiğiniz süreçlerde bu yaklaşımı benimseye-
rek, daha verimli çalışma yöntemlerini ortaya koyabilirsiniz. Sizlere bu ko-
nuda güveniyorum. 2019 yılında SEDAŞlıların Verimliliğe Odaklanmalarını 
verimliliği sağlayacak öneriler yapmalarını ve bu konuda daha katılımcı 
olmalarını istiyoruz. 

Değerli Arkadaşlar, hayatın her alanında üzerinde önemle durulması 
gerektiğine inandığım ve çok önemli bulduğum konulardan biri de İSG’dir. 
Sahada operasyonları yöneten arkadaşlarıma rica ediyorum. İSG çok 
önemli, lütfen bu konuda taviz vermeyiniz. Kazaların % 98’inin engellene-
bilir olduğunu sizlerde biliyorsunuz. Vicdanen rahatsızlık duymamak için 
sürekli arkadaşlarımızı uyaralım. Bu konularda hassasiyet gösteren me-
sai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. 

SEDAŞ’ta çalışan kadınlar, enerji sektöründe görev almak isteyen ve ka-
riyer yapmayı planlayan kadınlara rol model olurken, SEDAŞ’ta kadın işi 
erkek işi olmadığını sadece iş olduğunu da gösteriyorlar. Bu vesile ile kadın 
mesai arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Yeni 
Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyor, teröriz-
mi lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifa diliyorum.    

Bu ailenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyor; önümüzdeki dönem-
de de el ele, birlik ve beraberlik içerisinde hızla ilerleyeceğimize inanıyorum. 

Sevgi ve saygılarımla.
Dr. Necmi Odyakmaz 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı

 SAYI: 23               NİSAN 2019

SEDAŞ KURUMSAL YAYINIDIR.ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 
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SEDAŞ’tan 2020’ye Kadar 544 Milyon TL Yatırım 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) gerçekleştirdiği toplantıda 2018 yılını değerlen-

direrek, 2019 yılı hedeflerini paylaştı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın 2016’da başlayan ve 2020’de tamam-
lanacak 3. uygulama dönemindeki yatırım tutarının 544 milyon TL olacağını belirtti. 

SEDAŞ'ın değerlendirme toplantısında açıklama yapan  
Dr. Necmi Odyakmaz 2018 yılının SEDAŞ için başarılı 
geçtiğini belirterek, SEDAŞ’ın şirket karnesinde yer alan 
tüm hedeflerine ulaştığını söyledi. Odyakmaz emeği ge-
çen tüm SEDAŞlılara da ayrı ayrı teşekkür etti. 
Sözlerine 2019 planlarıyla devam eden Odyakmaz: “2019 
yılında müşteri memnuniyeti, iş güvenliği, verimlilik, en 
öncelikli konularımız olacak. Şirketimizin faaliyet alanı 

itibariyle özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza çok 
önemli görevler düşüyor. Ekip ruhu ve azim ile bu yılı da 
çok başarılı bir şekilde noktalayacağımıza eminim” dedi. 
Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın 2019 yılında müşte-
ri memnuniyeti felsefesinin tüm paydaşlarıyla daha iyi 
ilişkiler geliştirmek olduğunu, müşteri memnuniyetini 
arttırma yönündeki yatırım ve dağıtım çalışmalarının bu 
sene de tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Odyakmaz, 

konuşmasında, SEDAŞ olarak, ülkemiz ve milletimiz için 
katma değer yaratmaya, müşteri odaklı bir şirket olarak 
günümüz koşullarında değişen müşteri beklentilerine 
göre gerekli aksiyonları da almaya devam edeceğiz. Bu 
ailenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyor; 2019 yı-
lında da başarılı çalışmalara yine hep birlikte imza ata-
cağımıza, önümüzdeki dönemde de el ele, birlik ve bera-
berlik içerisinde hızla ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.

SEDAŞ hizmet binasında Bolu Valisi Ahmet Ümit ve 
SEDAŞ yöneticileri ile SEDAŞ işletme Bakım ekip-
leri  tarafından karşılanan Dönmez, yetkililerden 
bilgi aldıktan sonra SEDAŞ çalışanlarının yeni  yılını 
kutladı. 
BAKAN ÇALIŞANLARI ONURİZE ETTİ 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi 
Odyakmaz’ın eşlik ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, İşletme Bakım ekiplerine 
ziyaretinde getirdiği baklavanın ikram edilmesini 

sağlarken,  SEDAŞ çalışanları ile sohbet etti.  Sa-
yın Fatih Dönmez, Bölgenin enerji dağıtım faali-
yetlerine ilişkin SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan 
Şentürk’ün sunumunu dinledi, 10 yıl önce özelleşen 
ve özel şirket statüsünde kamu hizmeti veren SE-
DAŞ’ın, elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında yöne-
ticilerden ayrıntılı bilgiler aldı. Müşteri memnuniye-
ti ve hizmet kalitesinin artırılması  için yapılan ça-
lışmalardan dolayı, SEDAŞ yönetici ve çalışanlarını 
tebrik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  
Fatih Dönmez, Yeni Yılı SEDAŞ İşletme Bakım 

Ekipleri İle Karşıladı

SEDAŞ’ın Yeni Mobil Uygulaması 
İle Zamandan Kazanın

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.) müşteri memnuniyeti mer-
kezli ve talep yönetimi çalışmaları-
na yenisini ekleyerek ‘Mobil Uygu-
lamasını’ başlattı. 
SEDAŞ’TAN KULLANICI DOSTU 
MOBİL UYGULAMA
Kesintisiz, kaliteli enerji sloganı ile 
hizmet veren SEDAŞ, yeni mobil 
uygulaması ile müşterilerin elekt-
rik dağıtım faaliyeti kapsamındaki 
taleplerini hızlı bir şekilde almayı ve 
çözüme kavuşturmayı hedefliyor. 
SEDAŞ’ın kullanıcı dostu yeni mobil 
uygulamasında, aşağıdaki bilgi gi-
rişleri yapılabilecek. 
• Sokak aydınlatması şikayeti,
• Kaçak kullanım şikayeti,
• Sayaç okumama şikayeti, 
• Gerilim-voltaj düşüklüğü şikayeti,

• Enerji nakil hatlarında risk oluştu-
racak durumdaki ağaçların budan-
ması amaçlı bildirimler bu sekme-
lerden yapılacaktır. 
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? 
SEDAŞ’ın IOS ve Android taban-
lı kurumsal mobil uygulaması, 
AppStore ve Google Play mağa-
zalarında yayınlanmıştır. Uygula-
mayı ücretsiz olarak akıllı telefon 
ya da tablet cihazlarınıza indirip, 
SEDAŞ ile daha hızlı iletişime ge-
çebilir, SEDAŞ’ın güncel bilgilerine 
ulaşabilir ve zamandan kazana-
bilirsiniz. Uygulama üzerinden 
yapılan ihbarlar için verilen kayıt 
numarası ile başvurunuzu takip 
edebilirsiniz.

SEDAŞ’ta Bayrak Değişimi
Farklı enerji şirketlerinde önemli görevler üstlenen 
Dr. Necmi Odyakmaz, bundan sonra Sakarya, Koca-
eli, Düzce ve Bolu’da 1,8 milyon elektrik kullanıcısına 
elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ’ın Yönetim Ku-
rulu ve İcra Başkanı olarak görev yapacak. 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun 
olan Dr. Necmi Odyakmaz, yüksek lisansını yine ekono-
mi alanında New York Üniversitesi’nde, doktorasını ise 
İktisat alanında Hacettepe Üniversitesi’nde tamam-
ladı. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzun 
yıllar çalışan Dr. Necmi Odyakmaz ardından Elektrik 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Enerji Uz-

manı olarak görev aldı. E.ON Holding’te Regülasyon ve 
Ekonomik Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan 
Odyakmaz, sonrasında E.ON Ruhrgas Doğalgaz Yö-
netim Kurulu Üyeliği ve E.ON Türkiye’de Enerji Politi-
kaları ve Regülasyon Müdürlüğü  görevlerini üstlendi. 
2013–2016 yılları arasında Enerjisa Başkent Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’de Market Analizi ve Regülasyon Depart-
manı Müdürü olan Odyakmaz, yine Enerjisa Holding’te 
Kurum İlişkileri ve Regülasyon Direktörü olarak görev 
yaptı. SEDAŞ’a gelmeden önce Enerjisa Dağıtım Şir-
ketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve 
Ar-Ge Direktörü görevini yürütüyordu.
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SEDAŞ’ta Babalar Diploma Aldı
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Aile birliğinin korunmasına katkı sağlamak, ebeveynler 
ile çocuklar arasındaki bağları güçlendirmek, babaları fırsat  ve cinsiyet eşitliği konularında, ço-
cukların her yönüyle gelişimlerine daha çok katkı sağlayabilmeleri hakkında bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek amacıyla,  Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle gerçekleştirdiği BADEP 
‘Baba Destek Programında’ eğitimi başarı ile tamamlayan babalar için diploma töreni düzenledi.  
“Amacımız daha iyi baba olmak”
SEDAŞlı babalar,  SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yapılan Diploma töreninde, eş ve çocukları 
ile duygusal anlar yaşadılar. Anneler de SEDAŞlı babaların eğitimle birlikte çocuklarıyla daha çok 
ilgilendiklerini ve çocuklarına daha çok zaman ayırarak, kaliteli zaman geçirdiklerini belirterek 
programın çok faydalı olduğunu belirttiler.  Diploma alan SEDAŞ’lı babalar “Bu eğitim progra-
mıyla çocuklarımızın her yönüyle daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bizle-
re düşen görev ve sorumluluklara ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme 
imkanı bulduk. Tüm istek ve hedefimiz, çocuklarımıza daha iyi 
baba olabilmek. Amacımız onların mutlu, ve huzurlu, sağlıklı, ayak-
ları üzerine sağlam basan, donanımlı, iyi bireyler olmalarına katkı 
sağlamak. AÇEV gönüllü eğitimcisi Harun Demirkaya’ya, SEDAŞ ve 
AÇEV’e bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz” dediler. 
“Yaşam boyu yolları aydınlansın” 
SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’te “Geleceğimiz olan 
çocuklarımıza daha çok katkı sağlamak için sadece babaları 
kapsayan bir eğitim ile BADEP programını SEDAŞ’ta gönüllü ba-
balarımız ile gerçekleştirdik. BADEP programını AÇEV ile işbirliği 
içinde sürdürmeyi hedefliyor, AÇEV’e katkılarından dolayı teşek-
kür ediyoruz. SEDAŞlı babalarımızın edindikleri değerli bilgileri,  
çocuklarının yaşam boyu yollarını aydınlatmak için kullanması-
nı diliyorum. Bu programı  başarı ile tamamlamaları nedeniyle 
kendilerini tebrik ediyorum ” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde “Haya-
ta Enerji Katan Tüm Kadınların” kadınlar 
gününü kutlayan SEDAŞ, (Sakarya Elekt-
rik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce de çalışan tüm kadın çalışanları bir 
araya geldi.
Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen 
çalışanlara hitap eden SEDAŞ Yönetim Ku-
rulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, 
konuşmasında SEDAŞ’ta çalışan kadınla-
rın, enerji sektöründe görev almak isteyen 
ve kariyer yapmayı planlayan kadınlara da 
rol model olduklarını belirtti. SEDAŞlı ka-

dınlara, elektrik dağıtımına kattıkları değer 
için ayrı ayrı teşekkür etti. Dr. Odyakmaz 
konuşmasında; "Bu özel gününüzü en 
kalbi duygularla kutlarken, top yekün ge-
lişimin, sürdürülebilir kalkınmanın ancak 
kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri 
bulmalarıyla mümkün olacağının altını 
çizmek istiyorum. Bu nedenle SEDAŞ’ın 
Fırsat Eşitliği Projesini de çok değerli bu-
luyorum. Türkiye, kadını başının tacı, aile 
kurumunun mimarı olarak gören bir me-
deniyetin  mensubudur. Güçlü kadın, güç-
lü aile, güçlü Türkiye demektir.” dedi.

“SEDAŞ’ın Hayata Enerji Katan Kadınları Bir Araya Geldi”

SEDAŞ Öneri Sistemi 
Ödülleri Sahiplerini Buldu

SEDAŞ’ta Bayrak Değişimi

2018 yılında QDMS (Entegre Yönetim Siste-
mi)  Öneri Sistemi üzerinden yapılan en iyi 
ilk üç önerinin sahipleri ile üçüncü şahısla-
rın SEDAŞ şebekesinde yaşadığı kazalar ve 
olumsuz etkilerini nasıl azaltabiliriz konulu 
kampanya için en iyi öneri sahibi 2019 yılı 
hedefleri değerlendirme toplantısında ödül-
lendirildi.
KİMLER ÖDÜL ALDI?
Öneri sistemimize gelen önerilerden en iyi 
üçüncü öneri “Şirket içinde kütüphane oluş-
turulması” önerisi ile Arşiv ve Belge Yönetimi 
Görevlisi Ayşe Kırtay'ın önerisi seçildi. En iyi 
ikinci öneri VHD izolatörün saplama demi-
rinin yeni yapılacak tesislerde boyunun en 
yüksek seçilerek kuş çarpılmalarının minimi-

ze edilmesi ile arıza sayılarının düşürülmesi, 
müşteri memnuniyetinin artırılması, iş gücü 
kaybının azaltılması önerisi ile Bakım Yöne-
timi Uzmanı Mustafa Fidan’ın önerisi seçildi. 
En iyi birinci öneri TEİAŞ iletim hatlarının CBS 
sistemine işlenmesi önerisi ile Şebeke Tasa-
rım Görevlisi Murat Demir'in önerisi seçildi.
ÖDÜL ALAN KAMPANYA ÖNERİSİ
QDMS üzerinden yapılan kampanya önerile-
ri içinde ise 3. Şahıs kazalarını önlemek için 
bir süreç oluşturulması ve  bu sürecin ilgi-
li birimlerle işletilerek yürütülmesi şeklinde 
tasarlanmış olan önerisi ile Bakım Yönetimi 
Uzmanı Mustafa Fidan’ın önerisi birinci seçil-
di. Öneri Sistemi ödülleri SEDAŞ İcra Başkan 
Yardımcısı Jan Roszka tarafından verildi.

Ayşe Kırtay Mustafa FidanMurat Demirin yerine Yöneticisi  
Ayşegül KAYA

SEDAŞ Özel 
Ödülleri  

Sahiplerini 
Buldu

2019 yılı hedefleri değer-
lendirme toplantısında, 
SEDAŞ özel ödülleri sa-
hiplerini buldu. Verimlilik 
ve şirketimize katkı kate-
gorisinde, SCADA&OSOS 
Entegrasyonu: Projesi ile, 
Sevk ve Kontrol Sorum-
lusu Murat Özcan, OSOS 
Birim Sorumlusu Turgut 
Önder, OSOS Veri İşleme 
Sorumlusu Fatih Balcı’ya 
ve şirketimiz için yaptığı 
uygulamalar, şirket etkin-
lik yönetiminde kurumsal 
iletişim çalışmalarında 
sağladığı katkılar nede-
niyle, Kurumsal İletişim 
Uzman Yardımcısı Faruk 
Bezci’ye Yönetim Kurulu 
ve İcra Başkanımız Sayın 
Dr. Necmi Odyakmaz ta-
rafından ödülleri verildi.
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SEDAŞ’ın Acı Günü

Aydınlatma Armatürlerine Zarar 
Verenleri İhbar Edin

Kartepe Belediyesi, mal ve hizmetlerde daha 
kaliteli, iş ahlakına bağlı, hijyen koşullara uyan, 
dürüst ve hassas ticaret anlayışı ile çalışan 
işletmelerin artması ve bu tür işletmeler ara-
sında rekabet ortamı oluşturmak için örnek 
işyeri projesini hayata geçirirken, ilçedeki iş-
yerleri arasında yaptığı değerlendirme sonu-

cu, teşekkür belgelerini işletmelere vermeye 
devam ediyor. SEDAŞ’ın Kartepe de yeni ye-
rine taşınan ve dağıtım müşteri hizmetleri 
merkezi olarak hizmet vermeye başlayan iş-
yeri için SEDAŞ yönetimine, Kartepe Belediye-
si Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 
Teşekkür Belgesi verildi.

SEDAŞ Gebze İşletme Bakım Görevli-
si Osman ÖZKUR, evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu hakkın rahmetine kavuştu.  
SEDAŞ’ta Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düz-
ce’de çalışanlar, ansızın yaşadıkları bu 
ölüm olayı ile sarsıldılar.  29 yaşında evli ve 
2 çocuğu olan Osman Özkur,  hayatını kay-
bettiği evinden memleketi olan Kastamo-
nu’ya götürülerek burada yapılan cenaze 
töreni ile toprağa verildi.
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Dr.Necmi Odyakmaz, Dağıtım Direktörü 
Dr.Ersan Şentürk ve çok sayıda SEDAŞ ça-
lışanı ve yöneticileri, TES-İŞ Şube Başkanı 
İrfan Kabaloğlu ve Sendika Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Gebze’den Kastamonu’ya gi-
derek cenaze törenine katıldılar  ve Özkur 
Ailesini yalnız bırakmadılar.   
Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Camiasının 
ansızın gelen ölüm haberi ile büyük bir 
üzüntü yaşadığını, belirterek, “Üzülerek 

sizlerle paylaşıyorum ki SEDAŞ Gebze İş-
letme Bakım Görevlisi Sayın Osman Özkur 
arkadaşımızı, geçirdiği kalp krizi sonucu 
kaybettik. Allah’tan Merhuma rahmet, 
geride kalan eş ve çocuklarına, anne ve 
babası ile kardeşlerine ve tüm dost ve ar-
kadaşlarına sabırlar diliyorum. Arkadaşları 
arasında sevilen, çalışkanlığı ile ve görev 
adamı olarak bilinen,  çok genç yaşta kay-
bettiğimiz, Sayın Osman Özkur’un cena-
zesini, memleketi olan Kastamonu’da bü-
yük bir üzüntü yaşayarak toprağa verdik.  
SEDAŞ Ailesi olarak son görevimizi yapar-
ken, Özkur Ailesini bu zor gününde yalnız 
bırakmayan ve bölgemizden Kastamo-
nu’ya giderek, cenaze töreninde tek vücut 
olan tüm arkadaşlarımıza da ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 
merhuma Allah’tan rahmet dilerken, tüm 
SEDAŞ Ailesi ile baş sağlığı dileklerimi pay-
laşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

SEDAŞ’ın Kocaeli ili, Kartepe  Müşteri 
Hizmetleri Merkezi 21 Ocak 2019 tari-
hinden itibaren, Dumlupınar Mahallesi,  
Sakıp Sabancı Caddesi,  No: 52 Karte-
pe Kocaeli adresinde yenilenen yüzü ile 
hizmet vermeye devam ediyor. Türki-
ye’de elektrik piyasasında, perakende 
elektrik satışı ve elektrik dağıtım lisan-
sı olan şirketler için uygulanan hukuki 
ve fiziki ayrıştırma gereğince, elektrik 
dağıtım faaliyetleri ile perakende satış 
faaliyetlerini  2013 yılında birbirinden 
ayıran ve 10 yıldır özel şirket statüsün-
de hizmet veren SEDAŞ, müşterileri için 
ferah ve yeni konseptiyle daha rahat 
bir ortam oluşturarak, müşteri hizmet-
leri merkezini Kartepe’de yeni yerinde, 
yenilenen yüzü ile yeniden yapılandırdı.

SEDAŞ bazı yerlerde armatürlere silahlı 
saldırıyla zarar verildiğini belirledi. SE-
DAŞ’ın 186 Çağrı merkezine gelen sokak 
aydınlatma arıza bildirimleri  yerinde in-
celendiğinde, armatürlere kurşun sıkan 
kişilerin aynı yerde benzer girişimde bu-
lunmaması ve önlem alınması için  va-
tandaşlar suç duyurusunda bulunacaklar.  
Armatürlere, silahla kurşun atan ve lam-
balara zarar vererek, sokaklarda karanlık 
bölgeler oluşturan kimliği belirsiz kişi-
ler hakkında güvenlik güçlerine ihbarda 

bulunacaklarını belirten Gebze Kargalı 
mahallesindeki vatandaşlar; “Sokak lam-
basını kurşunla parçalayan, şehir ma-
gandalarının, art niyetli kişiler olduklarını, 
öncelikle silah kullanarak, halkın aydın-
latma hizmeti almasını engellediklerini 
görüyoruz. Ve bu durumu kınıyoruz. Her-
kes sokağının aydınlatılmasını isterken 
bu kişiler kurşun atarak sokağımızı ka-
rartıyorlarsa, bu kişilerin kötü niyetli ol-
duklarını düşünüyor ve tedbir alınmasını 
istiyoruz” dediler.

SEDAŞ’ın Fırsat Eşitliği Projesi,  
KOÜ Mühendis Beyinler Kulübü İle Buluştu

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Şebeke Yönetimi Grup 
Müdürü Gökmen Hasançebi ve Kurumsal İletişim Müdü-
rü Ayhan Erkovan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kocaeli 
Üniversitesi (KOÜ) Mühendis Beyinler Kulübü üyelerine Fırsat 
Eşitliği Projesini anlattılar.   
SEDAŞ FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİNİ ANLATTI
Mühendis Beyinler Kulübü’nün toplumda kadına bakış açı-
sında farkındalık yaratmak, kadının sosyal hayatta ve iş ha-
yatında daha aktif ve daha çok sorumluluk almasını amaç-
layarak, cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edilmesinin de konu 
edinildiği etkinliğe,  SEDAŞ yöneticileri de katıldı. 
SEDAŞ’IN “SEKTÖRDE BAŞARILI KADIN” VİDEOSU
SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, erkek ege-
men bir sektör olan enerji sektöründe son dönemde kadınla-
ra da yer olduğuna ilişkin SEDAŞ’ın özel bir şirket olarak  “Fır-
sat Eşitliği” Projesini başlattığını belirtirken, pek çok şirketin 
ve kamuda da kadına şiddet ve cinsiyet ayrımıyla mücadele 
konusunda etkili çalışmalara ağırlık verildiğini, bu çalışmaların 
yaygınlaşmasının bu konuda artan bilinçlenmeye katkı sağ-
ladığını ifade etti. SEDAŞ'ta kesme açma görevlisi olan Fatma 
Ardıç isimli kadın çalışanın, çalışan kadınlarla ilgili verdiği me-
sajları içeren videosu etkinliğe katınlanlarla paylaşıldı. Bu vi-
deo dikkatle ve beğeni ile izlenirken öğrencilerden de alkış aldı.    

“EŞİTLİK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK GEREKİYOR”
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Şebeke Yönetimi 
Grup Müdürü Gökmen Hasançebi’de kadın çalışanların 
sosyal hayatın ve iş hayatının içinde daha çok yer aldığı 
toplumlarda sürdürülebilir kalkınmanın daha hızlı gerçek-
leştiğini belirtirken, “Kadın erkek eşitliğinin bir kültür ola-
rak yaygınlaşması ve bu farkındalığın toplumda daha çok 
gelişmesi için top yekun bir dayanışmaya ihtiyaç var. SE-
DAŞ’ın başlattığı Fırsat Eşitliğine benzer projelerin daha 
da çok yaygınlaştırılarak, cinsiyet ayrımının yaşanmadığı 

dünyada güzel bir geleceğin kurulması için kurumların ve 
herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi. 
SEDAŞ’A MÜHENDİS BEYİNLER KULÜBÜNDEN TEŞEKKÜR
Hasançebi KOÜ ile SEDAŞ’ın eğitimde işbirliği protokolü 
olduğunu belirterek, sunumunda mesleki tecrübelerini de 
kulüp çalışanları ile paylaştı. Öğrencileri SEDAŞ’ın Ödüllü 
Proje Fikri Yarışmasına da başvurmaya davet etti.  Dik-
katle dinlenen sunumların ardından SEDAŞ yöneticileri-
ne, KOÜ Mühendis Beyinler Kulübü tarafından teşekkür 
belgesi verildi.     

Kartepe Müşteri 
Hizmetleri Merkezi 

Yeni Yerinde

SEDAŞ’ın Kartepe Müşteri Hizmetleri 
Merkezi’ne Teşekkür 

SEDAŞ’ın Kocaeli ili, Kartepe  Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni yerinde, yenilenen 
yüzü ile hizmet vermeye başladıktan hemen sonra, Kartepe Belediyesinden  

Teşekkür Belgesini aldı.
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Elektrikli Isıtıcı ve Klima Kullanırken 
Nelere Dikkat Etmeliyiz 

SEDAŞ kışın soğuk havalarda ısınmak ve ya-
zın sıcaklarında serinlemek için evlerimize ve 
işyerlerine birbiri ardına taktırdığımız klimalar 
ve kullandığımız ısıtıcılarla ilgili bilgilendirme 
sağladı. SEDAŞ yetkilileri; ”Kazalardan korun-
mak için mutlaka dikkat ve özen gerekiyor. 
Ayrıca A sınıfı özellikli cihazlarla enerjiyi daha 
da verimli kullanırsınız” dediler.
TSE’ye Uygun Cihaz,  Uygun Tesisatta Kulla-
nılmalı
SEDAŞ yetkilileri klimaların ve elektrikli ısı-
tıcıların TSE standartlarına uygun olduğuna 
ve elektrik tesisat yönetmeliğine uygun bir 
tesisat ile kullanılmasına,  Klimaların mon-
tajlarının mutlaka yetkili servislerce yapılmış 
olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.  
Topraklama ve Kaçak Akım Rölesi Şart
SEDAŞ yetkilileri, Elektrikli ısıtıcılar, beyaz eşya ve elektronik 
aletler ile klimalar için de özellikle iyi bir topraklama yapılmış 
olmalı. Bağlantı kablolarında ek olmamalı. Aynı zamanda ev 
ve işyerlerinde mutlaka kaçak akım rölesi bulunmalı,  tesisata 
otomatik sigortalarla birlikte bağlı olmalıdır.” dediler. 
Yetkili Elektrikçi, Yetkili Servis Yapmalı
Klimaların montajından önce yetkili servis tarafından keşif 
yapılması ve uygun kapasite seçimi yapılması, ayrıca dış ve 
iç üniteler arasında üretici firmalar tarafından verilmiş olan 
borulama mesafeleri, bakır boru ölçüleri, yetkili elektrikçilerin 
tesisatı yapması, elektrik tesisat özellikleri, kullanılacak kablo 
kalınlığı fiş ve priz özellikleri, kablolarda ek olmaması gibi tüm 
konulara uyulması gerekiyor. 
Olası yangın riskine karşı uyarı sistemi var mı?
Piyasada mevcut olan klimalarda yangına karşı bir uyarı sis-
temi bulunmasa da, ürünlerdeki arıza teşhis fonksiyonu sa-
yesinde arızaya müdahale süresi oldukça kısalıyor. Isıtıcıların 
üzerinde mekanik çarpmalar sonucu  devrilme durumunda 
akım kesici sensör özelliği olması gerekiyor.  Isıtıcıların sabit-
lenmesi önem taşıyor. İnfrared ısıtıcının hemen karşısında 

yanıcı elyaflı giysiler ya da elyaflı çadır malzemeleri olma-
masına özen gösterilmesi, ayrıca cihazların çekeceği akım ve 
güce göre bağlantı kablosu yalıtkanlığının ve kalınlığının, priz 
ve fişe ait özelliklerin mutlaka belirlenmesi gerekiyor. 
Uzatma Kablolarına Dikkat!
Akım korumalı ve parafudr içeren uzatma kablolarını tercih 
edin. Uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin ve birbirine bağ-
lamayın. İzolasyonu ve bağlantıları hasar görmüş uzatma 
kablolarını kullanmayın. Uzatma kablolarını halıların ve ka-
pıları altından geçirmeyin. Uzatma kablolarını ıslak ve nemli 
ortamlarda kullanmayın.  Uzatma kabloları geçici kullanım 
içindir unutmayın. 
Klima bakımı önemli mi? Bakımlar nasıl, hangi zamanlamayla 
yapılmalı?
Klimaların en az 2 kez yaz ve kış mevsimleri başlangıçlarında 
yetkili servislerce bakımlarının yaptırılması tavsiye ediliyor. 
Bu sayede olağandışı durum tespitleri ile muhtemel yangın 
risklerinin minimuma indirgenmesi mümkün olabilir. Evlerde 
ya da işyerlerinde elektrik tesisatı eğer eski ise portatif ısıtıcı 
cihazlar ve klima taktırmadan önce mutlaka elektrik tesisat-
larının yenilenmesi yangın tehlikesi için yerinde bir davranış 
olacaktır.

SEDAŞ'tan Bolu Valiliği 
Açık Kapı Birimine 
Nezaket Ziyareti

İçişleri Bakanlığı’nın “Açık Kapı-Milletin Kapısı” proje-
si kapsamında, Bolu Valiliği Açık Kapı birimine SEDAŞ 
Teknik Operasyon Help Desk yöneticileri tarafından 
nezaket ziyareti gerçekleştirildi. 
Bolu Valiliği Açık Kapı birimine yapılan nezaket ziyare-
tinde, SEDAŞ Teknik Operasyon Help Desk yöneticileri 
SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğü çatısı altında 
yeni bir birim olarak organize edilen Teknik Operasyon 
Help Desk Biriminin, SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merke-
zi, Çağrı Merkezi, Web Sitesi, Web Chat, SCADA/WFM 
ve kamu kuruluşları tarafından SEDAŞ’a ulaşan şikâ-
yetlerin ilgili departmanlara iletilmesi ve yasal süreç 
içerisinde ilgili birimlerle koordinasyonu sağladığını, çö-
züme ulaştırılmasının izlenmesi ve sonuçlarının rapor-
lanması süreçlerini de takip ettiğini belirttiler. 
Kamu kuruluşlarınca yönetilen talep, öneri ve şikâyet 
süreçlerinin işbirliği içerisinde süratle çözümlenme-
si amacıyla bir araya geldiklerini belirten SEDAŞ Tek-
nik Operasyon Help Desk Uzmanı Burçin Başcı, Teknik 
Operasyon Help Desk Görevlisi Selma Özdemir ve Bu-
rak Akbay, Bolu Valiliği Açık Kapı sorumlularına misafir-
perverlikleri için teşekkür ettiler. Bolu Valiliği Açık Kapı 
birimi yöneticisi Nebahat Demircan ve birim sorumlu-
ları ise SEDAŞ’ın yeni birimine başarılar dileyerek, ziya-
retlerinden dolayı teşekkür ettiler.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Od-
yakmaz ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, 
İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, İşletme Bakım 
Müdürü Gürcan Seymen, SEDAŞ Bolu İşletme Bakım İl 
Yöneticisi İsmail Doğandor yılbaşı gecesinde, enerjinin 
sürekliliği için meşakkatli çalışmalar yapan ve vatan-
daşların elektriklerinin kesilmemesi, hizmetin devamı 
için 7/24 vardiyada görevde olan SEDAŞ Bolu İşletme 
Bakım Ekipleriyle birlikte girdiler. 

SEDAŞ işletme Bakım Ekipleriyle yeni yıl gecesi bir araya 
gelen  SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi 
Odyakmaz, çalışanlarla yaptığı konuşmada “2019 yılın-
da SEDAŞ Ailesi’nin güzel çalışmalara imza atacağını 
ve müşteri memnuniyetine ait SEDAŞ’ın hedefleri için 
SEDAŞ’ın tüm hızıyla elektrik dağıtım faaliyetlerini sür-
dürmeye, SEDAŞ’ın bölgesine ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam edeceğini, 2019 yılında başarılı çalış-
malarını sürdürecek olan tüm SEDAŞ çalışanlarını şim-

diden tebrik ettiğini” belirtti.  Dr.Necmi Odyakmaz, “Tüm 
paydaşlarımızın yanında olmaya, bölgemiz için katma 
değer sağlamaya, ülkemizin kalkınmasına, sosyal ve 
iktisadi alandaki büyümesine olumlu katkılar sunmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle SEDAŞ’ın bugünlere gel-
mesine katkı sağlayan başta SEDAŞ çalışanları olmak 
üzere tüm paydaşlarımıza şahsım adına teşekkürlerimi 
sunar, 2019 yılının ülkemiz ve şirketimiz için daha büyük 
başarılara ulaşacağımız bir yıl olmasını dilerim.” dedi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) İşlet-
me Bakım Grup Müdürlüğü’nün bulunduğu 
İzmit İşletme binasında İşletme Bakım Grup 
Müdürü Burhan Ak, Şebeke Yönetimi Grup 
Müdürü Gökmen Hasançebi, Şebeke İşletme 
Hazırlık ve Değerlendirme Müdürü Selçuk 
Fasal, Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Mah-
mut Kamar, Şebeke İşletme Müdürü Gürcan 
Seymen ve Bakım Yönetimi Müdürü Murat 
Özdil ile bir araya gelen Erenler Kaymakamı 
Salih Karabulut’a SEDAŞ şebeke operasyon-
ları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.  
SEDAŞ’ın şebeke işletme faaliyetlerindeki 

süreçlerinden söz eden Grup Müdürü Bur-
han Ak, “Şirketimizin Müşteri Hizmetle-
ri Merkezi, Çağrı Merkezi, Web Sitesi, Web 
Chat, SCADA/WFM üzerinden, ayrıca kamu 
kurum ve kuruluşlarından iletilen şikâyetle-
rin,  ilgili departmanlara yönlendirilmesi ve 
yasal süreç içerisinde ilgili birimlerle koor-
dinasyonunun sağlanması,  çözüme ulaştı-
rılmasının izlenmesi ve sonuçlarının rapor-
lanması faaliyetlerini yürüten yeni birimimiz 
Teknik Operasyon Help Desk birimi de Grup 
Müdürlüğümüz çatısı altında faaliyet gös-
termektedir.” dedi.

Erenler Kaymakamı'ndan SEDAŞ’a Nezaket Ziyareti

SEDAŞ İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz 2019 Yılına Çalışanlarla Girdi



6

SEDAŞ elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği kültürünün 
yaygınlaşmasına ve paydaşlarının da bilgilenmesi ve bilinç-
lenmesine katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam 
ediyor. 
İŞ GÜVENLİĞİNE HİZMET
SEDAŞ’ın tasarım ve baskısını yaptırdığı İş Güvenliği (föyü) 
broşürü, iş hayatında en çok iş kazası yaşanan inşaat sek-
töründe, görev yapanlara bilgi vermesi, iş güvenliği kültürüne 
hizmet etmesi için  SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde 
paylaşılmaya başlandı.
KULLANMAK İSTEYEN HERKES İNDİREBİLİR
“İnşaatlarda Elektriğe Bağlı Kazaların Yaşanmaması İçin Alı-
nacak Önlemler” isimli bir broşür, SEDAŞ İşletme Bakım So-
rumluları, İSG uzmanları ve kurumsal iletişimcilerin katkıları, 
tasarım ve içerik mesajları ile hazırlanarak,  kamuoyunda iş 

güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına  ve elektriğin gü-
venli kullanımına katkı sağlamak üzere www.sedas.com web 
sayfasında kurumsal yayınlar bölümünde yerini aldı. Bu bro-
şürde, 29 ayrı maddede inşaatlarda önlem alınması gereken 
hususlar, karşılaşılabilecek iş kazası riskleri, elektrikle ilgili 
nelerin yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği de tüm 
ayrıntılarıyla belirtiliyor. 
 https://www.sedas.com/tr-tr/BasinOdasi/PublishingIma-
ges/Kaza_Tedbir.pdf
SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada; “Bilgi paylaşıldıkça fay-
da sağlar.” denilerek, dünyanın her yerinden bu tasarlanan 
çalışmaya sedaş’ın web sayfasından ulaşılabileceği ve indi-
rilebileceği, eğitim amaçlı kullanılabileceği belirtildi. Broşürün 
yayımlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara, SEDAŞ yöne-
timince teşekkür edildi. 

SEDAŞ olarak Jeneratörlerin mutlaka pro-
je onay ve kabul işlemlerinin yapılması, 
bunlar yapılmadan jeneratör kullanımı-
nın yasal olmadığı, suç teşkil ettiği, yanlış 
bağlanan jeneratörlerin can kaybına yol 
açabileceğini kamuoyu ile paylaştık.
 SEDAŞ bölgesindeki EMO (Elektrik Mü-
hendisleri Odası ) ve 4 İlde Elektrikçiler 
Odaları ile oda üyelerine bilgi verirken Je-
neratör kullanımında uyulması gereken 
kurallara ait mevzuatı da paylaştı. SEDAŞ 
Jeneratör kullanan tesislerin dikkatini çe-
kecek bir bilgilendirmede bulunurken, Je-
neratörler için Enversör şalterler yerine, 
otomatik transfer şalter kullanılmasının 
can ve mal emniyeti için önemine dikkat 
çekti.  
 SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
yöneticileri yaptıkları açıklamada, “Jene-
ratör tesisinde ana şebekenin geri bes-
lenmesini önleyecek tüm tedbirler alın-
mış olmalıdır. Özel trafolu aboneler, trafo 

ana şalteri ile jeneratör enversör sistemi 
arasına, alçak gerilimden beslenen abo-
neler şebeke girişi ile yük ve jeneratör 
arasına, mutlaka enversör sistemi, oto-
matik transfer şalteri koymalıdır. Sistem, 
şalterin biri açıldığında diğeri kapanacak 
şekilde dizayn edilecektir. Buna göre te-
sisin geçici kabulü yapılacak ve geçici 
kabul tutanağı tanzim edildikten sonra 
jeneratör kullanımı yasal olarak yapıla-
bilecektir. Bu yasal zorunluluğun yerine 
getirilmesi çok büyük önem arz etmek-
tedir” dedi. 
JENERATÖRÜ DİREKT FİŞE TAKMAYIN
SEDAŞ yöneticileri ayrıca “Jeneratörünü-
zün fişini doğrudan evdeki prizlere kesin-
likle takmayın. Böyle bir durumda jenera-
tör şehir elektriği ile doğrudan karşı kar-
şıya kalır ve bu farklı yapılardaki fazlar, 
kısa devre yaparak hem jeneratöre hem 
de çevresindeki insanlara ciddi zararlar 
verebilir.” uyarısında bulundular.

Jeneratör 
Kullananlara
İş Güvenliği 

Uyarısı

SEDAŞ’tan İnşaatlarda Çalışanlara  
Bilgilendirme Broşürleri

Kaçak kullanım nedeniyle panoları ve trafoları yanan, sık sık 
elektrik arızası ve enerji kesintisi yaşanan mahalleye SE-
DAŞ ekiplerince operasyon düzenlendi. Kaçak elektrik kul-
lanımını önlemek için SEDAŞ, kaçak takip ekipleri ile yaptığı 
operasyonda çatılardan ve sokak aralarından kaçak enerji 
hattı olarak şebekeye bağlantısı yapılmış kabloları tek tek 
topladı. Yüzlerce metre  kablo çatılardan ve binaların giriş-
lerinden söküldü. Kaçak kullanım görülen her bir binanın 
elektriğinin kesilmesi de sağlandı. 
SEDAŞ ekiplerince yapılan tespitlerde abonesiz kullanım 
olduğu ve kesilen elektriği kendi açarak kaçak kullananla-
rın da bulunduğu belirlendi. Ayrıca kaçak elektrik kullandığı 
tespit edilen  evlerin çoğunda direklere kanca atılarak bağ-
lantısı  yapılmış kablolar bulunduğu görüldü ve SEDAŞ ekip-

lerince bu durumdaki bağlantılara hızla müdahale edilerek,  
kesilen kablolar da alındı. 
SEDAŞ’IN BAŞARILI KAÇAK OPERASYONU
SEDAŞ ekipleri tarafından Kocaeli İli, Kireç Ocakları mevkiin-
de kaçak elektrik kullandığı tespit edilen kişilerin elektrikleri 
kesildi. Kaçak elektrikle mücadele sırasında güvenlik açısın-
dan asayişin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla İzmit 
Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi de SEDAŞ ekiple-
rinin çalışmasını yakından takip ettiler. SEDAŞ ekipleri Kireç 
Ocakları mevkiinde teknik şartnamelere uymayan ve uy-
gunsuz bir şekilde kaçak kullanım amaçlı tesis edilmiş olan 
elektrik kablolarının, direkten fiziki irtibatını keserek ayırdı 
ve bu kabloları topladı. Sabahın erken saatlerinde başlatı-

lan operasyon başarılı ve olaysız bir şekilde tamamlandı.  
350 METRE KAÇAK BAĞLANTI KABLOSU TOPLANDI 
Yaklaşık 175 civarında evin kaçak elektrik taraması yapıldı. 
SEDAŞ ekipleri, güvenlik güçleri ile birlikte abonesiz ve sa-
yaçtan geçmeyen direk bağlı kablolar ile enerji alan şahıs-
ların,  kaçak elektrik kullanımına engel olmak üzere başarılı 
bir operasyon gerçekleştirdiler. Kaçak olarak enerji almak 
üzere çekilmiş 350 metrelik antigron kablo toplandı. SEDAŞ 
ekipleri, sokak aralarından, evlerin çatılarından ve balkon-
larından ve yeraltından çekilen kablolar ile kaçak elektrik 
kullanıldığını ayrı ayrı ortaya çıkardı. Bazı evlerde sayaçların 
devre dışı bırakıldığı bazı evlerde de kabloların çatıdan direk 
bağlantı yapıldığı belirlendi.

Kaçakla Mücadelemiz Tüm Hızıyla Sürüyor

Kuvvetli Lodos'ta Kesintisiz Mücadele
7/24 Sürekli Enerji Enerji İçin
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) Sa-
karya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de enerji ke-
sintisi olmaması ve kuvvetli Lodos uyarıları 
ile birlikte sahada enerjinin, sürekliliği için 
ekipleri ile alarma geçiyor. SEDAŞ işletme 
bakım ekipleri ile lodosun yıkıcı etkilerini ve 
şebekeye verdiği zararları ortadan kaldır-
mak için Lodosun şebekeye yıktığı ağaç-
ların oluşturduğu arızaları gidermeye ve 
ağaçların üzerine yıkıldığı, hatlarda kopan 
iletkenlerin tamir edilmesini, bazı yerlerde 

ise şebekenin yeniden tesis edilmesini de 
sağlıyor. Kocaeli de Kartepe’de ve Körfez'de, 
Sakarya’da özellikle Geyve boğazında, Ak-
yazı’da ve Hendek’te lodos etkisini daha çok 
gösteriyor. 
SEDAŞ Lodos alarmı nedeniyle hava koşul-
larının olağanüstü durumunu dikkate alarak 
vardiyalı çalışan ekipleriyle, vatandaşların sü-
rekli elektrik ihtiyacının karşılanması, sanayi 
ve ticari faaliyetlerin de sürekliliğini sağlamak 
için  7 gün 24 saat kesintisiz hizmet görevi ve-
rerek, elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlıyor. 
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Gebze Mevlâna Mahallesinde enerji yatı-
rımı için yer teslimi çalışmasına başlandı.
Göç alan ve nüfus artışına paralel çok katlı 
yapılaşmanın hızla sürdüğü Mevlâna ma-
hallesinde elektrik kesintilerinin yaşan-
maması ve artan enerji talebinin karşılan-
ması yönünde güç artışı sağlayacak olan 
trafo ilavesi yatırım çalışmasına başlandı. 
SEDAŞ Darıca İşletme bakım çalışanları ve 
Mevlâna mahallesi muhtarı Hüseyin Öz-
türk ile birlikte mahallede güç artışı sağ-
layacak trafo için yer tespiti yapıldı.
Muhtar Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklama 

da “Geçtiğimiz aylarda SEDAŞ yöneticile-
ri ile birlikte mahallemizdeki sık yaşanan 
elektrik kesintilerine ilişkin görüşmeler 
sağlamıştık. Yaptığımız toplantılarda SE-
DAŞ yöneticileri tarafından mahallemize 
ilave trafo konulacağı belirtilmişti. SEDAŞ 
hızlı aksiyon alarak şuan mahallemizde 
çalışmalara başladı. SEDAŞ yöneticileri-
nin iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımı için 
kendilerine teşekkür ediyorum. Mahalle-
mizde yaşayan vatandaşlarda alınacak 
hizmet için memnuniyetlerini dile getiri-
yorlar. ” dedi. 

SEDAŞ çalışanları, 2018 yılının 16 saatlik eği-
tim süresini başarı ile tamamladılar.
SEDAŞ, oluşturduğu Entegre Yönetim Siste-
mi kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Politi-
kaları gereği,  çalışanlarının periyodik olarak 
katıldığı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimle-
rine ait  hedeflerini  başarı ile gerçekleştirdi.  
Bu eğitimlere aktif olarak katılan Kocaeli İş-
letme çalışanları da, İzmit Fuar alanı içinde 

bulunan Sivil Toplum Merkezinde bir araya 
gelerek İSG eğitimlerinde bilgilerini yenileme 
fırsatı buldular. İSG Eğitim Uzmanı Ferzan-
der Ünver ve İşyeri Hekimi Dr.Hüseyin Usta 
tarafından verilen eğitimlerde çalışanlara iş 
güvenliği risk analizleri, tehlikeli durum ve 
ramak kala bildirimleri, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ofis güvenliği ve sağlıklı yaşam konuların-
da ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kocaeli, Bolu, Düz-
ce, Gebze ve Sakarya’daki Kesme Bağlama ve Kaçak Yöne-
timi Birimi çalışanları, Sakarya’da yıllık değerlendirme top-
lantısında bir araya geldiler. 
Hem 2018 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, hem de 
özellikle saha çalışanlarına eğitim verilmesi amaçlı organize 
edilen buluşmada; sunumlar eşliğinde sahada karşılaşılan 
sorunlar, yaşanan ilginç olaylar ve güncel mevzuat değişik-
lileri ele alındı.  SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. 
Necmi Odyakmaz ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan 
Şentürk yaptıkları konuşmalarda “Sizlerin kaçak mücade-
lesi, milli ekonomiye de fayda sağlayan ve enerjinin verim-
liliğine de katkısı olan bir mücadeledir. Şirketimizin ana fa-
aliyetleri içinde yer alan kayıp kaçak mücadelesi en önemli 
hedeflerimiz içinde yer almaktadır. Başarılı bir yılı geride 
bırakırken, 2019 yılında da bu başarı grafiğinin artarak sür-
dürüleceğine inanıyor ve sizlere güveniyoruz” dediler.  
Kaçak elektrik kullanımı ile yapılan mücadelenin zor bir gö-
rev olduğuna değinen Dr. Necmi Odyakmaz,   EPDK tarafın-
dan belirlenerek bütün elektrik dağıtım şirketleriyle birlikte 
SEDAŞ’ a da verilen kayıp-kaçak oranı hedefini yakalamaya 
yönelik çalışmaların 2019 yılında da hız kesmeden devam 
edeceğini bildirdi. 
Dr. Necmi Odyakmaz,   çalışanlara hitaben yaptığı konuş-
mada, “SEDAŞ, Türkiye’ de kayıp-kaçak oranı en düşük 
elektrik dağıtım şirketlerinden biri olarak sektörde olumlu 
bir örnek oluşturuyor. Bu başarıda sizlerin ve ilgili tüm bi-
rimlerimizin rolü bulunmaktadır. Başarılı çalışmalarınızın 
önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine ina-
nıyor ve sizlere güveniyorum” diyen Dr. Odyakmaz, ekiple-

rin sahada çok dikkatli çalışması ve iş güvenliği kurallarına 
mutlaka uyulması ve müşteri memnuniyeti için özen gös-
terilmesi gerektiğini belirtti. 
Dr. Ersan Şentürk’te çalışanları bilgilendirdiği konuşmasın-
da, “2018 yılında yapılan çalışmalar ve sağlanan başarı ne-
deniyle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, 2019 yılında da 
başarılı çalışmalar yapacağınıza inanıyorum” dedi. 
Hukuk Müşaviri Füsun Tetik ve Müşteri Hizmetleri Grup Mü-
dürü Orhan Sönmez’ in de katıldığı toplantıda, Sayaç ve Ölçü 
Sistemleri Grup Müdürü Erol Sancak ve Kesme Bağlama ve 
Kaçak Yönetimi Müdürü Sefer Güler tarafından son mevzu-
at değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı ve sahada kar-
şılaşılan durumlara yönelik çalışanların soruları cevaplandı. 
Toplantıya katılan tüm yöneticiler; yapılan uygulamalarda 

kurumsallıktan taviz verilmemesi ve iş güvenliği ile müşte-
ri memnuniyetinin birinci öncelik olması gerektiğine dikkat 
çektiler. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmeleri ve bilinçlen-
dirilmeleri sayesinde, ihmal ve bilgisizlikten kaynaklanan 
kaçak elektrik kullanımının azaltılmasını hedeflediklerini 
belirttiler. Hem ülke menfaatini gözetmek, enerjide verim-
liliği artırmak ve kaçak elektriğin şebekedeki olumsuz yan-
sımalarını da bertaraf etmeye yönelik  olan kaçak elektrik 
kullanımı ile mücadele faaliyetini, günümüz teknolojik im-
kânlarını da iş süreçlerine adapte ederek hep birlikte en iyi 
şekilde çalışılacağını  ifade ettiler. Çalışanlara 2018 yılında 
yaptıkları başarılı çalışmalar sebebiyle teşekkür edilen top-
lantı, 2019 yılı için de sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle 
sona erdi.  

Mevlana Mahallesine  
Enerji Yatırımı 

Kesme Bağlama ve Kaçak Ekiplerinin Büyük Buluşması

SEDAŞ ekipleri,  Körfez Mahallesi (42 Ev-
ler) Bölgesinde enerji dağıtımında müş-
teri memnuniyeti yaratmak  amacıyla, 
ana şebeke üzerinde hummalı bir ça-
lışma gerçekleştirdiler.  Şebekede enerji 
kalitesini artırmak için mücadele veren 
ve yüksek gerilim hatlarında yenileme 
çalışmalarına da katılan SEDAŞ ekiple-
ri, Körfez Mahallesinde yeraltı kablolu 
elektrik dağıtım hattı yenileme çalışma-
sı için  iş makinaları ile kazı yaparak böl-
geye acil müdahalede bulundular.   

Sürekli Enerji İçin!
Tesis çalışmaları sırasında, bölge trafosu 
Jeneratör bağlantısı yapılarak beslendi. 
Bölgede uzun süreli kesintinin önüne 
geçildi. Kazı güzergahında, 3 kolda,  top-
lam 450 metrelik yüksek yalıtımlı yeraltı 
kablosu ve alçak gerilim kablosu, şebeke 
bağlantı aparatları, kablo yalıtım boruları 
kullanıldı. SEDAŞ ekipleri mola vermeden 
işin en kısa sürede bitirilmesine çalıştı-
lar. SEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını çevre 
sakinleri beğeni ve takdir ile karşıladılar.

SEDAŞ’ta İSG 
Eğitimleri 
Başarı İle 

Tamamlandı 

Körfez Mahallesine Köklü Çözüm
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Enerjinin öneminin öğrencilere 
küçük yaşlardan itibaren aşı-
lanabilmesi amacıyla “Ali´nin 
Enerji Serüveni-2” adlı derginin, 
SEDAŞ tarafından, İl ve İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği 
kapsamında Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce’de ilkokul 4.sınıf 
öğrencilerine dağıtımı yapıldı. 
Bilime İlgi Duymayı Teşvik Ediyor
İlki 2017'de ve yine içeriği Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan derginin, ikinci sa-
yısı 2018-2019 yılı sömestr tatilin-
de karne alacak dördüncü sınıf öğ-
rencilerine dağıtıldı. Çocuklarda enerji kaynakları, 
elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji ve-
rimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluştu-
rulması hedeflenerek hazırlanan Dergide çocukla-
rın eğlenerek öğrenmeleri, "Ali'nin Enerji Serüveni" 

adlı dergide  çocukların, kendilerini 
özdeşleştirecekleri bir karakterle 
araştırmaya, bilime ilgi duymaya 
teşvik edilmeleri amaçlanıyor.
Her çocuk "enerji dedektifi" olacak
Derginin çocuklarda enerji tüke-
timi ve enerji verimliliği gibi ko-
nularda farkındalık oluşturmayı 
hedeflediği  ve  enerji verimliliği 
konusunda çocukları bilinçlen-
dirmenin hayati öneme sahip 
olduğu belirtilerek çocukların 
hem bugünün hem de geleceğin 
sahipleri olduğuna işaret edildi. 
Derginin, geleceğin gerçek sahi-

bi olan çocuklarımızı birer "enerji dedektifi" haline 
getirerek onlara kendi geleceklerine bugünden 
sahip çıkma bilinci kazandırmayı, ailelerin ve ço-
cuklarının enerjilerine ve dolayısıyla geleceklerine 
sahip çıkmayı öğütlediği belirtildi.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
neği (TOFD)  ile yaptığı protokol ile müşteri hizmetleri merkezlerinde 
ve Şirket merkezinde mavi kapakların toplanmasını sağlıyor. SEDAŞ 
toplumsal dayanışma ve çevreye olan hassasiyetin artmasına, iyilik-
lerin çoğalmasına, toplumsal duyarlılığın artarak engelliler için engel-
lerin aşılmasına katkı sağlayan, aynı zamanda hammadde yönüyle 
geri dönüşüme ve enerji tasarrufuna da destek olan bu kampanya için 
emek veren ortaokul ve anasınıfı öğretmenlerine, okul yöneticilerine 
ve tek tek kapakların toplanmasında büyük çaba harcayan ortaokul 
ve anaokulu öğrencilerine teşekkür ederek mavi kapakları teslim aldı. 
SEDAŞ Kocaeli İdari İşler Sorumlusu Yener Tekin kampanyaya emek ve 
destek veren öğrencilere SEDAŞ’ın ayrı ayrı teşekkür ettiğini bildirdi. 
Okul yöneticileri ve öğretmenler,  ikinci dönem aynı şekilde bu öğrenci-
lerin gönüllü olarak mavi kapakları toplamaya devam edeceklerini be-
lirterek, “çevre hassasiyeti ile toplumsal duyarlılığın, yardımseverliğin 
öğrencilerde daha çok pekişecek olmasına seviniyor,  bundan mutluluk 
ve onur duyuyoruz. SEDAŞ’ın bu tür kampanyalar yapıyor olmasına ve 
yakından ilgilenmesine de teşekkür ediyoruz” dediler.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce’nin elektrik şebekesinin uzaktan izlenebil-
mesi ve şebekenin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiği 
SCADA Projesini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Elektrik ve Elektronik bölümü öğrencileri yakından 
inceleme ve bilgi alma imkanı buldular. Kaliteli ve sürekli 
elektrik hizmeti sunmak için uzman insan kaynağının ye-
tiştirilmesine büyük önem veren SEDAŞ, çalışanların mes-
leki ve kişisel gelişimleri için eğitimler düzenlemekle bir-
likte üniversitelerle de işbirliği yaparak öğrencileri, sektör 
hakkında bilgilendiriyor. SEDAŞ, SCADA Merkezini ziyaret 
eden öğrencilerle, dijitalleşme vizyonunu paylaştı. Tekno-
lojide yaşanan gelişmelerle hizmet kalitesini daha ileriye 
taşımak için büyük önem kazanan akıllı şebeke sistem-
lerini anlattı. SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gök-
men Hasançebi, Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Mahmut 
Kamar ve Sevk ve Kontrol sorumlusu Murat Özcan Kocaeli 
Üniversitesi öğrencilerine, SCADA sisteminin nasıl işlediği, 
hangi çalışmaların yapıldığı, dağıtım faaliyetleri ve sektöre 
ilişkin detaylı bilgiler verdi.  SEDAŞ, sürdürülebilirlik ve ye-
nilikçilik çerçevesinde sürekli elektrik enerjisi sunmak için 

hayata geçirdiği SCADA, WFM (Mobil İş Gücü Yönetimi), 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)  hakkında detaylı bilgi verdi.  
SEDAŞ yöneticileri, dijital dönüşüm kapsamında SCADA 
sistemine entegre edilen teknolojik ekipmanların, arıza-
nın kısa sürede giderilmesi için sağladığı faydaları aktardı. 
Öğrencilere, teknolojiyle birlikte dikkat edilmesi gereken 
güvenli çalışma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler veril-
di. İş güvenliği kültürünün iş hayatının yanı sıra hayatın 

her alanındaki önemine dikkat çekildi. 
KOÜ Öğrenci Grubu öğrencileri, SEDAŞ’a gerçekleştirilen Tek-
nik Gezinin çok faydalı olduğunu belirttiler. Okulda derslerde 
teorik olarak okudukları birçok konuyu SEDAŞ SCADA mer-
kezinde uygulanmış bir şekilde görmenin kendilerine büyük 
bir katkı sağladığını ifade ettiler. Kariyer hedeflerini belirle-
mek, çalışacakları alanı seçmek açısından aydınlatıcı bir gezi 
olduğunu söyleyerek, SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ettiler.

SEDAŞ'ın  
Örnek Kampanyasına  

Öğrencilerden Destek Yağıyor

SEDAŞ Enerji Tasarrufu haftasında 
Anaokulu öğrencilerine elektriğin verimli 
ve güvenli kullanılması konusunda bilgiler 
verdi. Minik öğrencilere, SEDAŞ eğitim 
salonunda, SEDAŞ’ın görevleri, faaliyetleri, 
enerji tasarrufu ve enerjinin güvenli 
kullanılması ile ilgili bilgiler aktarıldı. 
Miniklerin elektrik ile ilgili bilinçlendirilmeleri 
sağlanırken, elektrik kullanılması sırasında 
dikkat edilmesi gereken önemli kurallara da 
dikkat çekildi. Kendilerine yapılan sunumu 
dikkatle dinleyen öğrenciler, SEDAŞ’ın saha 

çalışanlarının zorlu hava koşullarında enerji 
verme mücadelesi videosunu beğeniyle 
izlediler. Sunum sonrası, öğrencilere enerji 
tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı 
broşürleri dağıtıldı. Elektrik arızalarında 
arayacakları numara olan 186 nolu telefon 
hattını da bilmeleri için bu numarada 
kendilerine öğretildi. Okul öğretmenleri ve 
minik öğrenciler değerli bilgilerin kendileri ile 
paylaşılması nedeniyle, kendilerini misafir 
eden SEDAŞ’a ve yöneticilerine teşekkür 
ettiler.  

SEDAŞ Scada Merkezi KOÜ Öğrencilerini Misafir Etti

SEDAŞ'tan Öğrencilere ‘Ali'nin 
Enerji Serüveni' Dergisi

Miniklere Enerji Tasarrufunu  
Anlatıyoruz
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Ayın Röportajı
Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın rö-
portajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu ay Gölcük 
Müşteri Hizmetleri Merkezi Müşteri Temsilcisi Seval 
AL var. Kendisi ile hayatı, eğitimi ve hobileri hakkında 
kısa bir söyleşi yaptık.
1.Bize kendinizden bahseder misiniz?
1984 Eskişehir doğumluyum. Göreve Osmangazi SEDAŞ'ta 
2004 Aralık’ ta başladım. 2005 Ekim’ den bu yana Kocaeli Göl-
cük şubede görev yapıyorum. Boş zamanlarımda su altı tüplü 
dalış yapmayı seviyorum.
2.SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar zaman-
dır görev yapıyorsunuz?
2005 Ekim’ den bu yana Kocaeli Gölcük şubede tahsilat, per-
sonel, eğitim, hukuk departmanı gibi birçok iş kolunda aynı 
anda görev yaptım. Özelleştirme ile birlikte Müşteri Hizmet-
leri Müdürlüğünde çalışmaya başladım.
3.Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
Scuba (sualtı tüplü dalış) yapmaya 2013 yılında başladım. Yo-
ğun bir iş temposu içerisinde çalışırken bir arkadaşım tavsi-
yesi ile tanıştım bu sporla. Sualtı dünyasını hep merak eder-
dim. İlk deneme dalışım MARKA DC (Değirmendere) ile Kefken 
Kapri Koyunda oldu. Harika bir tecrübeydi; suyun içinde nefes alıp, etrafı izlemek muhteşem güzeldi. Hâl böyle olunca de-

dim eğitimini almalıyım mutlaka. SSI Open Water seviyesinde 
eğitimimi tamamladım ve brövemi alarak dalışa başladım. Bir 
süre ara vermek durumda kaldım. 2016 yılında tekrar başladı-
ğım scuba da CMAS 2* ve 3* brövelerimi alarak dalış kulübün-
de asistanlık yapmaya başladım. 
4.Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
Marka DC (Değirmendere) Dalış okulumuz dalıcıların ve 
eğitmenlerin uygun olduğu ortak zaman dilimlerinde eği-
tim veriyor. Sportif dalışlar için ben hafta sonları zaman 
ayırabiliyorum.

5.Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi daha çok 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Şu an CMAS 3* profesyonel dalıcıyım. Bundan sonrası eğit-
menlik. Gelecek yıllarda eğitmenlik sınavlarına katılmayı dü-
şünüyorum.
6.Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz tavsiyeler 
var mı?
Ben dalış ile özgür hissediyorum. Yer çekimsiz ortamda hare-
ket etmek gibi. 
Sizlerde kendinize zaman ayırdığınız her ne varsa asla vaz-
geçmeyin. Bu sizin ev ve iş yaşamınızı olumlu etkiler, hayat-
tan keyif almanızı sağlar.

Birimimiz, Dağıtım Direktörlüğü, Dağıtım Varlıkları Grup 
Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır. Birimimiz, şirketimi-
zin EPDK’ya taahhüt ettiği yatırım programı kapsamın-
da yer alan Şebeke yatırımlarının (Projeli işler ve KET ‘Kü-
çük Ek Tesis’ yapım işleri) işgücü planlanması, tesis ça-
lışmaları için malzeme ve lojistik planlaması, yükleniciler 
vasıtasıyla tesis çalışmalarının yapımı ve denetlenmesi, 
tamamlanan tesislerin devreye alınması ve tüm bu ça-
lışmaların yetkili kurumlara raporlanmasından sorumlu-
dur. Birimimizde 1 Müdür, 11 Sorumlu/Uzman (Mühen-
dis/Teknik Öğretmen), 32 Şebeke Yapım Görevlisi (Elekt-
rik Teknikeri/Teknisyeni) olmak üzere toplamda 44 kişi 
hizmet vermektedir. Gebze ile birlikte 5 İşletme bölge-
sinde bölgesel yapılanma ile faaliyetler sürdürülmekte-
dir. 1 yıl içerisinde ortalama 100 adet projeli ve 2000 adet 
civarı KET tesisi işi tamamlanarak devreye alınmaktadır.
Birimimiz sözleşme ile ihale edilen yapım hizmet alım iş-
lerinin yüklenici firmalar  vasıtasıyla tesis edilmesinden 
sorumlu olup, yüklenicilere hizmet alımı yoluyla yaptırı-
lan çalışmalar İSG ve Çevre yönünden de denetlenmek-
tedir. 
Birimimizin görevlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;
• Şirketin yıllık yatırım programı doğrultusunda şebeke 
tesisi yatırım projeleri işleri ile (KET) küçük ek tesis işle-
rinin sahada  yapım çalışmalarının gerçekleşmesini sağ-
lamak, harcamaları, ödenek aktarmalarını, fiziki ve nakdi 
gerçekleşmelerini, malzeme ihtiyaç ve stok durumunu 
takip etmek, 
• Şirket bünyesindeki şebeke yatırım projelerinin yapım 
işlemleri, Yüklenici kontrol ve denetim faaliyetlerinin 
(Çevre ve İSG denetimleri dahil olmak üzere), geçici ve 
kesin kabul işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılmasını 
sağlamak, yeni yapılan dağıtım şebekelerinin verimli bir 
şekilde en kısa zamanda hizmete alınmasını sağlamak,
• Şebeke yatırım çalışmalarının aylık ve kesin hakediş 
düzenlemelerinin yapılmasını, yatırımların kesin maliyet 
hesaplarının yapılarak sabit kıymetlere devrini sağlamak,
• Şirketin yatırım çalışmaları ile ilgili tüm ( ETKB, TEDAŞ, 
EPDK, Çalışma Bakanlığı, kreditörler vb.) denetim faa-
liyetlerinde görev almak, gerekli bilgi/belge desteğini 
sağlamak, diğer yatırım sahibi birimler ile koordinasyo-
nu sağlamak,

• Şebeke yatırım projelerinin gerçekleşebilmesi için res-
mi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli olan kamulaş-
tırma, tahsis, kazı türü izinlerin alınması vb. işlemlerin 
yürütülmesini sağlamak, 
• Şirket tarafından temin edilen malzemeler ile ilgili te-
darikçi firma ziyaretleri yapmak, tedarikçi listesine gir-
me başvurularını değerlendirmek, test-kabul işlemlerini 
yapmak,
• Uygulama yılının, takip eden yılın ve tüm tarife dönem-
lerinin yatırım programlarının hazırlanması için yürütü-

len çalışmalara (master plan, malzeme ihtiyaç planlama, 
bütçe, ödenek aktarımı vb.) katkı sağlamak,
• Şirket tarafından düzenlenen ilgili ihalelerde, ihale ha-
zırlık aşamalarında ve ihale teknik komisyonunda görev 
almak,
•  Şirket genelinde yüklenici nezdinde yürütülen iş sü-
reçleri için Yüklenici Yönetim Sistemi Prosedürü doğrul-
tusunda sorumluluk alanı ile ilgili gerekli işlemleri yürüt-
mek, yüklenici gözlemlemek, kontrol etmek ve gerekli 
durumlarda uyarmak.

Şebeke Yapım Müdürlüğü Birimimizi  

Tanıyalım

Şebeke Yapım Müdürlüğü Sakarya

Düzce

Gebze

Kocaeli

Bolu
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SEDAŞ Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uyum proje-
sini sektörde ilk olarak tamamlayan Elektrik Dağıtım Şir-
keti olarak çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kişisel Verilerin 
Koruması Kanunu’na uygun bir  şekilde  NMT Danış-
manlık Firması ile işbirliği sağlayarak, hukuk- teknoloji 
ve süreç disiplinlerini kapsayacak şekilde  gereken teknik 
ve idari tedbirleri aldı. NMT Danışmanlık Firması Kurucu 
Danışman ve Eğitimcisi Didem Esen, SEDAŞ yönetici ve 
çalışanlarının desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 
Kişisel Veri Yönetim Sistemi kuruluş çalışmalarının ba-
şarıyla tamamlandığını ifade ederek “SEDAŞ’ta çok de-
ğerli bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürdük ve kişisel veri 
yönetim sistemi uygulamalarının sürekliliğini sağlayacak 
ve sistemlerini denetleyecek mekanizmaları da oluştur-
duk” dedi. 
SEDAŞ KVKK Uyum  Projesi ile faaliyetleri sırasında 
sağlanan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini koru-
maya önem verdiğini ortaya koyarken, bu doğrultuda, 
kişisel verilerin yetkisiz erişimini engellemek, zarar, 
kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve 
idari tüm güvenlik önlemlerini de proje kapsamında 
gerçekleştirdi. 

SEDAŞ KVKK’DA UYUMU İLK GERÇEKLEŞTİREN  
DAĞITIM ŞİRKETİ 
NMT Danışmanlık Firması Kurucu Danışman ve Eğitimcisi 
Didem Esen, SEDAŞ’ın Projesi için yaptığı açıklamada, “Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) getirdiği yü-
kümlülüklerden biri de “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup 
da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından 
Sicil’e kayıttan müstesna kılınmamış bütün Veri Sorum-
lularının, bu Sicil’e 01 Ekim 2019’a kadar kayıt olması ge-

rektiğidir.  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) 
veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri 
işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt 
sistemi olup, SEDAŞ bu yükümlülüğünü sektörde ilk olarak 
tamamlayan Elektrik Dağıtım Şirketi olarak çalışmalarını 
başarıyla sürdürmektedir” dedi.  
KVKK’YA UYUM SADECE YASAL ZORUNLULUK DEĞİL 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 
Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yü-
rürlüğe girdi.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları 
düzenlemek amacını taşıyor. (KVKK), Kanun gerçek kişile-
re ait olan kişisel verilerin işlenmesini konu alıyor ve bu 
verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası 
olarak işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kap-
samına giriyor. Konunun uzmanları artık, kurum ve kuru-
luşların bu kanuna uygun bir şekilde Kişisel Veri Yönetim 
Sistemi kurmaları ve KVK Kanunu’na  uyum sağlayarak, 
uyumun sürekliliğini güvence altına almalarının  sadece 
önemli bir zorunluluk değil itibar açısından da önemli bir 
gereklilik haline geldiğini belirtiyorlar.

SEDAŞ Dağıtım Sektöründe, “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na Uyum”Projesini Tamamlayan İlk Şirket Oldu

Hendek Kadifekale Muhtarı Mücahit 
Keleşoğlu köylerini besleyen ve  ara-
zi içinden geçen orta gerilim hattında 
oluşan arıza için, Alo 186 hattından 
ihbarda bulanarak, SEDAŞ İşletme 
Bakım Ekiplerinin arızaya müdahalesi  
için yardım istedi. 
Köylerine gelen SEDAŞ işletme bakım 
ekibiyle yakından ilgilenen Muhtar,  
Kar ve soğuk havaya aldırmadan di-
rek üzerinde yapılan meşakkatli çalış-
malarla izolatör değişimi ve iletkene 
sıkı bağ yapan ekiplerin arazi içinde 

verdikleri mücadeleyi takdir ettiğini 
belirtti. SEDAŞ ekipleri, enerji hattı-
na yeniden enerji verilmesini, arızaya  
hızlı müdahale ile köydeki vatandaş-
ların enerjisiz kalmamasını sağladılar.  
Kadifekale Muhtarı Mücahit Keleşoğ-
lu  tarafından;  Hendek İlçesi İşletme 
Bakım Sorumlusu Murat Pehlivan’a 
ve beraberindeki  SEDAŞ ekiplerine, 
hızlı aksiyon almaları, verdikleri emek 
ve arızanın hızla giderilerek enerji ve-
rilebilmesine imkan sağlamaları  ne-
deniyle ayrı ayrı teşekkür edildi.

Kar Motorlarıyla Arızalara 
Müdahale

SEDAŞ Ekiplerine Kadifekale Muhtarı'ndan Teşekkür

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesin-
de Dağıtım Şebekesinde hizmet verdiği 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerindeki 
1,8 milyon kullanıcıya, 3,6 milyon nüfusa 
Alo 186 Çağrı Merkezi faaliyetleri ile en iyi 
hizmeti vermeyi hedefliyor. Hizmet kalite-
sini artırmak için hiç durmadan eğitim ça-
lışmaları ve  performans ölçümü yapıyor. 
2018 yılını Müşteri Memnuniyeti yılı ilan 
eden SEDAŞ bu kapsamda çağrı merke-
zinin,  2018 yılı performansa dayalı başarı 
değerlendirmelerini bir ödül töreni ile ger-
çekleştirdi. SEDAŞ başarılı çağrı merkezi 
çalışanlarını  “En İyi Müşteri Deneyimi”, 
ödül töreninde belgelerini ve hediyelerini 
vererek ödüllendirdi.  SEDAŞ Çağrı Merke-
zinde düzenlenen törende, SEDAŞ Müşte-

riler Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ 
Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin tara-
fından 2018 yılı başarılı çalışanlarına en iyi 
performans ödülleri verildi. Çağrı Merkezi 
müşteri temsilcilerinin aylık performans-
larının ve müşteri memnuniyetinin ba-
şarı sıralamasında temel ölçütü oluştur-
duğunu belirten SEDAŞ Müşteriler Grup 
Müdürü Orhan Sönmez, törende yaptığı 
konuşmada, çağrı merkezinin tüm çalı-
şanlarını tek tek tebrik ederek, iş süreçleri-
nin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya ko-
nulan pozitif enerji ile verimliliğin bundan 
sonrada ödüllendirileceğini açıkladı. Çağrı 
Merkezi müşteri temsilcileri günün anısına 
dereceye giren arkadaşları ile  birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirdi.

SEDAŞ Bolu Gerede İşletme Bakım Ekipleri, 
yoğun kar yağışı olan günlerde, kar motor-
ları ile gittikleri bölgede, enerji verebilmek 
için yaptıkları çalışmalar sırasında, adeta 
kara ve soğuk havaya meydan okudular.  
Yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışma-
larını yönlendiren  SEDAŞ ekipleri, vatan-
daşların elektrik ihtiyacının karşılanması 
için arızalara alarm halinde müdahale etti. 
Yüksek direklerin üzerinde cansiperane bir 
şekilde enerji verme mücadelesi gerçek-
leştiren  SEDAŞ ekipleri özveriyle çalışarak 
şebekeye kısa sürede enerji verdiler. Kar 

motorları ile zor bir güzergahta arıza ara-
mayı kolaylaştıran ekipler, kar motorları ile 
zaman kazanarak enerjinin hızla verilebil-
mesine katkı sağladılar.
Geceleri aydınlatan, sanayiden ekonomiye 
ve ticarete, eğitimden, sağlık ve güvenli-
ğe vb. hayatın her anına ışık tutan, elekt-
rik enerjisinin sürekliliği için emek vererek, 
tehlikeleri göğüsleyen ve herkes için haya-
tı kolaylaştırmak üzere var güçleri ile gece 
gündüz, soğuk, fırtına, kar kış, yağmur ça-
mur demeden görev yapan SEDAŞ ekiple-
rine Gerede Kaymakamlığı da teşekkür etti.

SEDAŞ Çağrı 
Merkezi 

Çalışanları  
Ödül Aldı 



11

Doğu Marmara bölgesinin elektrik dağıtım 
şirketi ve enerji sektörünün öncü şirketle-
rinden olan SEDAŞ, eğitime verdiği önemi 
gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ortaya koyu-
yor.
Kadınların iş hayatındaki istihdamının, cin-
siyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların 
sunulmasında farkındalığı arttırmaya yö-
nelik olarak SEDAŞ, “Fırsat Eşitliği” projesi 
ile başlattığı çalışmaları, çok yönlü daya-
nışma ile sürdürüyor.
SEDAŞ yöneticileri, Geyve Sinan Bey Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri 
ile yaptığı toplantıda, Elektrik programın-
da okuyan bayan öğrencilere staj desteği  
sağlanması ve staj sonrası sektörde mes-
leki alanlarıyla ilgili çalışmalarda öncelikli 
tercih edilmelerine imkan verecek eğitim-
lerin sağlanması ve iş imkanları hakkında 
görüşmeler yaptı. 
SEDAŞ Fırsat Eşitliği Proje Başkanı Nesli-
han Seçen, yaptığı konuşmada öğrencilere, 
iş hayatında “Kadın işi, erkek işi” diye bir 
ayrım yapılmadan kadınların da rahatlıkla 
enerji sektöründe çalışma imkanlarından 
yararlanabildiğini belirtirken, SEDAŞ’ın bu 
anlamda teknik işlerde görev alan kadın 
çalışanlarının da başarı ile sorumluluklarını 
yerine getirdiklerini örneklerle anlattı. Se-
çen; “Sizler İsterseniz Olur” diyerek, mes-

leki ve teknik okullarda  elektrik alanında 
okuyan  kız  öğrencilerin  mezuniyetten 
sonra iş yaşamlarını, eğitim  alanlarıyla il-
gili yerlerde istekli olarak çalışarak sürdür-
meleriyle, enerji sektöründe çalışan kadın 
çalışan oranının artabileceğini dile getirdi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ) Sakarya, 
Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde, uzun süredir uygu-
ladığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde 
sürdürdüğü “Elektriği Öğreniyorum” projesi kap-
samında; Adapazarı Selçuk bey İlkokulu öğrencileri 
ile bir araya geldi.
SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erko-
van’ın sunumuyla, Enerji kaynaklarının daha etkin 
ve verimli kullanılması, elektriğin güvenli kullanı-
mı ve enerji tasarrufu konularında öğrencilerin 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanırken, 
Sakarya Şebeke Operasyon vardiya amiri Fatih 
Öztürk tarafından da, kullanılan iş güvenliği (KKD) 
Kişisel Koruyucu Donanımları hakkında öğrencilere 
bilgiler verildi. Öğrenciler sunuma ait içerikte hazır-
lanmış olan ve "SEDAŞ’ın Elektriğin Güvenli Kullanı-
mı ve Elektrik Enerjisinin Tasarrufu İp Uçlarını” an-
latan broşürlerini de dikkatle inceleyerek okudular.  
Seminer sonunda, okul idarecileri  SEDAŞ yönetici-
lerine teşekkür ederken, öğrencilerle birlikte günün 
anısı için resim çektirdiler.

SEDAŞ GTÜ Öğrencilerini 
Bilgilendirdi

SEDAŞ ELEKTRİKTE UYGULADIĞI  
PROJELERİNİ TANITTI 
SEDAŞ, “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıy-
la başlattığı, “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” 
temasıyla sürdürülebilir olmasını sağladığı 
“Proje Fikri Yarışması” kapsamında; öğren-
cilere ilham kaynağı oluşturabilecek projele-
rini tanıttı. SEDAŞ ekibi, elektrik dağıtımında 
kullanılan bilişim teknolojileri, SCADA Pro-
jesi, OSOS Projesi ve SAP WFM Projesi, GİS 
entegrasyonu, elektrik dağıtım sektöründe 
yeni teknolojileri, ayrıca insan kaynakları 
bakış açısıyla öğrencilerin gelecekte istih-
dama yönelik atacakları adımlar sırasında 
dikkat edecekleri püf noktalarını, geniş bir 
yelpazede öğrencileri bilgilendirmek ve bu 
konuları ayrı ayrı anlatmak üzere Gebze 
Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya 
geldi. Bu buluşmada SEDAŞ ayrıca, “Fırsat 

Eşitliği” Projesi hakkında da GTÜ öğrencileri 
ve akademisyenlerini bilgilendirdi. 
GTÜ’DEN SEDAŞ EKİBİNE TEŞEKKÜR
GTÜ’de yapılan etkinliğe, SEDAŞ Şebeke Yö-
netimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, 
SEDAŞ Şebeke İşletme Hazırlık ve Değer-
lendirme Müdürü Selçuk Fasal, Dengeleme 
ve Teknik Kayıplar Müdürü Halit Yılmaz, İn-
san Kaynakları İşe Alım Sorumlusu Demet 
Çap, SEDAŞ Acil Hizmetler Sorumlusu İlyas 
Volkan Turan, Proje Yönetimi ve İş Geliştir-
me Sorumlusu Ayfer Özer, Proje Yönetimi 
ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Elif Aslan, 
SEDAŞ Kurumsal İletişim Uzman Yardımcı-
sı Faruk Bezci katıldı. Panel sonrası Gebze 
Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve Ro-
botik ve Otomasyon Kulübü’nün yönetici 
öğrencileri tarafından SEDAŞ’a teşekkür 
plaketi verdi.

Öğrenciler Elektriği Öğreniyor

SEDAŞ, Kız Öğrencileri Enerji 
Sektörüne Teşvik Ediyor

BİLİYOR MUSUNUZ?
ARAÇLARDAKİ 

KOLTUK BAŞLIKLARI
Acil durumlarda sökülüp 

camların kırılması için bilinçli 
olarak sökülebilir ve keskin uçlu 

yapılmışlardır. 
Ayrıca araçların camları,  

içeriden kolaylıkla kırılabilir 
bir şekilde üretilmektedir. 

Araç kullanan kişiler bu bilgiyi 
bilmedikleri için acil durumlarda 

araçtan çıkamamaktadırlar.
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2018-2019 akademik takvim yılı içinde, 
4’ncüsü uygulanacak olan “Proje Fikri 
Yarışması” için SEDAŞ Yönetim Kurulu 
ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, 
“SEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği,  
‘Proje Fikri Yarışması’nın’ SEDAŞ’ın böl-
gesindeki 4 İldeki 6 üniversitede akade-
misyenler ve öğrencilerle işbirliği içinde 
yapılması, sanayi üniversite işbirliğine 
güzel bir örnek oluşturuyor.” dedi.
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Dr.Necmi Odyakmaz, www.sedas.com 
web sitesindeki “Proje Fikri Yarışması” 
alanından 5 Nisan 2019 tarihine kadar, 
proje fikri yarışması için başvuruların 
alındığını belirterek,  “SEDAŞ'ın gele-
neksel 4.Proje Fikri Yarışmasını, “Pro-
jesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla, 2019 
yılında da gerçekleştireceğiz. SEDAŞ’ın 

faaliyet alanındaki 4 ilde yer alan  6 üni-
versiteden,  Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düz-
ce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üni-
versitesi (GTÜ) ve Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademis-
yenleri ile SEDAŞ yöneticileri “Proje Fikri 
Yarışması” için işbirliği içinde olacaklar. 
Şimdiden Üniversitelerdeki paydaşları-
mıza değerli destekleri ve katılım sağ-
layan öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum.” dedi.    
10 BAŞARILI PROJEYE ÖDÜL VERİLECEK
Dereceye girebilecek adaylar projeleri ile 
jüri karşısında sunum yapacaklar ve ilk 
3 dereceye başarı ödülleri ile 7 projeye 
de mansiyon ödülleri 2 Mayıs 2019 Per-
şembe günü verilecek.

4.Proje Fikri Yarışması Ödülleri 2 Mayıs’ta Verilecek

SEDAŞ Sayaç ve Ölçü Sistemleri Grup Müdürlü-
ğü’ne bağlı Ölçü Sistemleri ve Veri Yönetimi bün-
yesindeki üç laboratuvarda bir yılda yaklaşık 37 
bin 500 adet sayacın test, kontrol ve raporlandır-
ma çalışmaları yapılıyor.
YETKİLİ LABORATUVARLAR, SERTİFİKALI UZMANLAR 
SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli ve Düzce yerleşkelerinde 
Bakanlık izinleri ile kurulmuş bulunan Sayaç Ayar 
Laboratuvarlarında toplamda 8 personel ile; tüm 
SEDAŞ sorumluluk sahasındaki 1,8 Milyonu aşan 
elektrik tüketicilerinin arızalı, şikayetli ve ilk deney 
muayene kapsamındaki sayaçlarının incelemesini 
gerçekleştiriyor. SEDAŞ bu laboratuvarlar ile aynı 
zamanda 34 bin 500 Voltluk orta ve yüksek geri-
lim abone gruplarının ölçü sistemlerinde kullanılan 
akım trafolarının değişiminde test ve kontroller ile 
yüksek gerilimde tesislerin ölçü sitemlerinin ilk ku-
rulumlarından önce %100 (yüzde yüz)  kontrollerinin 
yapılmasını sağlıyor. SEDAŞ yaptığı test ve kontrol 
çalışmaları ile elektrik kullanıcılarının tüketimlerinin 
en doğru ve en güvenilir şekilde ölçümlendirilmesin-

de yetkili laboratuvarları ve sertifikalı uzmanları ile 
hizmet vermeye devam ediyor. 
37.500 TEST VE KONTROL SAĞLANIYOR
Yıllık ortalama 32.000 adet sayacın ve 5.500 civarın-
daki akım trafosunun test, kontrol ve raporlandırma 
çalışmaları gerçekleştirilen SEDAŞ’ın bu laboratu-
varları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan İş Yeri Uy-
gunluk Belgesi alarak görev yaparken, bu laboratu-
varlarda görev yapan SEDAŞ  çalışanları da Bakanlık 
Yetki Belgesine sahip, test ve kontrol konularında  
tecrübeli ve uzman elemanlardan oluşuyor.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) staj-
yeri olan öğrencilere oryantasyon eğitimi 
verildi.
SEDAŞ İnsan Kaynakları ve İSG (İş Sağlığı 
ve Güvenliği) birimleri tarafından yeni dö-
nemde staj yapacak öğrencilere iş yerini 
tanıtmak, faaliyetleri ve yapılan hizmetler 
hakkında bilgi vermek, staj süresi içinde 
öğrencilerin uyacakları kuralları ve işyerin-
deki sorumluluklarını bildirmek, şirketin hi-
yerarşik yapılanması, ast - üst ilişkileri, şir-
ket organigramı, müşteri ilişkileri ve ana fa-
aliyet konuları ile şirket hedefleri hakkında 
da bilgiler verildi. İlkyardım ile İş Güvenliği 
konularında bir günlük oryantasyon eğitimi
yapıldı. Stajyer öğrencilere, hedeflerine yö-
nelik başarılı ve verimli bir staj dönemi ge-
çirmeleri adına tavsiyelerde bulunuldu.

Stajyer Öğrencilere Oryantasyon Eğitimi Verildi

SEDAŞ Körfez İlçe İşletme Bakım 
Sorumlusu Taha Yıldız ve Şebeke İş-
letme Bakım Görevlisi Hasan Tuncay 
Kocaeli Sabancı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencilerini, trafo 
dağıtım merkezinde elektrik ve İSG 
(İş Sağlığı ve Güvenliği) konusunda 
bilgilendirdi.  
SEDAŞ Körfez ambar sahasında öğ-
renciler için elektrik şebekesinde  gü-
venli bir şekilde manevra yapılmasını  
anlatırken, topraklama yapılmasını, 
manevra yapılması sırasında  kesici 
ve ayırıcıların açılış sıraları da  öğren-
cilere anlatıldı. Şebekenin gerilimsiz 
bırakılması sırasında, üzerinde ça-
lışılacak veya her hangi bir müda-
hale de bulunulacak enerji hattının 

kontrol edilmesi,  gerilim verilecek 
her kaynaktan fiziki bir şekilde ayı-
rılması,  kesici ve ayırıcıların açılması,  
kartlama yaparak ve uyarı levhaları-
nı  koyarak önlem alınması gerektiği 
anlatıldı.  Meslek Lisesi öğrencileri, 
yüksek gerilimde enerjiye müdaha-
le koşullarını tecrübeli çalışanlardan 
yerinde görerek ve dinleyerek öğre-
nirken, iş güvenliği kurallarının öne-
mini ve uygulanmasını da öğrendiler. 
Teorik mesleki bilgilerin bazılarını uy-
gulamalı olarak gördüler ve  SEDAŞ 
tesislerinde bilgilerini pekiştirmiş 
oldular. Öğrenciler SEDAŞ yönetici-
lerine teşekkür ederken, çok değerli 
bilgileri de öğrendiklerini belirttiler.

SEDAŞ’ın Meslek Lisesi 
Öğrencileri ile El Ele Projesi 

Devam Ediyor

Sayaç Ayar Laboratuvarlarında
37.500 Adet Test ve Kontrol Sağlanıyor
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce’de 31 Mart Pazar günü seçim nedeniyle va-
tandaşlar sandık başına giderken elektrik dağıtım hizmeti 
için aldığı önlemlerle gün boyu kesintisiz enerji  sağladı. 
Seçim günü 700 kişilik idari ve teknik kadrosu ile alarmda 
bekleyen SEDAŞ, olası kesintilere anında müdahale için 
kriz masası da oluşturdu. Seçim günü için tüm malzeme 
ambarlarının açık tutulması, nöbetçi ve yedek ekip hazır-
lığı ile araç tahsislerinin  organizasyonu da yapıldı.  
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Od-
yakmaz ile Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk,  TEDAŞ 
Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt,   SEDAŞ Şebeke Yöneti-
mi Grup Müdürlüğü ve SEDAŞ İşletme Bakım Grup Mü-
dürlüğü yöneticileri SCADA Merkezinden Bolu, Düzce, 
Kocaeli ve Sakarya illerinde ve ilçelerinde elektrik şebe-
kesini takip ederken, sahada şebeke operasyonundan 
sorumlu  yöneticiler ile sürekli iletişim içinde oldular.
Kriz masası oluşturuldu
SEDAŞ seçim nedeniyle görev yaptığı illerin Seçim Ko-
ordinasyon Merkezleri ile koordinasyon sağlayacak 
personellerini görevlendirdi. SEDAŞ, Çağrı merkezi, 

WFM Merkezi, SCADA merkezi, Bilişim Teknolojileri Alt-
yapı Müdürlüğü ve İşletme Bakım Bölge Sorumluluğu 
Birimleri ile kritik görevlerde  çalışan tüm personelin 
nöbet listelerini de oluşturarak önlemlerini aldı. Aynı 
zamanda 4 İlde ve Gebze SCADA kumanda merkezi 
yerleşkesinde,  Kocaeli de WFM merkezinde birer kriz 
merkezi oluşturuldu.
SEDAŞ Ekiplerine Teşekkür
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Od-
yakmaz, SEDAŞ’ın, günler öncesinde herhangi bir ke-
sinti yaşanmaması için hazırlıklara başladığını, se-
çim günü öncesinde planlı kesintilerin iptal edildiğini 
ve olası arızaların yaşanmaması için tüm önlemlerin 
alındığını belirterek, "31 Mart seçimlerinde sorumlu ol-
duğumuz bölgelerin enerjisini sürekli kılmak için tüm  
SEDAŞ seferber olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı ve YSK (Yüksek Seçim Kurulu) ile koordineli bir 
şekilde seçim günü enerjide herhangi bir sorun yaşan-
maması için tüm önlemlerimizi aldık. İllerde Valilikler ve 
İlçelerde Kaymakamlıklarla seçim hazırlıklarında işbir-
liği yaptık. TEDAŞ Bölge Müdürlüğü yetkilileri de seçim 

sürecinde şebekeyi SCADA Merkezimizde birlikte izle-
dik. Tüm arkadaşlarıma alınan önlemler ve seçim günü 
boyunca gösterdikleri yoğun mesai ve performansları 
için teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize ve milletimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bu-
lundu. Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk'te, başarılı 
şebeke yönetimi için SEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.
Enerji Bakanlığı ile Koordinasyon ve İletişim Sağlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm ülkede gerek-
li önlemlerin alınması koordinasyonunu sağlarken, 
elektrik üretim, iletim, dağıtım ile petrol ve doğal gaz 
iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklı-
ğın yaşanmaması ve olası aksaklıklara en hızlı şekilde 
müdahale edilerek giderilmesi için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, 
BOTAŞ ve tüm elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde 
kriz merkezleri oluşturuldu. Ülke genelinde  20 bin 591 
personelin görev yapması sağlandı. SEDAŞ Bölgesinde 
elektrik dağıtımıyla ilgili bir problem yaşanmadığı bilgi-
sini paylaşmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı ile kurulan canlı bağlantı sistemi üzerinden bilgilen-
dirme yaptı. 

SEDAŞ Seçimde Kesintisiz Enerji İçin Alarmdaydı

SEDAŞ’tan Etkin İletişim ve Çözüm 
Odaklı YaklaşımSEDAŞ’tan Aydınlatma Mevzuatı

 Bilgilendirme Toplantıları Gebze Mevlâna Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Öztürk, SEDAŞ yöneticile-
ri ile bir araya geldi. SEDAŞ Dağı-
tım Direktörü Dr. Ersan Şentürk’ün, 
SEDAŞ İşletme Bakım Müdürlüğü 
bünyesindeki yöneticiler ile Gebze 
Mevlâna Mahallesi Muhtarı Hüseyin 
Öztürk’ü bir araya getirdiği toplantı-
da, Mevlâna Mahallesi’ndeki elektrik 
kesintilerinin son dönemde artma-
sının nedenleri ve sorunun çözüm-
lenmesine yönelik konular ele alındı. 
Mevlâna Mahallesi Muhtarı Hüseyin 
Öztürk’e mahalledeki elektrik kesin-
tilerinin mahallenin hızlı yapılaşma-
sı, göç alması, tek katlı binaların ol-
duğu yerlere hızla çok katlı binaların 

yapılması ve İmar affından sonra 
elektrik abone sayısındaki artıştan 
ötürü enerji altyapısının zorlanma-
sından ötürü gerçekleştiği aktarıldı. 

İletişim ve Çözüm Odaklı Yaklaşım 
Muhtar Öztürk, SEDAŞ yöneticilerinin 
iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımı 
için teşekkür ederken, kendisinin da-
vet edilerek, verilen bilgiler için ve SE-
DAŞ yöneticilerinin yerinde yaptıkları 
incelemelerle, mahallelerindeki elekt-
rik şebekesinde kesinti sıklığı ve sü-
resinin azaltılmasına ait önlemlerin 
alınması yönünde başlatılan çalışma-
dan ve kendisine verilen bilgilerden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

SEDAŞ Şebeke işletme Grup Müdürlüğüne 
bağlı, bölge sorumluları ve şebeke işletme 
bakım görevlileri, aydınlatma ile ilgili bölge-
sel toplantılarda bir araya geldiler.
Şebeke Operasyon Müdürü Gürcan Sey-
men, 5 bölgede SEDAŞ aydınlatma ekipleri 
ile bir araya gelerek Genel Aydınlatma Yö-
netmeliği kapsamında, mevzuat uygula-
maları ve söz konusu yönetmeliğin aksa-
yan hizmetle ilgili cezai uygulamaları, mobil 
uygulama üzerinden aydınlatma başvuru-
su yapanların ihbar takip ve itirazlarına yö-
nelik yapılacak işlemler hakkında çalışan-
lara aydınlatıcı bilgilendirmeler yaptı. Gür-
can Seymen, TEDAŞ’ın da kontrolünde olan 
aydınlatma süreçleri ile ilgili bilgi verirken, 

arızaların giderilmesi gereken süreleri ça-
lışanlarla paylaştı. İmar alanı içinde; yeraltı 
kablo tamiratı, direk montajı, komple pano 
değişimi gerektiren arızaların 72 saat için-
de, diğer tüm arızaların 24 saat içerisinde 
giderilmesi gerektiğini ve bu sürelerin imar 
alanı dışında iki kat olarak dikkate alınaca-
ğını belirtti. Gürcan Seymen, yönetmelikte 
belirlenen sürelerde eksikliklerin gideril-
memesi durumunun tespiti ile belirlenen 
her bir direk veya armatür için Bakanlığın 
Kurula bildirmesini müteakip Kurul tara-
fından idari para cezası uygulamasının da 
Dağıtım Şirketlerine yansıtılacağı konu-
sunda SEDAŞ işletme bakım bölge sorum-
lularını ve görevlilerini bilgilendirdi.

SEDAŞ seçim öncesi aldığı önlemleriyle seçim günü kesintisiz enerji için şebeke yönetimini başarıyla gerçekleştirdi.  
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Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli bölgesinde 1,8 mil-
yon hanenin elektriğini dağıtan, SEDAŞ’ın emeklili-
ğe ayrılan eski İcra Kurulu Başkanı Bekir Sami Gü-
ven için veda töreni düzenlendi. Akkök Holding İcra 
Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Akkök Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ata-
ünal’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Bekir Sami 
Güven’e hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.
Törende bir konuşma yapan Akkök Holding İcra 
Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Bekir Sami Gü-
ven’e uzun yıllardır SEDAŞ’a yaptığı katkılar için te-
şekkür ederken, SEDAŞ’ın yeni Yönetim Kurulu ve 
İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’a da yeni göre-
vinde başarılar diledi. Dördüncü, Dr. Necmi 
Odyakmaz önderliğinde SEDAŞ’ın başarılı çalış-
malarına devam edeceğine inandığını belirtti. 
10 yılı aşkın sürede SEDAŞ’ta görev yapan ve ken-
di isteğiyle emekliğe ayrılan Bekir Sami Güven, SE-
DAŞ Yönetim Kurulu’nda yer almaya devam ede-
cek. Güven aynı zamanda SEDAŞ’a danışmanlık 
vermeyi sürdürecek.

2019 İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU 
Gebze SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Bölge Sorumlusu Burhan Demirpehlevan ve Enerji 
Müsaadeleri 3.Şahıslar Proje Onay Sorumlusu Kerem Bıyıklı, Gebze SEDAŞ binasın-
da yapılan toplantıda, 2018 yılını değerlendirirken,  değişen yönetmelik, iş akışları, 
yapılan uygulamalar ve beklentilerle ilgili Gebze Elektrik Teknisyenleri Odası  Baş-
kan ve Üyelerini bilgilendirdiler.  2019 yılı için verimli ve müşteri odaklı çalışmalarla 

ilgili daha çok gelişme kaydedilmesi için fikir alış verişinde bulunuldu. 
“VERİMLİLİĞİ VE KALİTELİ HİZMETİ HEDEFLİYORUZ”
SEDAŞ yöneticileri, Gebze Elektrik Teknisyenleri Odasının 40 üyesinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantının, verimliliği, kaliteli hizmeti, etkin iletişimi, bilgi paylaşı-
mını esas aldığını ve bu konularla ilgili işbirliği ortamını geliştirmeyi amaçlayan  top-
lantının, taraflar açısından son derece verimli geçtiğini  belirttiler.

SEDAŞ Elektrikçiler Odası İle Buluştu

SEDAŞ’ta Bekir Sami Güven’e Duygusal Veda

SEDAŞ Tecrübe Konuşuyor  
Etkinliğine Katıldı

SEDAŞ hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti için faaliyet alanındaki paydaşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. SEDAŞ 
yöneticileri  son olarak Elektrikçiler Odası Üyeleri ile bir araya geldi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) KOÜ (Kocaeli Üniver-
sitesi) Mühendis Beyinler kulübünün tecrübe konuşuyor et-
kinliğinde mühendislik fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Ayhan Erkovan kariyer gelişimleri, SEDAŞ’ın 
faaliyetleri, uygulamaları, kariyer planında dikkat edilecek 
unsurlar ve kişisel gelişimin iş hayatında başarıya olan etki-
leri, kişisel ve kurumsal itibar hakkında öğrencilerle akşam 
yemeği eşliğinde aynı masada sohbet ederek deneyimlerini 
paylaştılar. Aynı etkinliğe 20’ye yakın kurumsal firma yöne-
ticisi ayrı masalarda öğrencilerle bir araya gelerek deneyim 
paylaşımında bulundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, 
SEDAŞ departman yöneticilerinin de 
katıldığı saha gözetim ziyaretleri Sa-
karya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de ger-
çekleştirilmeye devam ediyor. 
ÇALIŞANLAR SAHADA ZİYARET EDİLİYOR 
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uzmanla-
rının da katıldıkları saha ziyaretlerini 
gerçekleştiren heyet,   çalışanlarla İSG 
kurallarına uyum konusunda etkin 
iletişim sağlıyor. İSG kurallarına uy-
mamanın, tehlikeli durum ve tehlikeli 
hareketlere karşı çalışanları zorda bı-
rakacağının konuşulduğu ve çalışan-
larda olumlu motivasyon yaratan bu 
ziyaretlerde, ekiplerin prosedürlere 
uygun hareket edip etmedikleri ince-
leniyor. Heyet halinde gidilen çalışma 
alanlarında SEDAŞ ekipleriyle buluşan 
ve saha ziyaretini gerçekleştiren yö-
neticiler, elektrik dağıtım faaliyetlerin-
de dikkat edilmediğinde ortaya çıka-
cak riskler ve olası olumsuzluklara bir 
kez daha dikkat çekiyorlar. Saha çalış-
malarına ait incelemeler yapan heyet, 
elektrik dağıtım hizmetinde kullanılan 
ekipmanları, hizmet araçlarını ve iş 
güvenliği malzemelerini büyük bir ti-
tizlikle inceliyorlar. 

SEDAŞ'ta  
İSG Amaçlı Saha 

Gözetimleri Sürüyor
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Düzce İl Yönetici-
si Barış Cerlet ve SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Yapım İşleri 
Müdürü Gökhan Öztürk ile Kurumsal İletişim Müdürü 
Ayhan Erkovan ve Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı 
Faruk Bezci  Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i  
makamında ziyaret ettiler. 
DÜZCE İL YÖNETİCİSİ BİLGİLENDİRDİ
SEDAŞ Düzce İl Yöneticisi Barış Cerlet, Düzce İl Emniyet 
Müdürü Hüseyin Deniz’e  nezaket ziyareti sırasında, 
SEDAŞ’ın son dönemde yaptığı bakım onarım çalışma-
ları ile gerçekleştirilen kapasite artışı ve yenileme ça-
lışmaları, faaliyet ayrıştırması hakkında bilgiler verdi. 
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz SEDAŞ’ın faaliyetleri 
ve özellikle aydınlatma çalışmaları, faaliyet ayrıştırması  
hakkında bilgilendirilmiş olmaktan memnun olduğunu 
ifade etti.  
SEDAŞ ÇALIŞANLARINDAN EMNİYET  
TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR 
SEDAŞ heyeti ziyareti sırasında  İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Deniz’e  SEDAŞ çalışanlarının mesajlarını ilet-
mek istediklerini belirterek, “Tüm yöneticilerimizin ve 
arkadaşlarımızın, toplum ve fert olarak huzur, güven 
içerisinde, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde ya-
şaması için emniyet teşkilatının gösterdiği, fedakarlık 

ve kahramanlıklara, hayatımızın teminatı, devletimizin 
bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, 
fedakârca hizmet veren tüm emniyet mensuplarına, 
Makamınızda  sizin şahsınızda teşekkür mesajlarını 
iletiyor, camianızın başarılı çalışmalarının devamını di-
liyoruz” dediler.    
NEZAKET ZİYARETİNE TEŞEKKÜR
Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, misafirleri ile 
yakından ilgilendi. SEDAŞ’ın Kurumsal anlamda yaptığı 

nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirte-
rek, SEDAŞ camiasının iyi dilek mesajlarını memnuni-
yetle kabul ettiğini söyledi ve “Kurumlar arası ilişkilere 
önem verdiğiniz için tebrik ederim. Elektrik enerjisinin 
kesintisiz ve sürekli,  olarak verilebilmesi için gece gün-
düz demeden görev yapan, tehlike sınıfı yüksek bir iş 
kolunda meşakkatli  bir işi vardiyalı olarak, 7 gün 24 
saat gerçekleştiren SEDAŞ çalışanlarına ben de kendim 
ve teşkilatımız adına başarılar diliyorum. Nezaket ziya-
retinize de  çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti

Kız Öğrenci Yurdunda Fırsat Eşitliği 
Projesi Tanıtıldı

Proje Fikri Yarışması Öğrencilere Tanıtıldı

SEDAŞ ( Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yürüttüğü 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Sakarya 
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğ-
renciler için, Fırsat Eşitliği Projesi, Enerji Tasarrufu 
ve Güvenli Elektrik Kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı.

SEDAŞ, yürüttüğü Fırsat Eşitliği isimli sosyal sorum-
luluk projesini, kız öğrencilere tanıtmaya devam edi-
yor.  Sakarya Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda 
üniversite öğrencilerine  Fırsat eşitliği, Enerji Tasar-
rufu ve Güvenli Elektrik Kullanımı ile ilgili olarak, SE-
DAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan bil-

giler verdi. Erkovan “Erkek egemen bir sektör olan 
enerji sektöründe son dönemde kadınlara da yer ol-
duğuna ilişkin SEDAŞ’ın özel bir şirket olarak “Fırsat 
Eşitliği” Projesini   başlattığını belirtti. Özel şirketler 
ve kamu yönetiminde de kadına şiddet ve cinsiyet 
ayrımıyla mücadele konusunda son dönemde etkili 
çalışmalara ağırlık verildiğini, bu çalışmaların yay-
gınlaşmasının bu konuda artan bilinçlenmeye katkı 
sağladığını ifade etti.“ Dikkatle dinlenen sunumun 
ardından, Özel öğrenci yurdu yönetim kurulu üyesi  
Ekrem Uzunoğlu tarafından, Kurumsal İletişim Mü-
dürü Ayhan Erkovan’a plaket takdim edildi.

SEDAŞ’ın, gerçekleştirdiği “Ödüllü Proje Fikri Yarışması” Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi öğrencilerine tanıtıldı. 
SEDAŞ Bölgesindeki Üniversite öğ-
rencilerine Proje Fikri Yarışmasını ta-
nıtmaya devam ediyor. 
SEDAŞ bu tanıtım çalışmalarını böl-
gesindeki üniversitelerden;  Sakar-
ya(SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilim-
ler (SUBÜ), Düzce (DÜ), Kocaeli (KOÜ), 
Gebze Teknik (GTÜ) ve Abant İzzet 
Baysal (AİBÜ) üniversiteleri ile birlikte 
koordine ediyor. SEDAŞ’ın sosyal so-
rumluluk kapsamında düzenlediği ve  

başvuruları 05 Nisan’da sona eren ve 
02 Mayıs 2019 tarihinde ödül töreni 
gerçekleştirilecek olan Proje Fikri Ya-
rışması hakkında  daha çok öğrenci-
nin bilgilenmesi ve yarışmaya daha 
çok öğrencinin katılımının sağlanma-
sı amacıyla, SEDAŞ Proje Yönetimi ve 
İş Geliştirme Sorumlusu Ayfer Özer, 
Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Uz-
man Yardımcısı Elif Aslan tarafından 
üniversitede  tanıtım etkinliği yapıldı.

SEDAŞ Terörü Lanetledi
Doğu Marmara da Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de elektrik 
dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş.) Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide cuma 
namazı sırasında bir araya gelen müslümanlara,  iğrençlik ve acı-
masızlıkla gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu terör saldırısında 
hayatını kaybeden 50 masum insan 36  yaralı  için sosyal med-
ya hesaplarında terörü lanetleyen mesajlar yayımladı. Ölenlerin 
yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen SEDAŞ, yaralıların 
da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu. Bütün dünyada şok 
yaratan ve kınanan terör saldırısı için SEDAŞ’ın sosyal medya 
hesaplarında, “Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen hain 
terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yara-
lılara acil şifalar diliyoruz. Terörü lanetliyoruz” mesajı paylaşıldı. 
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Emre Oral Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce 

Fatih Toramanoğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce

Çiğdem Sebiboğa Müşteri Temsilcisi, Gebze

Selim Şahinler Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Oğuzhan Kuruoğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Erhan Ülgen Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Ferhat Ozan Yıldırım Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Harun Çakıroğlu Şebeke Yapım Uzmanı, Kocaeli

Hıdır Bülbül Büro Personeli, Kocaeli

Mesut Güneş Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli

Sercan Sarı Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Okan Altaş Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli

Taha Yıldız Şebeke İşletme Bakım Bölge Uzmanı, Kocaeli

Ramazan Şirin Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Yunus Öztürk Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Kocaeli

Ahmet Kaçmaz İç Denetim Sorumlusu, Sakarya

Dilara Karaman Malzeme Ve Lojistik Yönetimi Uzmanı, Sakarya

Duygu Gürbüz Büro Personeli, Sakarya

İlyas Kocaman Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Gebze

Abdullah Ünal Müşteri Temsilcisi, Kocaeli

Emirhan Yüksel Büro Personeli, Sakarya

Necmi Odyakmaz İcra Başkanı, Sakarya

İpek Yılmaz Regülasyon Uzman Yardımcısı, Sakarya

Samet Bayrak Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Sakarya

Jan Roszka İcra Başkan Yardımcısı, Sakarya

Sümeyye Güner Avukat, Sakarya

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

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Evlenenler
Hüseyin Onur Bayram Müşteri Hizmetleri Merkezi Uzmanı, Kocaeli 

Nur Kandemir Bütçe, Kontrol Ve Raporlama Uzmanı, Sakarya  

Doğum Tarihi : 28 Şubat 2019
Anne Adı : Nalan
Baba Adı : Tayfun Şık
Kesme Bağlama ve Kaçak Yönetimi Görevlisi, Sakarya

Ahsen

Doğum Tarihi : 12 Kasım 2018
Anne Adı : Betül 
Baba Adı : Çağlar İşyar
Sayaç Operasyon Görevlisi, Sakarya

Gökçe

Doğum Tarihi : 12 Aralık2018
Anne Adı : Nurdan
Baba Adı : Murat Mert
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya

Asel

Doğum Tarihi : 12 Nisan 2018
Anne Adı : Hilal
Baba Adı : Embiya SAYDAM
Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Yağmur Miraç

Doğum Tarihi : 19 Eylül 2018
Anne Adı : Fatma
Baba Adı : Adem Demirtürk
Şebeke Operasyon Görevlisi,  Sakarya

Berat

Doğum Tarihi : 15 Aralık 2018
Anne Adı : Pervin
Baba Adı : Muhammet Nuri Yıldız
Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Ümit

Doğum Tarihi : 16 Aralık 2018  
Anne Adı : Zehra 
Baba Adı : Reşat Polçumcu 
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya

Zümra Ela

Doğum Tarihi : 12 Temmuz 2018
Anne Adı : Naciye
Baba Adı : Bilgehan Gülpek
Sayaç Operasyon Görevlisi, Bolu

Aymina

Doğum Tarihi : 18 Kasım 2018
Anne Adı : Sevda
Baba Adı : Sinan Yılmaz
Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce

Hafsa

Doğum Tarihi :  8 Ocak 2019
Anne Adı : Büşra
Baba Adı : Selçuk Karaca
Sayaç Operasyon Görevlisi, Kocaeli

Ayşe Asel

Doğum Tarihi : 25 Aralık 2018
Anne Adı : Ebru
Baba Adı : Coşkun Belat
Coğrafi Bilgi Sistemleri Görevlisi, Sakarya

Nisanur

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

10 Altın Kuralımızı hatırlayalım! 
10 Altın kuralımızdan biri de “Çalışma Alanının Güvenliğini 
Sağlamaktır.” Şebekede yapılan çalışmalarda, çalışma ala-
nının güvenliğini sağlamak,  kendimizden sonra şebekede 
çalışma alanına geleceklere ve müdahale edebilecekle-
re tabelalarla mesaj vermemiz ve uyarmamız, ayırıcı ve 
kesiciye müdahaleyi önleyecek, kilit sistemi kullanmamız 
enerjisiz bırakılan hat üzerinde topraklama yapmamız çok 
önemli ve  hayati  değer taşımaktadır.   
Şebekenin Gerilimsiz Bırakılması: Üzerinde çalışılacak veya 
her hangi bir müdahale de bulunulacak şebekenin kontrol 
edilmesini, gerilim verilecek her kaynaktan fiziki bir şekilde 
ayırılmasını,  kesici ve ayırıcıların açılması,  kartlama yapa-
rak ve uyarı levhalarını  koyarak önlem alınmasını kapsar. 
Topraklama Yapmak: Gerilimsiz hale getirilmiş teçhizatı 
toprak ayırıcısını kapatarak veya topraklama donanımı 
kullanılarak şebekenin/teçhizatın toprakla irtibatlandı-
rılmasıdır.
Sevdiklerimizi ve kendimizi düşünerek 10 Altın Kuralımızı 
sürekli uyguluyoruz.

TEÇHİZATI GERİLİMSİZ BIRAKMAK

ENERJİ YOKLUĞUNDAN EMİN OLMAK 

İLETİŞİM KOORDİNASYONU SAĞLAMAK

TOPRAKLAMA YAPMAK

Uyarı Levhaları Hayat Kurtarıyor
“Çalışma Var! Elektrik Vermek Yasaktır.”


