
 
 

 

 

SEDAŞ, Kız Öğrencileri Enerji Sektörüne Teşvik Ediyor 
Doğu Marmara bölgesinin elektrik dağıtım şirketi ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden olan SEDAŞ, 
eğitime verdiği önemi gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ortaya koyuyor. 
 

 
 

Kadınların iş hayatındaki istihdamının, cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasında 
farkındalığı arttırmaya yönelik olarak SEDAŞ, “Fırsat Eşitliği” projesi ile başlattığı çalışmaları, çok yönlü 
dayanışma ile sürdürüyor. 

SEDAŞ yöneticileri, Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ile yaptığı toplantıda, 
Elektrik programında okuyan bayan öğrencilere staj desteği  sağlanması ve staj sonrası sektörde mesleki 
alanlarıyla ilgili çalışmalarda öncelikli tercih edilmelerine imkan verecek eğitimlerin sağlanması ve iş 
imkanları hakkında görüşmeler yaptı.  

 
 



 
 

 

 

SEDAŞ’tan Neslihan Seçen, yaptığı konuşmalarda 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.  

Neslihan Seçen öğrencilerle konuşmasında; “Sizler İsterseniz Olur” diyerek, mesleki ve teknik 
okullarda  elektrik alanında okuyan  kız  öğrencilerin  mezuniyetten sonra iş yaşamlarını, eğitim  alanlarıyla 
ilgili yerlerde istekli olarak çalışarak sürdürmeleriyle, enerji sektöründe çalışan kadın çalışan oranının 
artabileceğini dile getirdi. SEDAŞ kurumunda uygulamalara katılma imkanı, bayan öğrencilerin staj ve 
teknik eğitim,  iş güvenliği, ve ihtiyaç duyulan güncel bilgisayar programları  bilgileri gibi Proje kapsamında 
ihtiyaç duyulan her türlü teknik teorik ve pratik bilgileri,  Elektrik programında okuyan ve bu imkanlardan 
yararlanmak isteyen bayan öğrencilere kazandırılmasına katkı sağlanabileceği ifade edildi. Ayrıca Elektrik 
Programı öğrencilerinin uygulamaları yerinde izlemeleri amacıyla  SEDAŞ  kurumuna teknik geziler 
düzenlenmesi konusunda kararlar alındı.  

 

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Kurşun, “Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin toplumda ve tüm 
çalışanları nezdinde fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapmaları, iş hayatında erkek 
işi kadın işi ayrımı yapılmaması gerektiği hakkında öğrencilerimizi de bilgilendirmeleri ve öğrencilerin 
gelişimine katkı sunmak adına işbirliği yapmalarından, mesleki bilgileri paylaşılırken, okulumuzun Elektrik 
Elektronik Teknolojisi alanında öğrenim gören kız öğrencilerimizin enerji sektörüne teşvik edilmesinden, 
öğrencilerimize SEDAŞ’ın iş ve staj imkanlarının tanıtılmasından, öğrencilerin eğitimi için verilen  destekten 
dolayı teşekkür ederiz.” dedi. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

SEDAŞ hakkında  

SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik 
yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon tüketiciye, 3,5 milyon 
nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi 
gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir 
kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik 
dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve 
güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, 
sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 
yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar 
kWh’tir. 

 
 
 
 
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi 
Ayhan Erkovan       Gülce Türker  
Kurumsal İletişim Müdürü     Medya İlişkileri Temsilcisi  
SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.     İz Teknoloji Hizmetleri ve İletişim A.Ş.  
Telf : 0(264) 295 85 00 / 60010     Telf : 0(212) 243 92 34 
Faks: 0(264) 275 10 48      www.iziletisim.com 


