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Kadın Enerjisi Next 
Projesi Başladı

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü “Kadın Enerjisi” 
projesi kapsamındaki “Next” programı başladı.  Geniş katılımla lansmanını 

gerçekleştirdiğimiz proje ile holdingin enerji şirketlerinde çalışanların kız çocuklarına 
eğitim, staj ve burs imkanları sağlanacak. 

A
kkök Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi, 
Enerjiden Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi 

ve CFO’su Özlem Ataünal 
liderliğinde online gerçekleşen 
lansmana, Enerji Grubu 
Şirketlerinden yaklaşık 150 
kişi katılım sağladı.
İnsan Kaynakları ve Kurum-
sal Yetkinlikler Direktörümüz 
Sinem Yorulmaz, projenin 
ayrıntılarından söz ederek; 
“Sektörümüzde kalıp yar-
gı haline gelen ‘erkek işi’ 
anlayışı nedeniyle kızlarımız 
elektrik alanında eğitim 
almaya çok sıcak bakmıyor, 
bunun sonucunda enerji 
sektöründe kadın istihdamı 
ve kadın lider sayısı istenen 
seviyenin uzağında kalıyor. 
Bu durumu değiştirmek 
ve kız öğrencilerin ufku-
nu genişletmek istiyoruz. 
Akkök Holding çatısı altında 
Akenerji ve Sepaş Enerji ile 
yürüttüğümüz Kadın Enerjisi 
projesinin Next etabında, kız 
öğrencileri lise ve üniver-
site eğitimlerinde elektrik 
bölümlerine yönlendireceğiz. 
Holding enerji grubu çalışan-

Şirketimiz için yoğun ve 
başarılarla dolu bir yılı 
geride bıraktık. 2021 
yılında gösterdiğimiz 
başarıyı artırarak devam 
ettireceğimize ve bu yıl da 
yeni başarılı çalışmalara 
imza atacağımıza yürekten 
inanıyorum. 
Bu yıla yeni hedeflerimizle 
başlarken, salgınla 
mücadelede en etkili 
yollardan biri olarak 
gösterilen aşı olma 
konusunda gösterdiğiniz 
hassasiyet ve aşılanma 
oranlarının yükselmesine 
sağladığınız katkı için 
hepinize teşekkür ederim. 
Geçtiğimiz yıl başlayan 
yeni tarife döneminde 
bölgemize kaliteli ve sürekli 
enerji sağlayabilmek için 
yatırımlarımızı tam 3 kat 
artırarak, dijitalleşme, alt 
yapı ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarına toplamda 
2,7 milyar TL kaynak 
ayırdık. Şebeke bakımı 
kapsamında da her yıl için 
100 milyon TL’lik bütçe 
planlaması yaptık. Müşteri 
memnuniyetini artırma 
hedefimizi bu yıl da titizlikle 
hazırladığımız projelerimizle 
ortaya koyduk.

Çevik ve esnek 
yapımızla zorlu 
bir yılı başarıyla 

tamamladık

 YÖNETİM KURULU 
VE İCRA BAŞKANI  
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larının, 7. ve 8. sınıf ile 11. ve 12. 
sınıfta okuyan kız çocuklarını lise 
ve üniversite tercihlerinde elektrik 
bölümlerinde eğitim almaları için 
teşvik ediyoruz. Katılım sağlayan 
kız öğrencilerimize; saha gezileri, 
uygulamalı teknik eğitimler ve 
mentorluk yoluyla gelişim imkan-
ları sunacağız. Lise ve üniversi-
tede elektrik, elektrik-elektronik 
bölümlerini seçen ve kaydolan kız 

öğrencilerimize bir yıl boyunca 
burs imkânı sağlayacağız. Böy-
lelikle sektörümüzde daha etkin 
kadın görünürlüğünün sağlan-
masına destek olacağız” dedi.
Akkök Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra 
Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem 
Ataünal da kız öğrencilerinin 
lise ve üniversite eğitimlerinde 
elektrik bölümlerini seçmeleri-

nin önemine değinerek, enerji 
sektörünün geleceğindeki 
kadın sayısının artırılmasını 
amaçladıklarını belirtti. 
Ataünal, 2022 yılı sonuna 
kadar en az 550 kişiye doğru-
dan fayda sağlayacak şekilde 
kurgulanan Kadın Enerjisi 
projesinin, 2023 yılı itibarıyla 
Türkiye genelinde yaygın-
laştırılmasının hedeflendiğini 
ifade etti.
Her yıl 150 kız öğrenciye 
ulaşmayı hedefleyen “Next” 
projemiz etabında, saha gezi-
leri, uygulamalı teknik eği-
timler ve mentorluk yoluyla 
gelişim, staj ve burs imkanla-
rının yanı sıra katılımcılarımı-
za Akkök Holding enerji grubu 
şirketlerinde işe alımlarda 
öncelik hakkı tanınacak. 

Hedefinde  
enerji varsa bizimlesin
Enerji şirketlerinde kadın çalışan sayısının artırılması adına kız öğrencilerin meslek lisesinde veya 
üniversitede Elektrik alanında eğitim almasını teşvik etmeyi hedefliyoruz.

 1 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022

AKENERJİ, SEDAŞ ve SEPAŞ çalışanlarının 7. ve 8. sınıf ile  
11. ve 12. sınıfta öğrenim gören kız çocukları 

info@kadinenerjisi.com adresinden başvurabilir, İnsan Kaynakları ekiplerinden detaylı bilgi alabilirsin.

Proje kapsamında 3 enerji şirketinde saha ziyaretleri
Elektrik alanında eğitimine devam edenlere,
• Eğitim bursu
• Mentorluk
• Staj desteği
• Enerji şirketlerinde kariyer fırsatı

Proje Amacımız

Neler Sunuyoruz

Proje Başvuru Tarihleri

Kimler Başvurabilir

Başvuru Kanalları
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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Şirketimiz için yoğun ve başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında 
gösterdiğimiz başarıyı artırarak devam ettireceğimize ve bu yıl da yeni başarılı 
çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. 
Bu yıla yeni hedeflerimizle başlarken, salgınla mücadelede en etkili yollardan 
biri olarak gösterilen aşı olma konusunda gösterdiğiniz hassasiyet ve aşılanma 
oranlarının yükselmesine sağladığınız katkı için hepinize teşekkür ederim. 
Geçtiğimiz yıl başlayan yeni tarife döneminde bölgemize kaliteli ve sürekli 
enerji sağlayabilmek için yatırımlarımızı tam 3 kat artırarak, dijitalleşme, alt yapı 
ve sürdürülebilirlik çalışmalarına toplamda 2,7 milyar TL kaynak ayırdık. Şebeke 
bakımı kapsamında da her yıl için 100 milyon TL’lik bütçe planlaması yaptık. 
Müşteri memnuniyetini artırma hedefimizi bu yıl da titizlikle hazırladığımız pro-
jelerimizle ortaya koyduk.
Sahada çalışırken önceliğimiz daima iş sağlığı ve güvenliği oldu. Gerek kendimizi 
gerek müşterilerimizi gerekse çevremizi ve canlıları olası tehlikelerden koruma-
yı görev bildik. Tüm kademedeki çalışma arkadaşlarımız, bir yıl içinde tam 16 bin 
624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzün 
en vazgeçilmez bileşeni olmayı bu yıl da sürdürdü. Teknik Akademi’de 100’den 
fazla eğitim oturumu gerçekleştirerek, hem aramıza yeni katılan çalışma arka-
daşlarımızın sahadaki uyum süreçlerini hızlandırdık hem de arkadaşlarımızın gü-
venli çalışmaya dair teknik bilgi ve becerilerini üst noktaya çıkardık. 
Dijitalleşme, altyapı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için ciddi kaynak ayırarak 
bölgemizde artan enerji ihtiyacına güçlü bir yanıt verdik. Bu yıl toplamda 9 mil-
yon TL değerindeki dijital yatırımlarımız sayesinde sektörümüzde öne çıkan 
şirketlerden biri olduk. Müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet verebilmek 
için dijitalleşmenin tüm imkanlarından yararlandık.  Sahada verimliliği artırmak 
amacıyla başlattığımız Sentinel projesi ile dijitalleşmeye verdiğimiz önemi bir 
kez daha gösterdik. Sentinel ile ekiplerimizden gelen anlık veriler doğrudan sis-
teme entegre edildi. Bu sayede zaman ve maliyetten tasarruf ederken müşteri 
memnuniyetini daha üst seviyelere taşıdık. 
2021 yılı içinde EPDK’ya sunduğumuz 17 projemizin; iletişim teknolojisi, ener-
ji verimliliği, aydınlatma, şebeke işletim, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konu-
larındaki 10 adedi onaylanmış ve hayata geçirilmesi için çalışmalarına süratle 
başlanmıştır. Ar-Ge’nin önemini her fırsatta ortaya koyan bakış açımız ile EPDK 
nezdinde kabul gören projelerimizden 6 tanesine liderlik yapmaktayız. Bu çer-
çevede proje paydaşlarımız ile çalışmalarımıza soluksuz devam ediyoruz.
Global Compact’in ilkeleri doğrultusunda, dünyaya karşı sorumluluk ve hassa-
siyetimizi sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz bir yılı geride 
bırakırken, ülkemizin yeşil vatan kimliğine tüm bölgelerimizin katılımı ile Mil-
li Ağaçlandırma Gününde 750 adet fidan dikerek destek sağladık. Çevreye ve 
doğaya karşı örnek duruşumuzu “Çevre Temizlik Etkinliği” ile bu yıl da devam 
ettirdik. Bu çalışmaları; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin düzenlemiş olduğu 
7.Karbon Zirvesinde “We Go Green” projesi ile “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü 
alarak taçlandırdık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor; başarılarımızın 
artarak devam etmesini diliyorum.
Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin “Sen de bir ateşböceği yak” kampanyasın-
da cinsiyet ve fırsat eşitliğinin önemini vurgulayarak bu konuda toplumsal 
farkındalığı artırmayı hedefledik. Kampanya boyunca cinsiyet ve fırsat eşitliği 
konusunda mesajımızı gerek trafolara resmederek gerek müşteri bilgilendirme 
SMS‘leri ile gerekse konuyla ilgili sosyal mesaj videoları ile duyurduk. Sektörü-
müzde kadın işi erkek işi kalıp yargılarını yıkmayı hedefleyen, Akkök Holding’in 
enerji grup şirketleri ile yürüttüğümüz Kadın Enerjisi projesine başlamanın he-
yecanını yaşadık. Projenin önemli adımlarından biri olan Kadın Enerjisi Next ile; 
enerji grup şirketlerindeki çalışma arkadaşlarımızın kız çocuklarının lise ve üni-
versite tercihlerinde elektrik bölümlerinde eğitim almaları için teşvik ediyoruz. 
Her yıl yüzlerce kız öğrencimizin hayatına dokunarak enerji sektöründe yeni 
ufuklar açacağımıza inanıyorum. 
Hayatın her alanına değer katan çalışmalarımız ile tüm SEDAŞ ailesine 2022’nin 
sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diler, başarılarımızda emekleri bulunan 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

DR. NECMI ODYAKMAZ
 YÖNETIM KURULU VE 

ICRA BAŞKANI 

Ç
evrim içi gerçekleşen 
zirvede iş dünyası, 
akademi ve sivil top-
lum kurumlarından 
temsilcilerin katılım-

larıyla “Yeni Yeşil Yol: Fır-
satlar ve Zorluklar”, “Karbon 
Yönetimi ve Enerji”, “Karbon 
Yönetimi ve Endüstri” başlık-
lı oturumlar gerçekleştirildi. 
Program sonunda düzen-
lenen törende şirketimizin 
ofislerinde kullandığı yeni-
lenebilir enerjiye ait yeşil 
enerji sertifikası, sıfır atık 
uygulaması, plastik kullanı-
mının azaltılması, enerji ve-
rimliliği ve karbon negatif 
hedefleri doğrultusunda ha-
yata geçirdiği ‘’We Go Green’’ 
projemiz ile “Düşük Karbon 
Kahramanı” ödülüne layık 
bulunduk. 
We Go Green projemiz ile ka-
lıcı organik kirleticilerin ber-
taraf edilmesi, plastik kul-
lanımının azaltılması, enerji 
hatlarında kuş koruma ted-
birleri, sıfır atık girişimi, ener-
ji verimliliği, karbon salınımı 
gibi konularda sürdürülebilir 
çözümleri hedefliyoruz.

İKLİM KRİZİNE 
DİKKAT ÇEKİLDİ
Yönetim Kurulu ve İcra Baş-
kanımız Dr.Necmi Odyakmaz, 
iklim krizi ile mücadelede 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim 

ve Tüketim Derneği’nin ana destekleriyle 
düzenlenen 7. İstanbul Karbon E-Zirvesinde, 
güçlü rakiplerimizi geride bırakarak “Düşük 

Karbon Kahramanı” ödülünü kazandık. 

“Düşük Karbon 
Kahramanı” Ödülünü 

Kazandık

karbon negatif hedeflerinin ve 
yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımının son derece 
önemli olduğunu belirterek, “Bir-
leşmiş Milletler Global Compact 
imzacı şirketlerinden biri olarak 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda taahhütlerimizi 
yerine getirmeye yönelik aksi-
yon almaya devam ediyoruz.  Bu 
bağlamda dünyamızdaki yaşa-
ma olumlu katkıda bulunuyor, 
kaynakların verimli kullanılması 
konularında tedbirler alıyoruz. 
We Go Green projemiz ile de aldı-
ğımız bu ödül bizim için başarılı 
çalışmalarımızın takdiri anlamını 
taşıyor. Bu çalışmalarda emeği 
geçen ve ödülün kazanılmasın-
da önemli paya sahip olan tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.     

NELER YAPTIK
Projemiz kapsamında, bölgeleri-
mizdeki dağıtım trafolarının ta-
mamından yağ numunesi alarak 
İndikatör Poliklorlu Bifenil (PCB) 
analizlerini yaptık. Ofislerde cam 
şişe kullanımına geçerek yıllık 
1 milyondan fazla plastik şişe 
sarfiyatını sonlandırıldık. Dünya 
Temizlik Günü’nde farkındalık 
yaratmak amacıyla, çöp toplama 
etkinliği düzenledik. Yenilenebi-
lir enerji kullanımı ile sera gazı 
emisyonunu yüzde 96 oranında 
düşürdük.”
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İ
lk olarak Sakarya’da sonrasında 
Kocaeli, Düzce, Bolu ve Geb-
ze’de toplumu yakından ilgilen-
diren konulara dikkat çekmek 

için özel gün mesajları resmedildi. 
Kamuoyu bilgilendirmeleri oluş-
turmanın yanı sıra vermek iste-
diğimiz mesajları sanatsal yüzey 
boyama ile anlatmanın daha etkin 
olabileceği inancıyla işe koyulduk 
ve trafoları tuvale dönüştürdük.
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yet-
kinlikler Direktörümüz Sinem Yo-
rulmaz, “Toplumsal farkındalığın 
oluşturulması, paydaşlarımızın ve 
müşterilerimizin bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi çerçevesinde; 

Toplumsal bilinci artırmayı hedeflediğimiz 
“Tuvalimiz Trafolar” projesinde trafoları tuval 
olarak kullanarak; faaliyet bölgemizdeki tüm 

müşteri ve vatandaşlara farkındalık mesajlarımızı 
iletirken, trafoların dış yüzeyinin daha estetik 

görünmesini sağlıyoruz.

“Tuvalimiz Trafolar” Projesi ile “Tuvalimiz Trafolar” Projesi ile 
Farkındalık Mesajlarımızı PaylaşıyoruzFarkındalık Mesajlarımızı Paylaşıyoruz

Hayvanları Koruma Günü, Ulusla-
rarası İklim Eylem Günü, Kadına 
Yönelik Şidde-
te Karşı Ulusla-
rarası Mücade-
le Günü, Dünya 
Tasarruf Günü 
ve 3.şahıs ka-
zalarına karşı 
bilgilendirmeye 
yönelik mesaj-
larımızı trafola-
rımız aracılığı ile 
resmettik. Kent 
merkez ler in in 
işlek noktaların-
da bulunan trafolara yaptığımız 
sanatsal boyama faaliyetleri, çev-
re sakinlerinin de yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Konusunda uzman res-
samlarla iş birliği içerisinde yü-
rüttüğümüz projeye, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı arkadaşlarımız 
da destek verdiler” dedi.
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Y
enilenen tasarımı ile yeni 
yerlerinde hizmet ver-
meye başlayan Başiske-
le ve Karasu Operasyon 

Merkezlerinin açılışı SEDAŞ Üst 
Yönetim Ekibinin katılımıyla ger-
çekleşti. Çalışma ofislerinden 
malzeme depolarına kadar ye-

Başiskele ve Karasu Operasyon Merkezlerimiz Yeni Yerinde

Dinlenebileceğimiz, nefes alabileceğimiz ve yıllardır özlemini duyduğumuz estetik görünüme sahip, ürün 
çeşitliliği yüksek olan “Cafe De Şarj” geniş katılımla açıldı.

“Cafe De Şarj” Sizleri Bekliyor“Cafe De Şarj” Sizleri Bekliyor

S
akarya kampüs içinde hiz-
mete giren cafenin açılışı-
na; Akkök Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi, CFO’su 

ve Enerji Grubu Sorumlusu İcra 
Kurulu Üyesi Özlem Ataünal, Cez 
Grup Ülke Müdürü Ondrej Dvorák, 
Akkök Holding Yönetim Kurulu ve 
İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin 
Çiftçi, Akkök Holding Hukuk Di-

rektörü Çağla Zıngıl, SEDAŞ Üst 
Yönetim Ekibi ve çalışma arka-
daşlarımız katıldı.
Hayalimizin de ötesine geçen bu 
güzel alanın açılış konuşmasını, 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz 
yaptı. Odyakmaz; uzun süredir 
böyle bir sosyal alan ihtiyacının 
bulunduğunu ve herkese hitap 

edecek nitelikte olmasından dola-
yı da ayrıca mutlu olduğunu belir-
terek, emeği geçenlere teşekkür 
etti. Açılış konuşmalarının ardın-
dan Akkök Holding Üst Yöneti-
mi’nin katılımı ile açılış kurdelesi 
kesildi. 
Bir ilke daha imza atılan bu önemli 
günde, dijital platform üzerinden 
erişim sağlayabileceğimiz “Şarj 

Noktası” isimli dijital kütüphane 
de devreye alındı. Bilgi Teknolo-
jileri Müdürlüğünde Uygulama ve 
Entegrasyon Yönetimi Uzmanı 
Ferhat Yeşilyurt, davetlilere pro-
jenin detaylarından söz etti.
Müzik dinletisi eşliğinde keyif-
li vakit geçiren davetliler, açılış 
sonrası Cafe De Şarj alanını gez-
diler.

niden dizayn edilen operasyon 
merkezlerimiz, 7 gün, 24 saat 
bölgedeki tüm müşterilerimize 
hizmet vermeye başladı. Açılı-
şın ardından SEDAŞ Üst Yönetim 
Ekibi, ofis ve saha alanlarını in-
celeyerek çalışma arkadaşları-
mızla bir araya geldi.
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“Power On Day” Kıdem Ödülleri Dağıtıldı

Ş
irketimizde 10, 15 ve 20’nci 
yıllarını dolduran 98 çalışma 
arkadaşımıza kıdem 
ödülleri takdim edil-
di. Dijital platform 

üzerinden gerçekleş-
tirilen “Power On Day” 
etkinliğine Yönetim Ku-
rulu ve İcra Başkanımız 
Dr.Necmi Odyakmaz, İcra 
Başkan Yardımcımız Jiri Ho-
lub, İnsan Kaynakları ve Kurum-
sal Yetkinlikler Direktörümüz Sinem 
Yorulmaz, Regülasyon ve Uyum 
Direktörümüz Mustafa Yılmaz, Da-
ğıtım Operasyonları Direktörümüz 

Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi 
Direktörümüz Erol Sancak ve CFO 
Vekili ve Hazine Müdürümüz Özcan 
Yüksel katıldı. 
Etkinlik öncesi; 10, 15 ve 20’nci 
yıllarını dolduran çalışanların masa-
larına plaketlerinin ve hediyelerinin 

yer aldığı çantalar bırakıldı. Sakar-
ya’dan 39, Kocaeli’den 24, Bolu’dan 
10, Düzce’den 10 ve Gebze’den 
15 olmak üzere toplamda 98 ça-
lışma arkadaşımıza ödülleri verile-
rek emekleri dolayısıyla teşekkür 
edildi. Etkinliğin açılış konuşmasını 

D
ünya Etik Haftası etkin-
likleri kapsamında; şirke-
timiz kurumsal değerle-
rinin temelini oluşturan 

Etik ile ilgili çalışma arkadaşları-
mıza mikrofon uzatarak düşün-
celerini aldık. Farkındalık yarat-
mak için oluşturduğumuz video 
mesajlarını sosyal medya he-
saplarımızdan paylaşarak konu-
ya dikkat çekilmesini sağladık. 
Etik konusundaki bilgilerimizi 
ölçmek için düzenlediğimiz bilgi 
yarışmasında ise en hızlı ve doğ-
ru cevabı veren arkadaşlarımıza 
Üst Yönetim Ekibimiz tarafından 
ödülleri verildi. 
Bu kapsamda gerçekleşen diji-
tal yarışmada dereceye giren, 
Stratejik Planlama ve Geliştirme 
Müdürümüz Ayfer Özer’i, Ar&Ge 

Dünya Etik 
Haftasını 
Etkinliklerle 
Kutladık

Proje Yönetimi Süreç Uzmanı-
mız Ece Otu’yu, Dava ve Hukuki 
Süreçler Yöneticimiz Sümeyye 

ISG Bilgi Yarışması 
Kazananlarına 
Ödülleri Verildi

İ
ş sağlığı ve güvenliği bilgile-
rimizi tazelemek amacıyla dü-
zenlenen, “Ramak Kala Olay/
Tehlike Bildirimi” konulu bilgi 

yarışmasında dereceye giren 
arkadaşlarımıza Üst Yönetim 
Ekibimiz tarafından ödülleri ve-
rildi. Bolu Bölge Müdürlüğü’nde 
Bölge Görevlisi olarak çalışan 
Fatih Kaymaz’ı ve Sakarya Böl-
ge Müdürlüğü/Geyve Operasyon 
Biriminde Vardiya Amiri olarak 
görev yapan Necati Akbay’ı gös-
terdikleri başarıdan dolayı tebrik 
ediyoruz.

7
. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde Düşük 
Karbon Kahramanı seçilen “We Go Gre-
en” projesinin temsilcilerine ödül töreni 
düzenleyerek teşekkür sertifikası ve-

rildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İnsan 
Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü-

Güner’i ve Avukatımız Hümeyra 
Akyavaş’ı başarılarından dolayı 
tebrik ediyoruz.

yapan İnsan Kaynakları ve Kurum-
sal Yetkinlikler Direktörümüz Sinem 
Yorulmaz; “Şirketimize emek veren 
98 ekip arkadaşımızı tebrik ediyo-
rum. “Power On Day” kıdem ödülleri 
törenimizin bu yıl üçüncüsünü ger-

çekleştirerek, geleneksel 
hale getirdik. Uzun yıl-

lar şirketimize hizmet 
vererek değer katan 
arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. 

Nice başarılar dileye-
rek, ekip arkadaşlarımı 

kutluyorum” dedi. 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız 
Dr.Necmi Odyakmaz ödül alan çalı-
şanları tebrik ederek, “Şirketimizde 
yıllarca emek vermiş, gönül vermiş 
98 ekip arkadaşımız, SEDAŞ aidi-
yet duygusunun ne kadar yüksek 
olduğunun göstergesidir. “Power 
On Day” etkinliği ile yılların ne denli 
hızla aktığını, acısıyla tatlısıyla pek 
çok anı ve başarıyı paylaştığımızı 
hatırlıyoruz. Ödül alan arkadaşları-
mı kutluyor ve başarılarının deva-
mını diliyorum” dedi.

müz Sinem Yorulmaz, Düşük Karbon Kahramanı 
Ödülü’nün kazanılmasında büyük paya sahip 
proje ekibini tebrik ederek, Birleşmiş Milletler 
Global Compact imzacı şirketlerinden biri olarak 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusun-
da çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Çevreci “We Go Green” Projesi Temsilcileri Ödüllendirildi
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K
ocaeli, Gebze, Sakarya, 
Bolu ve Düzce’deki sa-
yaç okuma ekipleri baş-
ta olmak üzere, şirketin 

çeşitli birimlerinden toplamda 
348 SEDAŞ gönüllüleri iyilik için 
yürüdüler. 87 takıma ayrılan 
gönüllüler, bir ay boyunca tam 
126 milyon adım atarak Step-
tember’a destek verdiler.
2011’den bu yana her yıl ey-
lül ayında dünya genelinde eş 
zamanlı gerçekleşen Steptem-
ber’da gönüllüler iyilik için yü-
rüdü. Atılan her adım Serebral 
Palsi’li çocukların yaşam boyu 

Serebral Palsi’li çocuklar adına farkındalık 
yaratmayı amaçlayan Steptember projesine 

desteğimizi bu yıl da sürdürdük. 87 takımdan 
oluşan 348 çalışma arkadaşımız bir ay 

boyunca 126 milyon adım attı.

Adımlarımızı Serebral 
Palsi’ye Dikkat 

Çekmek Için Attık

ihtiyaç duyduğu tedavi, rehabi-
litasyon ve özel eğitime ulaş-
malarına katkı sağlanıyor. 6 
Ekim Dünya Serebral Palsi Gü-
nü’ne özel farkındalık hareketini 
destekleyerek, eylül ayı boyun-
ca iyiliğe milyonlarca adım attık.

Serebral Palsi nedir?
Serebral Palsi ilerleyici olmayan 
ancak yaşla birlikte değişebilen, 
hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor 
fonksiyon kaybı, postür ve ha-
reket bozukluğu oluşturabilen 
bir hastalık. Çocuklukta en sık 
rastlanan fiziksel engellilik du-

“Sen de Bir Ateşböceği Yak” Aktivizm 
Kampanyasında Yerimizi Aldık

Enerji Sektöründe Bir Ilk 
“Engelsiz Iletişim” Hizmeti

B
irleşmiş Milletler Kadın Biri-
mi’nin, kadına şiddete karşı 
farkındalığı artırma amacıy-
la düzenlediği “Sen de bir 

ateş böceği yak” kampanyasına 
dahil olduk.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Gü-
nü’nde, “Kayıtsız Kalmayın” slo-
ganıyla yürütülen 16 günlük ak-
tivizm hareketi, kadınların maruz 
kaldıkları şiddetin son bulması için 
herkesi duyarlı olmaya davet edi-
yor. 
Kampanyaya dahil olan çalışmala-
rımız ile kadınların karşılaştıkları 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
ve ayrımcılığa dikkat çektik. Tuva-
limiz Trafolar projesi kapsamında, 
Gebze Bölge Müdürlüğü/Merkez 

Operasyon Biriminde ve Dilovası 
Operasyon Biriminde görev yapan 
çalışma arkadaşlarımız ile trafo-
muza #KayıtsızKalmayın etike-
tiyle birlikte ateşböceği görselini 
resmettik.
Üst Yönetim Ekibimizin ve ça-
lışanlarımızın kampanyaya dair 
çağrılarının bulunduğu videolar 
hazırlanarak, sosyal medya hesap-
larından paylaşılırken müşterilere 
gönderilen SMS’ler ve çağrı mer-
kezi aracılığıyla da konuyla ilgili 
mesajlar iletildi. 16 günlük akti-
vizm kampanyası boyunca tüm ça-
lışanlara farkındalık amaçlı turun-
cu yaka kurdelesi ile ateşböceği 
sembolü dağıtıldı ve şirket bilgisa-
yarlarında ekran koruyucu olarak 
ateş böceği tasarımı kullanıldı.

E
nerji sektöründe bir ilk 
olan ve iletişimde en-
gelleri kaldıran “Engel-
siz İletişim” hattımıza 

erişim hizmeti ile ilgili çekti-
ğimiz videoyu, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü özelinde ya-
yınladık.
Sosyal medya hesaplarımız-
dan da paylaşılan videoda, 
işitme engelli müşteriler için 
sunulan Engelsiz Çağrı Mer-
kezi hizmetinin ayrıntılarına 
yer verildi. 20 bin kilometre-
karelik alanda, 3,7 milyon nü-
fus ve 2 milyonu aşan müşte-
riye hizmet veren şirketimizin 
çağrı merkezindeki işaret dili 
hizmeti, elektrik dağıtım sek-
töründe ilk olma özelliğini ta-
şıyor.

SEDAŞ’ın Engelsiz Çağrı Merkezi 
hizmetinden yararlanmak iste-
yen müşteriler, www.sedas.com 
web sitesindeki “Engelsiz İleti-
şim için tıklayın” butonuna tık-
layıp, gerekli bilgileri doldurarak 
186 telefon numaralı çağrı mer-
kezindeki işaret dili uzmanı müş-
teri temsilcisine bağlanabiliyor. 
Görüntülü yapılan görüşmeler 
sayesinde işitme engelli müşteri-
ler, talep ve şikayetlerini kolayca 
aktarabiliyor. 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı tarafından bu 
yıl açıklanan verilerine göre ül-
kemizde yaşayan işitme engelli 
bireylerin sayısı 179 bin 867. 
İşitme engeli bulunan yurttaşla-
rın kamusal hizmetlerden fayda-
lanabilmeleri önem taşıyor. 

rumu olan Serebral Palsi, gelişi-
mini tamamlamamış beynin; do-
ğum öncesi, doğum sırası veya 
doğum sonrası dönemde hasar 
görmesi nedeniyle oluşuyor. 
Hastalığa sahip çocuklarda epi-

lepsi, zekâ geriliği, davranış bo-
zukluğu, yutma sorunları, kas-is-
kelet bozuklukları gibi ikincil tıbbi 
sorunlar görülebilirken doğru te-
davi ile çocuğun becerileri geliş-
tirilebiliyor.
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20’si çocuk 60 kişiden oluşan SEDAŞ gönüllüleri ekibi, 
Derince Harikalar Diyarı’nda çevre temizliği gerçekleştirdi. 

D
ünyamızda meydana 
gelen çevresel kirliliğin 
bireysel ve kitlesel çaba-
larla önlenmesine yönelik 

dikkat çekmek için “Daha Temiz 
Bir Dünya Senin Elinde” motto-
suyla minik gönüllerimiz ile saha-
ya çıktık. Çalışma arkadaşlarımız 
ve ailelerinden oluşan 60 kişilik 
gönüllü ekibi ile Dünya Temizlik 

doğaya karşı sorumluluğumuzun 
arttığı vurgulayarak, sürdürüle-
bilir bir gelecek için farkındalık 
çağrısı yaptık.

Günü’nde Derince Harikalar Diya-
rı’nda çevre temizliği yaptık. 
Global Compact imzacı şirket-
lerinden biri olarak, çevresel 
sorumluluğu artıracak her tür-
lü faaliyete ve oluşuma destek 
verme amacı ile Dünya Temizlik 
Günü’nde farkındalık yaratma-
yı hedefleyen bir çalışmaya hep 
birlikte imza attık. Her yıl gele-
neksel hale getirilen etkinliğimiz 
bu sene Kocaeli İli, Derince İlçesi, 
Harikalar Diyarı sahilinde ger-
çekleşti. Piknik alanında bir ara-
ya gelen katılımcılar, yürüyerek 
yerlere ve ağaçlık alanların arası-
na atılmış çöp ve atık maddeleri 
topladı. Minik çevre gönüllüleri-
miz ile etkinlik boyunca yüzler-
ce kilo çöp ve atık topladık. Açık 

havada sosyal mesafe, maske 
ve eldiven kullanım kurallarına 
uygun gerçekleştirdiğimiz etkin-
likte, yaşanabilir bir dünya için 

Minik Gönüllülerimiz ile Dünya 
Temizlik Günü’nde Sahaya Çıktık

B
u yıl üçüncü kez düzenle-
nen Türkiye genelindeki 
fidan dikme etkinlikleri-
ne, Kocaeli’nde Umutte-

pe mevkii ve Gebze Bilişim Va-
disi, Sakarya’da Kuzey Marmara 
otoyol şantiyesi, Bolu’da Dört-
divan ilçesindeki yangın bölgesi 

 “Geleceğe Nefes” Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, 
Düzce ve Gebze bölgelerimizde 750 adet fidanı toprakla buluşturduk. 

750 Fidanı Toprakla Buluşturduk

ve Düzce’de Musababa Köyü’n-
de eşzamanlı olarak Bölge Mü-
dürlerimiz ve çalışanlarımız ile 
katılım sağladık.
“Geleceğe Nefes” adıyla kut-
lanan Milli Ağaçlandırma Günü 
kapsamında 81 ilde yıl sonuna 
kadar, Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından yetiştirilen 252 mil-
yon fidan dikileceği öğrenildi.
Dünyanın en büyük sürdürüle-
bilirlik inisiyatifi Birleşmiş Mil-
letler Global Compact üyesi olan 
şirketimiz, geçen yılki etkinlikte 
toplamda 500 fidanı toprakla 
buluşturmuştu. 

Bolu KocaeliSakaryaSakarya

Düzce

Gebze
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Enerjik, dinamik ve yeni bakış açıları kazandıracak yetenekli gençlere, SEDAŞ kültürünü tanıtarak iş imkânı 
sunan "Stargate” Yetenek Programında 7 ay boyunca çalışma şansı elde eden 9 genç yetenek mezun oldu.

Y
eni mezunlar şirketimi-
zin yetenek yönetimi 
ve gelişimi stratejisinin 
parçası olan bu program 

süresince şebeke yönetim ve 
yatırımları ile bakım, onarım ve 
sayaç operasyonlarının temel di-
namiklerini daha yakından izledi. 
Elde ettikleri saha deneyimlerin-
den yola çıkarak inovatif proje-
ler geliştirme fırsatı bulan genç 
mühendisler, SEDAŞ yöneticile-
rinden oluşan jürinin de takdirini 
topladı.

GENÇ MÜHENDİSLERİ 
TEBRİK ETTİ
Projenin yeni nesil yetenekler 
açısından önemine değinen Yö-
netim Kurulu ve İcra Başkanımız 
Dr. Necmi Odyakmaz, “Şirket ola-
rak gençleri önemsiyor ve her 
fırsatta yeni bakış açıları kazan-
malarına yardımcı oluyoruz. Bu 
yıl ikincisi gerçekleşen Stargate 
programı ile genç yetenekleri 
keşfetmenin, onlara farklı yet-
kinlikler kazandırmanın ve gele-
ceğe yön verecek liderler olma 
yolunda destek olmanın gurur 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Genç 

“Stargate” Yetenek Programı Yeni “Stargate” Yetenek Programı Yeni 
Mezunlarını VerdiMezunlarını Verdi

mühendis arkadaşlarımızı 7 aylık 
süreç boyunca gösterdikleri öz-
veri ve yaratıcı çözümler sunan 
başarılı projeleri için tebrik edi-
yorum. Vizyonları ve enerjileriy-
le SEDAŞ’ı sektörümüzde öncü 
şirketler arasına taşıyan gençleri 
ve bizi heyecanlandıran Stargate 
projesini önümüzdeki yıllarda da 
sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

STARGATE PROJESİ 
HAKKINDA
Stargate, mühendislik fakültele-
rinin Elektrik Mühendisliği ya da 
Elektrik ve Elektronik Mühendis-

liği bölümlerinde son sınıf veya 
yüksek lisans eğitimi devam 
eden öğrencilere yönelik tasar-
landı. Proje, birlikte gelişmeyi 
ve geliştirmeyi amaçlayan yeni 
nesil bir staj programı olarak uy-
gulanıyor. 7 aylık program süre-
since gençlere, SEDAŞ’ın çeşitli 
bölümlerinde farklı uzmanlıkları 
deneyimleme ve farklı yetkinlik-
ler kazanma olanağı sunuluyor.
Stargate programına başvuru ya-
pan genç mühendisler, mülakat 
yöntemi ile sürece dahil ediliyor. 
Program sonunda, hazırladıkları 
projeleri SEDAŞ yöneticilerine 

SEDAŞ ile enerjiye yön verecekler

‘‘Enerjik Buluşmalar’’ Devam Ediyor‘‘Enerjik Buluşmalar’’ Devam Ediyor

A
kkök Holding Enerji 
Grubu Şirketlerinin, 
sektörümüze ve şir-
ketlerimize dair bilgi 

ve görüş alışverişinde bulun-
duğu, sinerji fırsatlarını ve 
stratejilerini tartıştığı ‘‘Enerjik 

Buluşmalar’’, Akkök Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi, Enerjiden 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve 
CFO’su Özlem Ataünal’ın baş-
kanlığında devam ediyor. Akkök 
Holding, Akenerji ve Sepaş Ener-
ji’nin üst düzey yöneticilerinin 

katılım sağladığı program, Ener-
jide Kadının Gücü toplantısıyla 
SEDAŞ’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşti. Enerjik Buluşmalar’ın 
üçüncü toplantısı Scada, yatırım 
ve bakım saha ziyaretleri ile de-
vam etti.

sunan mühendisler, değerlen-
dirme sonucuna göre şirketin 
uzman veya mühendis kadrola-
rında iş fırsatı bulabiliyor. 
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1
4 Temmuz’da Sakarya, 
13 Ağustos’ta Düz-
ce, 8 Eylül’de Bolu, 8 
Ekim’de Gebze ve 12 

Kasım’da Kocaeli Belediye 
Başkanlarıyla dijital platform 
üzerinden düzenlenen ile-
tişim toplantılarında, bölge 

“Belediye Başkanları ile Bir 
Araya Geldik” 

Üst Yönetim Ekibimiz ve Bölge Müdürlerimiz; Bolu, Düzce, Gebze, 
Kocaeli ve Sakarya’nın, Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek 

bölgelerde gerçekleştirilmekte olan projeler hakkında bilgi verdiler.

müdürleri hazırladıkları sunumlar 
ile 5 bölgenin tamamında devam 
eden ve önümüzdeki dönemler-
de hayata geçirilmesi planlanan 
altyapı, bakım, onarım ve yenile-
me faaliyetlerini anlattı. 
Belediye Başkanları gerçekleş-
tirilen toplantılar dolayısıyla 

SEDAŞ yöneticilerine teşekkür 
ederek yatırımlardan duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. 

‘’YEREL YÖNETİMLERLE İYİ 
İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLMAYI 
ÖNEMSİYORUZ”
Toplantıların açılış konuşmasını 

yapan Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanımız Dr.Necmi Odyak-
maz; “Yerel yönetimlerle bir 
araya gelmek, bu buluşma-
ları periyodik hale getirmek 
iletişimi canlı tutmak birincil 
önceliğimiz. Bu toplantılarla 
ilin ilçelerin sorunlarını din-
liyoruz. Bölgesel yöneticile-
rimizin iletişimini güçlendiri-
yoruz. Altyapı, bakım, onarım 
ve yenileme faaliyetlerimiz 
noktasında karşılıklı destek 
ve yardımlaşmayı sağlayarak, 
yerel yönetimlerle koordi-
nasyon halinde hareket edi-
yoruz. Bölgelerimizin elektri-
fikasyon altyapısı açısından 
daha iyi hale getirilmesi için 
hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

BoluKocaeli

Sakarya

DüzceGebze

İ
nsan Kaynakları ve Kurumsal 
Yetkinlikler Direktörlüğü ta-
rafından düzenlenen Biz Bize 
Buluşmalar’da 62 çalışma ar-

kadaşımız Üst Yönetim Ekibimiz 
ile buluştu. Çalışan Bağlılığı Ça-
lıştayı’nın devamı niteliğindeki 
program, yarım gün sürdü. 
Tüm müdürlükler ve 
bölgelerden çalışanla-
rın katıldığı buluşma 
boyunca, karşılıklı 
soru ve cevaplarla 
daha iyi bir çalışma 
ortamı oluştura-
bilmek için fikir 
alışverişi yapıldı.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞINA 
ODAKLANILDI
Açık ve şeffaf bir şekilde görüşle-

rin paylaşıldığı programda, 
çalışan bağlılığı anketinin 
2020 sonuçları da çalı-
şanlarla tekrar değerlen-
dirildi. Çalışan bağlılığına 

odaklanan ve daha iyi 
bir işveren mar-
kası hedefi ile 
gündeme alınan 
konu başlıkla-
rı için aksiyon 
planları oluştu-
rulacağı belir-
tildi.

“Biz Bize Buluşmalar” Etkinliğinde 
Görüşlerimizi Paylaştık

Ç
alışan bağlılığı ve motivas-
yonu artırmayı hedefle-
yen Gifty Meet projemizin 
lansmanını gerçekleştirdik. 
Lansmanın ardından kuşak 

araştırmacısı yazar Evrim Kuran’ın 
katılımıyla düzenlediğimiz webi-
narda, “Cesur Yeni Dünya” konu-
sunda keyifli bilgiler edindik.  
“Cesur Yeni Dünya İleri/Geri Bil-
dirim” başlıklı webinarda Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanımız Dr. Nec-
mi Odyakmaz, İnsan Kaynakları 
ve Kurumsal Yetkinlikler Direktö-
rümüz Sinem Yorulmaz ve İnsan 
Kaynakları Müdürümüz Emine 

Oğcu Çetinkaya da konuşmacı 
olarak yer aldı. 
“Gifty Meet” projesi kapsamın-
da çalışan bağlılığı süreçlerin-
de ortaya çıkan iletişim konu-
sunda; webinarlar, eğitimler, 
atölye çalışmaları gerçekleş-
tirerek bilgi ve farkındalığın 
geliştirilmesini amaçlıyoruz. 
Proje ile çalışma ortamında ile-
tişim ve güven artırılarak mo-
tivasyonun yükseltilmesi ve 
hayatın her anında İleri/Geri 
bildirime yer verilmesi hedef-
leniyor. 
İleri/geri bildirim görüşme sü-

recinin yer aldığı proje, ça-
lışan bağlılığı anketleri ve 
360 derece değerlendirme 
ile desteklenecektir. Çalı-
şanlar proje ile performans 
açılış, ara değerlendirme 
ve kapanış dönemlerine 
ek olarak ihtiyaç duyulan 
konularda geri bildirim gö-
rüşmeleri yapabilecek. İle-
ri bildirim aşamasında ise 
çalışanlarımız eBA sistemi 
üzerinden taleplerini ilete-
rek eşleşecekleri  yöneti-
cilerimizle görüşmeler ger-
çekleştirecek.

“Gifty Meet” Projesini 
Hayata Geçirdik
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 ‘Aynalar’ kitabı “ben hatırlama 
takıntısı olan bir insanım” diyen 
Eduardo Galeano’ya ait çarpıcı bir 
kitaptır. Bu kitap her türlü bilgiyle 
dolu, insan yaşamının en başından 
başlıyor anlatmaya, öyle ki insan 
embriyosundaki solungaçlardan 
tutun, günlerin ortaya çıkışı, çata-
lın keşfine kadar çoğu bilgiyi bu-
lursunuz. En güzeli de bu bilgileri 
başlıklar halinde ve kısa kısa ver-
miş olması. 
Size roman önermiyorum aslında 
bilgi kutusu öneriyorum. Ana ka-
rakter, yan karakterler yok, kurgu-

lanmış öyküler yok. Sadece insan yaşamının inişli çıkışlı 
merdivenleri var. Kitabı okurken cahilliğinizle yüzleşme 
yaşarsanız şaşırmayın. Sanki yazar, okuyucuyu utandır-
mak ister gibiydi. “Bunu biliyor muydunuz, peki ya bunu?”.  
Dünya oldu, insan oldu, bugün durup da nasıl ve nedenini 
kaç kere düşünüyoruz? Madem olduk, buradayız keyfini 
çıkaralım veya yaşamayı hak etmek için çabalayalım, ge-
nelde sadece olan bu. Eduardo Galeano baya kafa yormuş 
ve bilgilerini öyle bir sanat diliyle anlatmış ki ne anlattığı-
nın yanı sıra nasıl anlattığına da şaşırıyorsunuz. Örneğin 
Âdem ve Havva’dan itibaren ırklara ayrılarak büyümemizi 
anlattığı kısmın başlığı “renk cümbüşüne doğru yolculuk”. 
Merak ettiniz mi hiç? İlk ipek, ilk çay, tuz, pusula, kâğıt, ba-
rut nerede bulundu? Eğer canınız çok sıkılmadıysa tabi ki 
merak etmediniz. Bunlar kitapta ayrı ayrı verilmek yerine 
“Çinliler neyi icat etmedi?” başlığı altında toplanmış. Bun-
lar gibi bazı başlıklardan birkaç cümleleri vermek isterim 
“Neredeyse Evrensel Bir Tarih” alt başlığıyla sunulan bu 
kitap hakkında birkaç fikir sahibi olabilmeniz için. 
Aristoteles’e göre kölelik
“Savaş sanatı, vahşi hayvanları ve buyruk altında yaşamak 
için doğmalarına rağmen bunu kabullenmeyip isyan eden 
insanları avlama işini de kapsar ve bu elbette ki doğru bir 
savaştır.”
 Darwin’in soruları
Mamutların vücudu neden yoğun kıllarla kaplıydı? Mamut, 
buz devri başlayınca posta bürünmüş bir fil olamaz mı?
Muhammed Ali
Tüy ve kurşun oldu. Boks yaparken dans ediyor ve rakibini 
deviriyordu. 
Başlıklarda kısa bir tarih turu yapıp geri gelmemiz belki 
bize de hatırlama dürtüsü kazandırır. Ayrıca bu tarih turu 
hem her coğrafyayı kapsıyor hem de tüm zamanları kapsı-
yor. Yani bir kitap alıyorsunuz ve insanlık tarihine bir perde 
açmış oluyorsunuz. 

AYNALAR
Eduardo Galean

SEMA ÇETINKAYA
TAHAKKUK IŞLEMLERI GÖREVLISI

Sedaş’ta Çay Saati

Ç
ay Saati” dijital et-
kinliğinde çalışma 
arkadaşlarımızla bir 
araya geldik. Partner 
firmamız Avita ile Ça-

lışan Destek Programı kap-
samında gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikte, Diyetisyen Fatma 
Gök’ün ‘Beslenme Konusun-
da Doğru Bilinen Yanlışlar’ 
ve Fizyoterapist Meltem Diş-
li’nin ‘Günlük Hayatımızda 
Beden Sağlığımızı Korumanın İpuçları’ konularındaki payla-
şımları ile faydalı bilgiler edinirken, keyifli bir mola saati ya-
şadık. “Çay Saati” webinarlarımız farklı konularla önümüz-
deki günlerde de devam edecek.

Y
eni yılı görev başında karşıla-
yan saha çalışanlarını SEDAŞ 
Üst Yönetim Ekibi yalnız bırak-
madı. 31 Aralık günü Gebze’den 

Bolu’ya tüm bölgelerdeki SEDAŞ lo-
kasyonlarını ziyaret eden SEDAŞ Üst 
Yönetim Ekibi, enerji ihtiyacının ke-
sintisiz sağlanması amacıyla görev-
lerinin başında olan çalışanların yeni 
yılını kutladı. Enerji dağıtımında gece 
gündüz demeden saha ekiplerinin 
mücadele ettiğini belirten SEDAŞ Yö-
netim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Nec-
mi Odyakmaz, “Sene boyunca ortaya 
koydukları başarılı çalışmalar için tüm 
SEDAŞ ailesini yürekten kutluyorum. 
Yorucu bir yılı daha geride bırakırken 
yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa 
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini 
diliyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
2022 yılında da daha iyi hizmet ver-
mek adına çalışmalarımıza aralıksız de-
vam edeceğiz.” dedi.

“Üst Yönetim Ekibimiz yeni yılı “Üst Yönetim Ekibimiz yeni yılı 
çalışanlarla birlikte karşıladı”çalışanlarla birlikte karşıladı”
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D
üzce Bölge Müdürlüğü, 
Dağıtım Varlıkları Biri-
mi’nde Dağıtım Varlıkları 
Görevlisi olarak çalışan 

Aykut Yılmaz ile özel ilgi alanı 
hakkında söyleşi gerçekleştirdik. 
AFAD gönüllüsü olmanın detay-
larını kendisinden öğreniyoruz. 

Bize kendinizden 
bahsedermisiniz?        
1973 düzce doğumluyum, iş ha-
yatıma bir fabrikada elektrik usta-
sı olarak başladım ve son 18 yıldır 
da SEDAŞ da çalışmaktayım. Ken-
dimi sürekli olarak geliştirmekte-
yim yenilikçi biriyim teknolojiyi 
doğru yolda kullanmayı seviyorum 
Amatör telsizciyim , aynı zamanda 
AFAD gönüllüsüyüm aktif olarak 
arama kurtarma faaliyetlerine ka-
tılıyorum .

SEDAS’ta hangi bölümde 
çalışıyorsunuz? Ne kadar 
zamandır görev yapıyorsunuz?
2003 yılından beri çalışıyorum 17 
yıldır kesme, bağlama ve kaçak 
servisinde çalıştım. Son 9 aydır 
dağıtım varlıkları bakım biriminde 
görev alıyorum. 

Bu hobiyi yapmaya ne zaman 
başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
1999 Gölcük ve Düzce depremle-
rinde insanların çaresizlikleri ara-
ma kurtarma ekiplerinin az oluşu 
kurtarılmayı bekleyen insanları-
mızın göçük altındaki yardım edin 
çığlıkları beni derinden sarstı. 
İnsani yardım ve arama kurtarma 
faaliyetlerine katılmamdaki en 
büyük etkendir. 13 Mayıs 2014 
de 301 madenciyi Soma’da iş ka-
zasında kaybetmiştik. Babalarını 
kaybetmiş yetim çocuklarımızı 5 

1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde yaşananların, insani yardım ve arama kurtarma 
faaliyetlerine katılmasında en büyük etken olduğunu söyleyen Aykut Yılmaz, en büyük 

hedefini ise uzman AFAD görevlisi olmak olarak açıklıyor.

Aykut Yılmaz: “Uzman AFAD Görevlisi Aykut Yılmaz: “Uzman AFAD Görevlisi 
Olmayı Hedefliyorum”Olmayı Hedefliyorum”

dakikada olsa nasıl mutlu edebili-
rim düşüncesiyle yardım kampan-
yası başlattım. Mesai arkadaşlarım 
ve çevremin desteği ile topladı-
ğımız yardım ve oyuncakları biz-
zat giderek maden şehitlerimizin 
çocuklarına verdik. 2019 yılında 
e-devlet üzerinden AFAD gönüllü-
sü olarak sistem üzerinden gerek-
li eğitimlerimi aldım. İnsanımıza 
daha faydalı olacağımı düşünerek 
( AFGD ) AFET GÖNÜLLÜLERİ DER-

kurtarma saha eğitimini başarıyla 
bitirdim. 12 kasım Düzce deprem-
leri etkinliğinde İçişleri Bakanı-
mızdan destek AFAD gönüllüsü 
kartımı aldım. İnsanımızın ihtiyaç 
duyduğu anda ona yardım elini 
uzatmak, hayat kurtarmak, genç-
lerimize güzel örnek olarak onların 
da bu tarz faaliyetlere katılmasını 
sağlamak en büyük tercih sebe-
bimdir.

Hobinize nasıl ve ne kadar 
zaman ayırabiliyorsunuz? Bu 
konuyla ilgili aldığınız Başarı ve 
ödüller var mı?
Mesai saatlerimin dışında eğitim-
lere ve insani yardım faaliyetleri-
ne katılıyorum.
TES İŞ sendikası Adapazarı şubesi 
yönetim kurulunun vermiş olduğu 
plaket, AFAD hafif arama kurtarma 
katılım belgesi, Düzce il sağlık mü-
dürlüğü ve Gölyaka Kaymakamlığı 
tarafından teşekkür belgesi, Afet 
gönüllüleri derneği genel merkezi 
tarafından hizmet takdir beratı al-
dım.

NEĞİ DÜZCE ŞUBESİNE üye oldum 
eski şube başkanımız Tarık Mert 
Bey’in kıymetli emekleri doğrul-
tusunda Yangın –ilkyardım – dağ-
cılık- ve hafif arama kurtarma eği-
timlerini aldım aktif olarak kayıp 
vakalarına katıldım. Kayıp olan bir 
vatandaşımızın arama kurtarma 
faaliyetlerinde bulunmasına ön-
cülük ettim. Gerekli tıbbi müdaha-
lede bulunarak  9 saatlik ormanda 
kurtarma operasyonunu başarıyla 
sonlandırdık . 2019  2021 yılların-
da Esmahanım sel felaketlerinde 
arama kurtarma operasyonlarına 
katıldım 30 ekim 2020 tarihinde-
ki İzmir bayraklı depreminde aktif 
olarak arama kurtarma çalışma-
larına katıldım 4 vatandaşımızın 
cansız bedenine ulaştık son ola-
rak Kastamonu bozkurt ilçesinde-
ki sel felaketine ekip lideri olarak 
insani yardım ve arama kurtarma 
çalışmalarına katıldım. Pandemi 
sürecinde TSK ve EGM personelle-
ri ile sağlık çalışanlarımıza ateş öl-
çümleri noktasında destek verdik. 
Ayrıca yol kontrollerinde görev al-
dım. AFAD tarafından sapancada 
düzenlenen 5 günlük hafif arama 

Aykut YILMAZ 

Hobinizle ilgili hedefiniz varmı? 
Kendinizi bu alanda daha fazla 
geliştirmek istiyor musunuz?
Hedefim uzman afad gönüllüsü 
olmak. Kendimi bu alanda gelişti-
rerek AFAD tarafından akreditas-
yon edilerek profesyonel  olarak 
afetlere katılım sağlamak istiyo-
rum.

Sizin gibi farklı hobileri olanlara 
verebileceğiniz tavsiyeler 
varmı? 
Uğraştığınız bir işte kendinizi ge-
liştirin araştırmacı olun asla pes 
etmeyin son olarak “Sende Afad 
gönüllüsü ol” afet bilinci eğitimi-
ni alarak kendinizi ve ailenizi ko-
rumaya karşı bilinçli olun. Afetsiz 
günler dilerim.

“Üst Yönetim Ekibimiz yeni yılı “Üst Yönetim Ekibimiz yeni yılı 
çalışanlarla birlikte karşıladı”çalışanlarla birlikte karşıladı”



12gazete

B
olu İline bağlı Yedigöller, 
Batı Karadeniz Bölgesinde, 
Bolu’nun 42 km. kuzeyinde 
yer alan 1636 ha. Büyük-

lüğündeki havzası ile 1965 yılın-
da “Milli Park”  olarak korunmaya 
alınmıştır. Havza kayan kütlelerin 
vadilerin önlerini kapatması so-
nucu oluşan, yüzeysel ve yer altı 
akışlarıyla birbirine bağlı, kuzey-
den güneye 1500 m mesafede 
sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. 

Yılın dört mevsimi doğanın tüm güzelliğini, zarafetini cömertçe sunduğu Yedigöller’de 
özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında tam bir renk cümbüşü hakim oluyor.

Yedigöller - BoluYedigöller - Bolu

Yeryüzündeki Saklı Cennet

Nasıl Gidilir:
İstanbul’dan gelenler Bolu’da 
TEM’den geçip sanayi sitesinden Yı-
ğılca yoluna giriyor. Yedigöller tabe-
lasından son milli park 72 kilometre 
uzaklıkta.
Ankara’dan eski İstanbul-Ankara 
güzergahı tercih edilebilir. Yeniçağa 
gelmeden Yedigöller tabelasını ta-
kip edebilirsiniz.

Milli Park içindeki Köyyeri mevkiin-
de yeni Bizans dönemine ait bulu-
nan kalıntılardan, eski dönemlerde 
bölgenin bir yerleşim yeri olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Yedigöller 
ve çevresinin jeolojik oluşumlar 
ve buna bağlı olarak jeoturizm açı-
sından da önemli bir bölge olduğu 
tespit edilmiştir. Milli Park içindeki 
göller; Büyükgöl, Seringöl, Derin-
göl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve 
Sazlıgöl’dür. Bu göller aralarında 
100 m. yükselti farkı bulunan iki 
plato üzerindedir. Ortalama 780 
m. yükseklikte olan platodaki göl-
lerin en büyüğü Büyükgöl’dür. 
Yılın dört mevsimi doğa tüm güzel-
liğini, zarafetini cömertçe sunuyor 
Yedigöller’de. Sonbahar güzelliğiy-
le nam salmış Yedigöller son yıllar-
da her mevsim birçok doğaseveri 
ağırlıyor, özellikle sonbahar ve ilk-
bahar aylarında Yedigöller tam bir 
renk cümbüşü, seyrine gezmesine 
doyum olmuyor.
Doğanın kalbinde bol oksijenli 
yürüyüşler, masalsı güzellikte fo-
toğraf kareleri, patika yollardan 
geçerek ulaşacağınız şelaleler, bir-
birinden güzel 7 göl, gülen kayalar, 
Pisagor ağacı, büyüleyici manzara-
ların tadına varacağınız seyir te-
rasları, yüzlerce ağaç ve bitki türü-
nü yakından tanıma şansı, yabani 
hayvanlar ve doğaya dair çok daha 
fazlası yedigöllerde.

“Yedigöller”
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Yeni İşe Başlayanlar
Adı Soyadı Pozisyon Lokasyon
Abdülkadir Güzel Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze

Ahmet Ateş Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze

Akın İnan Sayaç Okuma Görevlisi Düzce

Ali Dönmez Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Ali Özçelik Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Ali Tufan İş Güvenliği Uzmanı Düzce

Arda Gülel Cbs Uzmanı Sakarya

Atalay Ak Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Aziz Kaba Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Bedirhan Aydın Dağıtım Varlık Yönetimi Görevlisi Sakarya

Berk Dağagil Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Berkin Can Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Büşra Kurt Operasyon Uzmanı Sakarya

Büşra Uyar Malzeme Planlama Uzman Yardımcısı Sakarya

Caner Turan Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Çağla Güleç Operasyon Uzmanı Bolu

Cihan Baylan Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Cihan Tanrıkulu Sayaç Okuma Görevlisi Bolu

Elif Kırmızı Müşteri İlişkileri Ve İş Gücü Plan. Gör. Sakarya

Emre Aygün Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Emre Çakmak Sayaç Okuma Görevlisi Düzce

Enes Şenkal Operasyon Uzmanı Kocaeli

Engin Ergin Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Engincan Kayabaşı Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Gebze

Esin Arada Yetenek Yön. Ve Org. Gelişim Uzmanı Sakarya

Fatih Çakıroğlu Şebeke Operasyon Görevlisi Bolu

Fırat Kaya Süreç Performans Analizi Uzmanı Sakarya

Hakan Cantimar Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Halil İbrahim Doğan Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Hilmi Tilkicik Şebeke Operasyon Görevlisi Bolu

Hüseyin Eroğlu Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Hüseyin Kuşku Satınalma Uzmanı Sakarya

İbrahim Özdemir Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

İlkay Doğan Operasyon Uzmanı Sakarya

İlyas Lafcı Sayaç Okuma Görevlisi Düzce

İshak Çambudak Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

İsmail Gülen Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya

Mehmet Demirkaya Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Mehmet Karataş Teknik Standrd. Ve Kalite Kontrol Uzmanı Sakarya

Mehmet Ölmez Sayaç Okuma Görevlisi Bolu

Murat Oltulu Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Mustafa Ömür Turhan Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Mücahit Dalkılıç Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Müslüm Macit Dağıtım Varlık Yönetimi Görevlisi Kocaeli

Oğuzhan Oluk Operasyon Uzmanı Kocaeli

Okan Adıgüzel Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Özcan Yüksel Finans Direktör Vekili & Hazine Müdürü Sakarya

Özgür Kütükçü Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Ramazan Altmış Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Rıza Şirin Sap Raporlama Ve Geliştirme Uzman Yard. Sakarya

Sefa Ünsal Şebeke Operasyon Görevlisi Düzce

Selim Sinem Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya

Selinay İşler Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Selman Akdeniz Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Bolu

Selman Tepe Müşteri İlişkileri Ve İş Gücü Plan. Gör. Gebze

Semih Dursun Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Sezgin Şenkul Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Tezcan Fazla Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Tolga Doğan Aydoğdu Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze

Tuncay Kılıç Şebeke Operasyon Görevlisi Sakarya

Uğur Çam Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Uğur Ersoy Sayaç Okuma Görevlisi Düzce

Ümit Çelik Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze

Ümüt Eren Şebeke Operasyon Görevlisi Sakarya

Yasin Sevim Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Yunus Deniz Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Yunus Emre Tekçe Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Yunuscan Altunışık Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli

Yusuf Türkan Sayaç Okuma Görevlisi Gebze

Zekeriya Özen Sayaç Okuma Görevlisi Bolu

K
urumsal İletişim ve Müşteri İliş-
kileri Müdürlüğümüzce digital 
olarak yapılan seminerde Elekt-
rik Mühendisleri Odası ve Elekt-

rik Teknisyenleri Odasına kayıtlı yetkili 
elektrikçilere, abonelik süreçlerine iliş-
kin EPDK mevzuat ve yönetmelikleri, 
enerji müsaade başvuru süreçleri, proje 
onay süreçleri, alçak gerilim hattı-yük-
sek gerilim hattı abone dosya içerikleri 
ve web portal başvuru işlemleri ile ilgili 
bilgiler aktardık. Müşteri İlişkileri Koor-
dinasyon Uzmanları moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen seminere Bolu, Düzce, 
Sakarya ve Kocaeli elektrik mühendis-
leri odası ve elektrik meslek odaların-
dan 105 yetkili elektrikçi katıldı. Karşı-
lıklı soru cevap etkinliği ile tamamlanan 
programın sonunda elektrik meslek 

Yetkili Elektrikçilere Bilgilendirme Semineri

“İKİGAİ” Projesi ile Mutlu Müşteriler

M
üşteri deneyimi yönetimi pro-
jemiz “İKİGAİ” ile müşteri mem-
nuniyetinde çıtayı yükseltmeyi 
hedefledik. Bağımsız anket kuru-

luşu tarafından yapılan araştırmaya göre 
projenin hayata geçirildiği nisan ayından 
bu yana müşterilerin genel memnuniyet 
seviyesinde yüzde 20 artış kaydedildi. 
Eş zamanlı ilerleyen etkinlikler sayesinde 
elde ettiğimiz başarılar, müşteri memnuni-
yetine ve çağrı merkezi ulaşılabilirlik sevi-
yesine de olumlu yansıdı. Yönetim Kurulu 
ve İcra Başkanımız Dr. Necmi Odyakmaz, 
8. ayındaki projenin olumlu yansımalarını 
dile getirerek, müşteri beklentilerinin bi-
rinci planda tutulduğundan söz etti.”

odaları yöneticileri başta olmak üzere 
tüm katılımcılar seminerle ilgili memnu-
niyetlerini dile getirerek şirketimiz yö-
neticilerine teşekkürlerini ilettiler. 

1
9 Ekim Muhtarlar Günü’nde 
Bolu, Düzce, Gebze, Sakarya ve 
Kocaeli’ndeki muhtar dernekle-
rini ziyaret ederek, tebrik me-

sajlarımızı ilettik ve bölgedeki altyapı, 
bakım, onarım ve yenileme çalışmala-
rıyla ilgili güncel yatırım planlamaları 
hakkında paydaşlarımıza bilgi aktar-
dık. Bölge müdürleri ile 21 bölge yö-
neticisi, daha güzel bir gelecek için ül-
kemize büyük emek harcayan dernek 

başkanlarıyla görüşerek muhtarların 
bu mutlu günlerine ortak oldu. Ziya-
retlerden duydukları memnuniyeti 
dile getiren muhtarlar, görüşmeler do-
layısıyla SEDAŞ yöneticilerine teşek-
kür etti. Eş zamanlı gerçekleştirilen 
buluşmalardan fotoğraflar şirketimiz 
sosyal medya hesaplarından da payla-
şıldı ve bölgede görev yapan toplam 2 
bin 125 muhtara SMS ile kutlama bil-
dirimleri iletildi. 

Muhtarlar Gününde Muhtarlar Gününde 
Paydaşlarımızı Ziyaret EttikPaydaşlarımızı Ziyaret Ettik
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HOŞGELDİN BEBEK

Evlenenler

BEBEK ADI DOĞUM TARİHİ ÇALIŞAN ADI GÖREVİ ŞEHİR

Alaz Han 25.08.2021 Mehmet Emin Altunezen Operasyon Yöneticisi Kocaeli

Alina 9.11.2021 Duran Mutlu Kamulaştırma Yöneticisi Sakarya

Defne 5.11.2021 Emre Oral Sayaç Okuma Görevlisi Düzce

Deren Kayra 30.03.2021 Atalay Ak Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya

Duru Şimal 18.11.2021 Mustafa Suvari Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya

Egemen 22.11.2021 Hatice Açıkgöz Kamulaştırma Uzmanı Sakarya

Eymen Alp 1.07.2021 İlker Söyük Enerji Müsaadeleri ve Cbs Görevlisi Gebze

Göktuğ 16.11.2021 Feridun Bilen Dağıtım Varlıkları Görevlisi Bolu

Muhammed Aktuğ 16.06.2021 Alp Tuğrul Sağlam Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya

Sare 2.07.2021 Ercan Balkan Kamulaştırma Görevlisi Sakarya

Süleyman Kayra 15.07.2021 Mehmet Emin Köse Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya

Yusuf Göktuğ 24.11.2021 Deniz Çetin Dağıtım Varlıkları Görevlisi Gebze

Çalışanın/Başvuranın Adı Pozisyonu Departmanı

Anıl Hatipoğlu Dağıtım Varlık Yönetimi Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Bilal Denizci Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Birkan Yıldırım Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Burak Yılmaz Operasyon Yöneticisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Burhan Arslan Ar&Ge Proje Yönetimi Süreç Uzmanı Stratejik Planlama Ve Geliştirme Dep.

Cihan Baylan Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Cihan Tanrıkulu Sayaç Okuma Görevlisi Bolu Bölge Müdürlüğü

Elif Aslı Aslan Çeviri Uzmanı İdari İşler Departmanı

Emre Maltepe Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Enes Arslan Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Enez Açış Sayaç Okuma Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Ercan Yüzücü Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Eren Çetin Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Esra Demir Yönetici Asistanı İcra Başkanlığı

Fatih Arslan Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Fatih Karan Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Ferhat Eyyüpoğlu Sayaç Okuma Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Fırat Tapari Dağıtım Varlık Yönetimi Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Gizem Tutu Müşteri İlişkileri Ve İş Gücü Plan. Gör. Bolu Bölge Müdürlüğü

Hacı Hasan Çatalbaş Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Hakan Efe İş Gücü Planlama Görevlisi Dağıtım Operasyonları Direktörlüğü

Hasan Çağrı Işık Sayaç Okuma Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Hüseyin Kuşku Satınalma Uzmanı Satınalma Departmanı

İlhan Atahan İşaldıoğlu Büro Personeli - Hukuk Destek Görevlisi Hukuk Müşavirliği

Kadir Ergün Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Kubilay Özgenç Şebeke Sevk Ve Kontrol Görevlisi Şebeke Yönetimi Departmanı

Mehmet Dolgunyürek Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Mehmet Ertem Şebeke Operasyon Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Mehmet Furkan Özdemir Şebeke Operasyon Görevlisi Bolu Bölge Müdürlüğü

Mehmet Giden Kamulaştırma Uzman Yardımcısı Proje Tasarım Ve Yapım Departmanı

Muhammed Gökhan Şen Sayaç Okuma Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Muhammet Karatepe Sayaç Okuma Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Muhammet Tok Enerji Müsaadeleri Ve Cbs Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Mustafa Demirel Operasyon İş Gücü Planlama Uzmanı Dağıtım Operasyonları Direktörlüğü

Mustafa Gülmez Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Niyazi Buğra Aslan Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Oğuz Aydın Müşteri İlişkileri Saha Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Oğuzhan Savaş Sayaç Okuma Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Okan Adıgüzel Sayaç Okuma Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Ömer Coşkun Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Özcan Keskin Çalışma İlişkileri Uzman Yardımcısı İnsan Kaynakları Departmanı

Özgür Kabaloğlu İş Gücü Planlama Görevlisi Dağıtım Operasyonları Direktörlüğü

Ramazan Çelik Şebeke Operasyon Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Sefa Ünsal Şebeke Operasyon Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Selçuk Demirci Şebeke Operasyon Görevlisi Düzce Bölge Müdürlüğü

Sena Akbulut Müşteri İlişkileri Ve İş Gücü Plan. Gör. Sakarya Bölge Müdürlüğü

Tolga Kalaycı Şebeke Operasyon Görevlisi Gebze Bölge Müdürlüğü

Umut Kurtaran Sayaç Okuma Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Yasin Kanat Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Yılmaz Derin Şebeke Operasyon Görevlisi Kocaeli Bölge Müdürlüğü

Yunus Emre Patat Operasyon Uzmanı Gebze Bölge Müdürlüğü

Yunus Emre Tekçe Sayaç Okuma Görevlisi Sakarya Bölge Müdürlüğü

Yusuf Malkoç Müşteri İlişkileri Koordinasyon Uzmanı Kurumsal İletişim Ve Müşteri İliş. Dep.
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