
SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli
SEDAŞ'lılar

Beş bölgede ayrı ayrı mesai arkadaşlarımızla birlikte olmak Ramazan 
ayında iftar yemeklerini daha da anlamlı hale getirdi.  Ramazan ayında bu 
büyük ailenin bir bireyi olmaktan, mümkün olduğunca kimi zaman iftar 
saatlerinde, kimi zamanda sahurda şebeke işletme bakım ekiplerimizin 
sofralarında yer almaktan da onur duydum. Ramazan Bayramını, Sakar-
ya İşletme Bakım Ekipleri ile karşıladık. 

İnsan Kaynakları Departmanı ile gerçekleştirdiğimiz; "Kahve BAHANE 
Konu-Şu-Yorum" etkinliğimiz de sizlerle etkin ve samimi bir iletişim plat-
formu oluyor ve devam eden bu etkinliğimize katılımları ile arkadaşlarımız 
daha çok değer katıyorlar.  

Bolu’da arkadaşlarımızla köylerde endeks aldım, Düzce’de ise kesme 
açma ve kaçak yönetimi ekiplerimizle göreve çıktım. Sizlerin yaptığınız 
işlerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha sahada bir gün 
boyunca yaşadığım olaylar sırasında empati yaparak gördüm.  Haziran 
ayında sel baskınları ve yıldırım olayları ile birlikte yaşanan elektrik ke-
sintilerinde, İşletme Bakım Ekiplerimiz ile sahada sık sık bir araya geldim 
ve 7/24 görev yapan mesai arkadaşlarımızın yeri geldiğinde gece gündüz, 
yağmur çamur, rüzgar fırtına demeden görev yaptıklarına arkadaşlarımı-
zın nasıl mücadele ettiklerine tanık oldum. 

Bu anlamda, iş hayatımızla ilgili yüz yüze ve daha etkili bir şekilde ile-
tişim kurabilmemizin önünü sizlerle birlikte açıyorum. Sizlerle daha çok 
bir araya gelmekten, olaylara sizlerin penceresinden de bakma fırsatı 
elde etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu buluşmalar sırasın-
da, SEDAŞ’ın süreçlerinin iyileşmesi ve şirketimizde her alanda verimlili-
ğin artmasına ait önerileriniz, samimi duygularla yaptığınız özeleştiriler, 
sorunları paylaşmanız, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet adına ne-
ler yapabileceğimize ilişkin güzel önerileri yine  sizlerden de duymak beni 
çok mutlu ediyor.  Elektriğin sürekliliği için zorlu koşullarda da olsa verilen 
mücadelede, harcanan enerji, emek  ve alın terinde sizlerin büyük katkı-
nız ve payınız var. Tüm mesai arkadaşlarıma şirketimizin tüm meşakkatli 
işlerinde kazasız, belasız başarılı çalışmalar diliyorum. Sizlerin iş güvenliği 
kültürüne her zaman sadık kalacağınıza inanıyor ve sizlere bu konuda gü-
veniyorum. 

Ramazan ayını iş yerlerimizde birlikte kutladık. Sizlerden olumlu geri 
dönüşler aldık. 23 Nisanda çocuklarımızı unutmadık. Mayıs ayında Anne-
ler Gününü ve Haziran ayında Babalar gününü kutladık. Buradan yeniden 
anne, baba olan mesai arkadaşlarımı,   ayrıca anne, baba adaylarının da  
bu özel günlerini  en içten dileklerimle kutluyorum. 

SEDAŞ’ta inisiyatif alma kültürünün de yaygınlaşması adına bu ko-
nuda örnek olan, “Elini taşın altına koyan” ve kendi görevleri dışında 
üstlendikleri sorumlulukları başarılı bir şekilde sonuçlandıran Gürcan 
Seymen ve Aytunç Dökümcü arkadaşlarımıza Teşekkür Belgeleri ile 
ödüllerini verdik. “Verimliliğin”  farkındalığını artırma projesi ile baş-
lattığımız video yarışmasında, Emrah Yaman arkadaşımızın verimlilik 
uygulaması için çektiği video eseri ödüle layık görüldüğünden kendisini 
tebrik ettik. Şirketimizin “Verimlilik” temalı yarışmamıza katılan arka-
daşlarımıza emekleri ve katılımları için teşekkür ediyorum. Şirketimizi 
Microsoft’un lansmanında SARP isimli EPDK Onaylı Ar-Ge projesi ile 
temsil eden Gökmen Hasançebi ve Turan Aldırmaz arkadaşlarımızı da 
tebrik ediyorum. Gebze de görevden dönerken Şekerpınar Cumhuriyet 
mahallesinde çıkan yangını fark ederek, inisiyatif alan, yangında mağ-
durlara yardımcı olan, yangının daha çok can kaybına yol açmasının 
önüne geçerek örnek bir duruş sergileyen Aslan Günaydın ve Aşkın Ay-
demir’i üstün gayret ve performanslarından dolayı ayrıca kutluyorum. 
Bu yıl projeleri ile Yıldız Akköklüler yarışmasına katılan proje sahiplerini 
de verdikleri emek ve yaratıcılıkları nedeniyle teşekkür ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum.    

SEDAŞ’ta müşteri memnuniyetine ve kaliteli hizmete odaklı çalışmala-
rını sürdürecek tüm arkadaşlarıma birlik ve beraberlik içinde güzel günler 
diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.
Dr. Necmi Odyakmaz 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı
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SEDAŞ KURUMSAL YAYINIDIR.ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Proje Fikri Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Kocaeli, Sakarya, Bolu 
ve Düzce bölgesinde 
bulunan 6 Üniversite 
ile işbirliği içinde SE-
DAŞ’ın dört yıldır ara-
lıksız olarak gerçekleş-
tirdiği ve artık gelenek-
selleşen SEDAŞ Proje 
Fikri Yarışması’nın so-
nuçları belli oldu. 

Sayfa 05

"Kahve BAHANE 
Konu-Şu-Yorum" 
etkinliğimiz 
devam ediyor

Devamı Sayfa 04

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.
Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Sakarya, Ko-
caeli, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde, şebekede 
bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat 
arızalara müdahale etmek ve elektriğin sü-
rekliliğini sağlamak üzere konuşlanmış olan 
İşletme Bakım ekiplerinin Ramazan ayında 
iftar ve sahur sofralarına konuk oldu.

Devamı sayfa 10

İcra Başkanımızın  
Vardiyalı Çalışanlara Ziyaretleri Sürüyor

Şekerpınar Cumhuriyet Ma-
hallesindeki yangında, aldıkları 
inisiyatif ve yangında mağdur 
olan ve şok geçiren yabancı 
uyruklu kişilere ilk yardım mü-
dahalesinde bulunan ve yangı-
nın daha çok can kaybına yol 
açmasının önüne geçen SEDAŞ 
çalışanlarının üstün gayret ve 
çabaları takdirle karşılandı.

Devamı Sayfa 03

SEDAŞ’ın “Can Kurtaran” İşletme Bakım Ekibi

SEDAŞ’ın, “Elini taşın altına ko-
yan” kendi görevleri dışında 
üstlendikleri sorumlulukları ba-
şarılı bir şekilde sonuçlandıran 
çalışanları, “Teşekkür Belgele-
rini” ve ödüllerini yöneticileri ve 
arkadaşlarının  kuvvetli alkışları 
arasında, SEDAŞ Yönetim Kurulu 
ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyak-
maz’dan aldılar.

Devamı Sayfa 04

SEDAŞ Çalışanlarını Ödüllendiriyor

İş Kazası Riski Var İse Hiçbir Şey Acil Değildir

Verimlilik temalı 
video yarışması 
sonuçlandı

Sayfa 02
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SEDAŞ’ın  
“Elektriğin Verimli ve Güvenli Kullanımı” 

Projesi Başarıyla Devam Ediyor
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)  “Elekt-
riğin Verimli ve Güvenli Kullanımı” projesi kap-
samında, Ortaokul  öğrencileri ile bir araya 
geldi. SEDAŞ gönüllüleri, “ağaç yaşken eğilir” 
sloganıyla farklı eğitim gruplarından ilk ve or-
taokul öğrencileriyle buluşmalarında, ailede 
başlayacak olan enerji tasarrufu ve güvenlik 
kültürünü artıracak bilgilendirme çalışmaları-
na başarıyla imza atıyor.  
SEDAŞ ekibi, ülke ekonomisi ve aile bütçesine 
de katkı sağlayacak olan enerji verimliliği ko-
nusunda, ayrıca  öğrencilere elektriğin güvenli 
bir şekilde kullanılmasıyla ilgili bilgiler paylaşı-
yor. Öğrenciler bilgilendirilirken, SEDAŞ’ın çağrı 
merkezi, SEDAŞ’ın tüketicilere hangi hizmetle-
ri verdiği, enerji tasarrufu, fırsat eşitliği projesi 
ve ALO 186 konularında bilgilendirme yapıyor.    
ENERJİ TASARRUFU KÜLTÜRÜ İÇİN EĞİTİM 
SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Şebe-
ke Operasyon Müdürlüğü çalışanlarının işbir-
liği içinde gerçekleştirdiği çalışmada enerji ta-
sarrufu ve elektriğin güvenli kullanımını küçük 
yaştaki öğrencilere basitleştirilmiş bilgilerle 
anlatılması hedefleniyor.  Öğrencilere ayrıca 
elektriğin güvenli kullanımı hakkında da çar-
pıcı bilgiler verilirken, Sakarya Şebeke Operas-
yon Görevlisi Faik Cin tarafından da, sahada 

kullanılan teknik malzemeler ve iş güvenliğinin 
önemi öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler teknik 
malzemeleri inceleme fırsatı bulurken, merak 
ettikleri konularda sorular sorarak bilgi aldılar.  
FIRSAT EŞİTLİĞİ ve ALO 186 ANLATILDI
Öğrencilere “Kadın işi, erkek işi" diye bir ay-
rım yapılmadan kadınların da rahatlıkla enerji 
sektöründe başarılı çalışmalar yaptıkları, SE-
DAŞ’ta sahada ve ofis çalışmalarında da kadın 
çalışanların enerji sektörüne örnek çalışmala-
rı SEDAŞ’ta gerçekleştirebildikleri öğrencilere 
anlatıldı.  SEDAŞ’ın ALO 186 Çağrı merkezinin 
hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi verilir-
ken, SEDAŞ’ın, sistemde kayıtlı güncel iletişim 
bilgisi olan elektrik abonelerine planlı kesinti-
ler ve elektrik arızalarında SMS ile bilgi verildi-
ği,  SEDAŞ’ın mobil uygulaması üzerinden ve 
web sayfasından şikayet, talep ve öneri girişi 
yapılabildiği,  webchat üzerinden bilgili alışve-
rişi yapıldığı da anlatıldı.
BROŞÜRLERLE DE  BİLGİLENDİRİLDİLER
Program sonunda öğrencilere sunuma SE-
DAŞ’ın Elektriğin Güvenli Kullanımı ve Elekt-
rik Enerjisinin Tasarrufu İp Uçlarını” anlatan 
broşürler dağıtıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, 
sunumları gerçekleştiren SEDAŞ çalışanlarına 
teşekkür ettiler.

SEDAŞ’TA VERİMLİLİK  
VİDEOLARI YARIŞTI
SEDAŞ’ın “Telefonunu Al, 
Videonu Çek” sloganıy-
la düzenlediği “Verimli-
lik” temalı yarışmasına,  
SEDAŞ çalışanları, verim-
lilikle ilgili mesajlar içeren,  
15 saniyelik güzel video-
lar ile katıldılar. SEDAŞ’ın 
iş süreçlerinde, zaman, 
kaynak, malzeme, yakıt, 
su ve enerji kullanımında, 
SEDAŞ çalışanları nelerin 
yapılabileceğini kendi cep 
telefonları ile çektikleri vi-
deolarda anlatırken, öne-
rilerini ve mesajlarını paylaştılar.  Yarış-
maya katılan eserlerin değerlendirilmesi 
sonucunda, Kocaeli’de Sayaç Operas-
yonları İş Gücü Planlama Görevlisi unva-
nı ile görev yapan Emrah Yaman’ın eseri 
birinci seçildi. Emrah Yaman çektiği vide-
oda, SEDAŞ’ın kaliteli hizmet ve müşteri 
memnuniyeti için gerçekleştirilen sayaç 
operasyonu sürecinde sağladıkları mal-
zeme kaynaklı verimlilik uygulamasını 
göstermek istediğini belirtti ve yaptıkları 
çalışmayı ayrıntıları ile anlattı.

SEDAŞ VERİMLİLİK KÜL-
TÜRÜ İÇİN KATKI SAĞLADI
SEDAŞ’ın “Verimlilik” te-
malı kısa video yarışma-
sında, Emrah Yaman, ödü-
lünü SEDAŞ Finans Direk-
tör Vekili Fırat Soğancık’ın 
elinden aldı. Fırat Soğan-
cık ödülü verirken, “Verim-
lilik, üretim sürecine artı 
değerler sağlar. Verimlili-
ğin artması ise verimlilik 
bilincinin ve kültürünün 
toplumda oluşmasına, 
yaygınlaşmasına bağlıdır. 
Bu nedenle verimlilik ko-
nusunda farkındalık ya-

ratacak bu yarışmanın organizasyonunu 
çok değerli buluyorum.” dedi.  Fırat Soğan-
cık yarışmayı düzenleyen ve yarışmaya 
katılım sağlayan tüm çalışanlara,  video-
lar içinden değerli bir eseri ortaya çıkaran 
değerlendirme kuruluna, verimlilik kültü-
rünün yaygınlaşması için emeği geçenlere 
teşekkür etti ve Emrah Yaman’ı tebrik etti. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Dr.Necmi Odyakmaz’ın  imzaladığı “Tebrik 
Belgesi” ve yarışma ödülü arkadaşlarının 
alkışları arasında kendisine verildi.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)  işletme bakım ekipleri, Alo 186 üzerinden ge-
len ihbarlar üzerine, Adapazarı merkezde Çark Caddesi, Dar Sokak ve Kapalı Çarşı,  
2000’li Pasajı, Eski PTT aralığı bölgesinden gelen arıza bildirimleri ile alarma geçti-
ler. Çark Caddesi esnafı ve bölgedeki tüm enerji kullanıcıları İçin SEDAŞ ekipleri, araç, 
gereç ve tüm donanımı ile seferber oldu. Kesinti nedeninin, Çark Caddesini ve Uzun-
çarşıyı'da besleyen Şemsiyeli Park bölgesindeki kesinti nedeninin yer altı trafosunun 
enerji dağıtım hatlarında oluşan arızadan kaynaklandığı öğrenildi.  
SEDAŞ EKİPLERİ TÜM HIZIYLA YERALTI KABLOLARINI ORTAYA ÇIKARMA  
MÜCADELESİ VERDİLER 
SEDAŞ ekipleri, çarşı merkezde bu bölgeleri besleyen trafolarda gerekli inceleme-
leri  yaptıktan sonra, yeraltı kablo test aracı ve arıza tespit cihazı ile yeraltı kablo 
güzergahlarında arıza noktalarının tespit çalışmalarını da  yaptılar.  Gerekli test ve 
inceleme çalışmaları ile birlikte, SEDAŞ ekipleri meşakkatli bir çalışma sonucu arıza 
tespiti yaparak, hızlıca kabloların açığa çıkarılması çalışmalarını da başlattılar. 

Belirli bir süreyi alan bu tespit çalışmaları sonrası, yeraltı kablolarında yapılacak ek 
çalışmaları için gerekli önlemleri de alan ekipler, yeraltı kablolarının ortaya çıkarıl-
ması için ekip çalışması ile mücadele ederek, çalışmalarını sürdürdüler.  

PATLAYAN KABLOLARA SON SÜRAT MÜDAHALE ÇALIŞMASI 
Merkezde esnafın iş yoğunluğu nedeniyle, bir an önce bölgeye elektrik enerjisi ver-
meyi planlayan ekipler canla başla çalışmalarını sürdürdüler. İş makinası ile üst yü-
zey kazısından sonra hassas bölgede kazı için kürekler kullanıldı. Bu tür arızaların 
istenmeyen durumlar olarak aniden ortaya çıktığını belirten SEDAŞ yetkilileri, gelen 
ihbarların Çağrı Merkezi üzerinden SEDAŞ’a ulaştığı ve gerekli çalışmanın da hızla 
başlatıldığını ve SEDAŞ ekiplerinin en kısa sürede şebekeye enerji verilebilmesi için 
yeraltı kablolu enerji dağıtım sistemindeki arızaların onarılmasının ve kablo ekleri 
için gerekli çalışmanın sürdürüldüğünü, ekiplerin yoğun bir çalışmayı ara vermeden 
gerçekleştirdiğini belirttiler.

SEDAŞ, Çark Caddesi Esnafı ve Bölgedeki Enerji Kullanıcıları  
İçin Seferber Oldu

“Verimlilik” Temalı Kısa Video 
Yarışması Sonuçlandı

“Verimliliğin  farkındalığını artırma” projesi ile başlattığımız video 
yarışmasında, Kocaeli Sayaç Operasyonları İşgücü Planlama  

Görevlisi Emrah Yaman’ın eseri ödüle layık görüldü.
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SEDAŞ’ın “Can Kurtaran”  
İşletme Bakım Ekibi 

Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesindeki yangın-
da, aldıkları inisiyatif ve yangında mağdur olan 
ve şok geçiren yabancı uyruklu kişilere ilk yardım 
müdahalesinde bulunan ve yangının daha çok 
can kaybına yol açmasının önüne geçen SEDAŞ 
çalışanlarının üstün gayret ve çabaları takdirle 
karşılandı.
İNİSİYATİF ALDILAR 
Sabah arıza ihbarı ile Şekerpınar bölgesinde gö-
reve giden ve yaptıkları çalışmayı tamamlayıp 
dönerken uzaktan fabrika yangınının ilk alevle-
rini fark ettiklerinde hızlıca olay mahalline giden 
SEDAŞ işletme bakım ekibi çalışanları  Aşkın 
Aydemir  ve  Aslan Günaydın bölgeyi besleyen 
trafodan elektrik kesintisi yaparak yangın için ilk 
önlemi aldılar. SEDAŞ SCADA kumanda merkezi 

ile koordinasyon içinde elektrik kesim işlemi yap-
tıktan sonra İtfaiye ile de iletişime geçen SEDAŞ 
çalışanları itfaiye, polis ve ambulans gelene kadar 
yangın alanında alınan önlemlere destek verdiler.  
CAN KAYBINI ÖNLEDİLER
Yangında kendilerini dışarı çıkarabilen ama şokta 
bulunan mağdurlara, SEDAŞ’ta aldıkları ilk yar-
dım eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri uyguladı-
lar. Olayın şoku ile yangın sırasında içeriye girip 
etrafı saran alevlerin arasına atılarak yakınlarını 
kurtarmak pahasına kendi hayatlarını da tehli-
keye sokacak  insanlarla yakından ilgilenmeleri 
ve olay sırasında bu örnek duruşları ile yangının 
daha çok can kaybına yol açmasının önüne ge-
çecek üstün çaba ve gayretleri SEDAŞ çalışanları 
için takdir uyandırdı.

SEDAŞ Yöneticilerinden Motivasyon Sağlayan Ziyaretler 

SEDAŞ bünyesinde aynı anda 33 elektrik dağıtım birimine 
şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sı-
rasında, SEDAŞ yöneticileri, 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 sa-
atlerinde görev yapan ve saat 23:30 gibi vardiya değişimini 
gerçekleştiren işletme bakım ekipleri ile  bir araya geldiler ve 
çalışanların Berat Kandilini de kutladılar. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyak-

maz, işletme bakım ekiplerinin Berat Kandilini kutlarken, 
çalışanları dinledi, verimli çalışma, müşteri memnuniyeti ile 
iş güvenliği konularında çalışanlarla sohbet etti. Dr. Nec-
mi Odyakmaz, göreve çıkan SEDAŞ ekiplerine, iş güvenliği 
içinde, kazasız belasız, başarılı çalışmalar diledi.  SEDAŞ’ın 
İşletme Bakım birimlerinde 7 gün 24 Saat esası ile 365 gün 
vardiyalı olarak görev yapan ve yaptıkları iş gereği sürekli 

arazide ve dışarıda vatandaşların elektriksiz kalmaması, 
enerjinin sürekliliği için meşakkatli ve özverili çalışmalara 
imza atan SEDAŞ çalışanları, yöneticileri ile yaptıkları çay 
sohbetleri sırasında, Berat Kandilinde kendilerine yapılan 
bu nezaket ziyaretlerinden çok büyük memnuniyet duy-
duklarını, ziyaretlerin motivasyon sağladığını ifade ettiler 
ve teşekkür ettiler.

SEDAŞ yöneticileri Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce de gece vardiyasında görev yapan işletme bakım ekiplerindeki çalışanları 33 ayrı noktadaki 
işyerlerinde ziyaret ettiler ve Berat Kandillerini de kutladılar. İnsan Kaynakları da ziyaretlere eşlik etti.  

SEDAŞ Çalışanları Yavru  
Kediyi Hayata Bağladı

SEDAŞ’ın Gebze Şebeke İş-
letme Bakım  ekiplerinde 
görev yapan,  Halim Okan 
Bulut ve Yahya Ünal isimli 
çalışanları, örnek bir davra-
nışa imza attılar.
SEDAŞ ekibi sahada arı-
za ihbarını değerlendire-
rek yaptıkları çalışmadan 
dönerken, Gebze İlçesi, 
D-100 yan yolunda tra-
fikte seyir halinde iken 
başka bir aracın çarpması 
sonucu yaralandığını be-
lirledikleri yavru kediyi hemen olay yerinden alarak 
hızlıca veterinere götürdüler. Bacağı kırıldığı anlaşı-
lan küçük kedinin tedavisini yaptırdılar. 
Barınmaya muhtaç sokak hayvanlarının kaldığı Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi” yetkililerine tes-
lim edilen yavru kedinin hayati tehlikesinin olmadığı ve 
kırılan bacağının ise kısa sürede iyileşeceği öğrenildi.

Şebeke Sevk Kontrol birimi tarafından, SCADA Kumanda 
Merkezinin, arıza sinyali aldığı trafolara yönlendirdiği saha 
personelini (arıza ekibi) trafoya girişinden - ayrılmasına ka-
dar geçen sürede arızaya nasıl müdahale edeceği ile ilgili 
hazırlanan video eşliğinde 5 Bölgede eğitimler verildi.
EĞİTİM VİDEOSU HAZIRLANDI
Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Şebeke ve Sevk Müdürlü-
ğünün ortaklaşa hazırladığı eğitim videosunun, Gebze 
SCADA merkezinde ve Sakarya’da bir dağıtım trafosun-
da  çekimleri yapıldı. Eğitim videosunun çekim, kurgu ve 
montajı SEDAŞ’ın tamamen kendi imkanları kullanılarak 
hazırlanırken, eğitim filmi sıfır bütçeyle çekildi.

ARIZALARA KISA SÜREDE MÜDAHALE
Şebeke ve Sevk Görevlisi Gökhan Atasoy’un verdiği eğitimler-
de, SCADA Kumanda merkezinin arıza sinyali aldığı trafolara 
yönlendirdiği saha personelini trafoya girişinden, ayrılmasına 
kadar oluşan sürede arızaya kısa sürede ve nasıl müdahale 
edeceği ile ilgili bilgiler anlatılıyor. 3 ilde 700 saha çalışanına 
verilen eğitimler sayesinde, arıza ekiplerinin alarmlara doğru 
müdahalesi, uzak izleme ve kontrol manevralarında yaşanan 
sorunların hızlıca giderilmesine kesinti sürelerinin azalmasına 
katkı sağlanması, ayrıca eğitim filmi ile  uzaktan müdahalenin 
getirdiği risklerin saha personellerine görsel ve işitsel öğelerle 
anlatılması ve olası iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflendi. 

Şebeke İşletme Bakım Ekiplerine Videolu Eğitim
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Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesin-
de bulunan 6 Üniversite ile işbirliği içinde  
SEDAŞ’ın dört yıldır aralıksız olarak gerçekleş-
tirdiği ve artık gelenekselleşen SEDAŞ Proje 
Fikri Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Top-
lamda 60 başvurunun yapıldığı yarışmada ön 
değerlendirmeyi geçerek finale kalan 10 proje, 
Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniver-
sitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademis-
yenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu 
jüri tarafından değerlendirildi. Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Burhan Arslan birinci olurken, Düz-
ce Üniversitesi’nden Ahmet Emre Cangür ve 
Muhammet Demirkıran birlikte hazırladıkları 
proje ile ikinci ve Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi’nden Merve Karaşahin ve Haluk Burak 
Kılıç üçüncü oldu. İlk üç dereceye giremeyen 7 
projeye de mansiyon ödülü verildi. 
DÜNYADA BİR İLK OLACAK 
Birincilik ödülünü SEDAŞ İcra Başkan Yardım-
cısı Jan Roszka’nın elinden alan Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Burhan Arslan’ın sunduğu “Buzul 
Kit Cihazı” kışın zorlu geçtiği bölgelerde elektrik 
dağıtım hatlarında biriken karları ve buzların yol 
açtığı elektrik kesintilerinin önüne geçecek.  

Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Avrupa, Çin ve 
Rusya gibi ülkelerde enerji hatlarına zarar 
veren ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol 
açan buz yükleri bir Türk öğrencinin buluşu 
sayesinde sorun olmaktan çıkabilecek. Koca-
eli Üniversitesi’nden Burhan Aslan’ın projesi 
“Buzul Kit Cihazı” hayata geçirildiğinde Türki-
ye’ye milyon dolarlık ihracat sağlayabilecek. 
Dünyada bir ilk olan proje kapsamında enerji 
direklerine yerleştirilen cihazlar, lazer tekno-
lojisi ile buzları temizlemeye imkan sağlaya-
cak. Bu cihazın hayata geçirilmesi durumun-
da milyon dolarlık bir ihracatın gerçekleşmesi 
bekleniyor.
SEDAŞ’TAN REKTÖRLÜKLERE TEŞEKKÜR
Üniversite Rektörlüklerinden geceye katılan 
akademisyenlere, SEDAŞ Proje Fikri Yarış-
masına verdikleri katkı ve destekler için te-
şekkür plaketleri verildi. Plaketleri Sakarya 
Üniversitesi Rektörü adına Prof.Dr. Fatih Sa-
vaşan, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü adına 
Prof.Dr. Ali Öztürk, Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi Rektörlüğü adına Prof.Dr. Erdal Be-
kiroğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü adına 
Doç.Dr. Nuran Yörükeren, Sakarya Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü adına 
Prof.Dr. Alifuat Boz teslim aldılar.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de yaşa-
nan aşırı yağış ve şarjlı hava ile oluşan 
yıldırımlar, SEDAŞ enerji hatlarında şe-
bekeye büyük zarar veriyor. Şebeke üze-
rinde yıldırım kaynaklı oluşan aşırı yük-
sek gerilim dalgalanmaları, izolatörlerin 
patlamasına, trafo ve enerji panolarının 
yanmasına, trafolardaki orta gerilim si-
gortalarının atmasına yol açıyor.  
SEDAŞ EKİPLERİ SÜREKLİ ENERJİ İÇİN 
MÜCADELE VERİYOR 
SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 
34 bin 500 voltluk,  dağıtım hatlarında 
yıldırımın etkisi ile büyük hasarlar oluş-
tu. Yıldırım ile oluşan binlerce kilovolt-
luk enerji, iletim ve dağıtım hatlarındaki 
malzemelerin izolasyon seviyesinin çok 
üzerinde olunca, büyük zararlar vererek, 
direklerdeki kablo başlıkları ve izolatör-
lerin patlamasına yol açtı. Şehir ve İlçe 
merkezleri ile kırsal şebekede de  bölge-
sel kesintilere neden oldu. 
SEDAŞ EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
Aşırı rüzgar, sağnak şeklinde yağan 
yağmurla birlikte, yıldırımın  etkisi, 
enerji nakil hatlarında kesintilere yol 
açtı. Şebeke üzerinde yıldırım kaynaklı 
oluşan aşırı yüksek gerilim dalgalan-
maları, izolatörlerin patlaması yanında, 
trafo ve enerji panolarının yanmasına, 

trafolardaki orta gerilim sigortalarının 
atmasına yol açtı. Sadece 34 bin 500 
volt seviyesindeki, yüksek gerilimde de-
ğil,  alçak gerilimde de pek çok arıza ve 
bunun sonucunda enerji kesintisi ya-
şandı. SEDAŞ dağıtım  hatlarına hızla 
enerji verebilmek  için bölgesindeki tüm 
işletme bakım ekipleri göreve çağrıldı. 
SEDAŞ işletme bakım ekipleri, gece de 
çalışarak, yedek ekiplerle pek çok kesinti 
bölgesine ve şebeke  arızasına cansipe-
rane bir şekilde müdahale etti. SEDAŞ 
işletme bakım ekipleri  canla başla çalı-
şarak   dağıtım hatlarına yeniden elekt-
rik verilmesini sağladılar.  
ALO 186 –SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ  
BİLGİLENDİRİYOR
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölge-
sinde yaşanan olumsuz hava koşulla-
rı SEDAŞ Çağrı Merkezine günlük gelen 
çağrı sayısının %119 artmasına neden 
oldu. SEDAŞ bu  süreçte önlem alarak, 
çağrıları karşılayabilmek için tüm vardi-
yaların süresini uzattı. Çağrı Merkezinin 
izinli personelleri de göreve çağırıldı. SE-
DAŞ, bu süre devam ederken, sadece ALO 
186’dan değil, diğer alternatif kanalları 
olan SEDAŞ web-chat, SEDAŞ web onli-
ne ve SEDAŞ-mobil uygulamalarından da 
hizmet vermeye devam etti. 

SEDAŞ Çalışanlarını Ödüllendiriyor
SEDAŞ Genel Müdürlüğünde, şirket çalı-
şanlarının katılımıyla yapılan ödül törenin-
de, Bilişim Teknolojileri Kurumsal Uygula-
malar Müdürlüğünde Uzman olarak görev 
yapan BT Kurumsal Uygulamalar Uzmanı. 
Aytunç Dökümcü ile İşletme Bakım Grup 
Müdürlüğünde Şebeke İşletme Müdürü 
olarak görev yapan Gürcan Seymen “Te-
şekkür Belgelerini” ve ödüllerini, arkadaş-
larının kuvvetli alkışları arasında, SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi 
Odyakmaz’ın elinden aldılar. 
SEDAŞ’TA FARKINDALIK SAĞLADILAR 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. 
Necmi Odyakmaz, ödül töreninde teşek-

kür belgelerini verdiği Aytunç Dökümcü ve 
Gürcan Seymen'i ayrı ayrı tebrik etti. Dr.Od-
yakmaz konuşmasında,  iş hayatlarında 
kendi işleri dışında üstlendikleri ekstra so-
rumluluklar için fazla mesai harcayan, bu 
çalışmaları sırasında başarılı performans 
gösteren çalışanların,  yer aldıkları projeleri 
başarı ile tamamlamaları nedeniyle kendi-
lerini tebrik ettiğini ifade etti. 
TEŞEKKÜR BELGESİ ve ÖDÜL ALDILAR
Dr.Odyakmaz, SEDAŞ çalışanlarıyla ya-
pılan ödül törenindeki konuşmasında;  
SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetlerini 
gerçekleştirirken, tüm çalışmalarını, verim-
lilik esası ile müşteri memnuniyeti, kaliteli 

hizmet ve çözüm odaklı, çevik, hızlı, şeffaf 
ve hesap verilebilir bir iş  anlayışı ile sür-
dürmeyi hedeflediğini ifade ederek,  “Kendi 
görevleri yanı sıra, inisiyatif ve sorumluluk 
alarak, “ellerini taşın altına koyarak”, özve-
riyle  yaptıkları başarılı çalışmalar için siz 
değerli mesai arkadaşlarımızın huzurunda, 
Gürcan Seymen ve Aytunç Dökümcü arka-
daşlarımızı  tebrik ediyor, verdikleri emek 
ve gösterdikleri başarılı performans için 
kendilerine teşekkür ediyorum. İş  hayat-
larındaki başarılı çalışmalarının devamını 
diliyor, arkadaşlarımıza bu teşekkür belge-
lerini ve ödüllerini vermekten de büyük bir 
mutluluk duyuyorum”dedi.

SEDAŞ Ekipleri Sürekli Enerji İçin 
Canla Başla Çalışıyor

Proje Fikri Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Elini taşın altına koyan SEDAŞ çalışanları Teşekkür Belgelerini ve ödüllerini SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz’dan aldılar. 
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Ayın Röportajı
Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın rö-
portajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu ay Finans 
Direktör Vekili Fırat SOĞANCIK var. Kendisi ile hayatı, 
eğitimi ve hobileri hakkında kısa bir söyleşi yaptık.
1.Bize kendinizden bahseder misiniz?
1983’te Karaman’da doğdum. Dünya tatlısı bir erkek çocuk 
babasıyım, Ailesine çok düşkün biriyim. Çok sevdiğim bir işi 
yaptığım için işim de benim bir hobim olmuş durumda, ama 
burada bahsedeceğim hobi iş değil.☺  ☺
2.SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar zaman-
dır görev yapıyorsunuz?
2010’dan beri Akkök Grubunda çalışıyorum. 2014 ten bu yana 
da SEDAŞ Finans Bölümündeyim.
3.Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
Aslında çok daha yeni, 2 aylık. 4 nala koşan 10-12 yaşında ço-
cukları görünce heves ettim, denemek istedim. Ama ilk defa 
bu hobimde hevesim giderek arttı, çünkü tam anlamıyla bir 
uzaklaşma, kafa dağıtma etkinliği. Atın üzerindeyken başka 
bir şey düşünemiyorsunuz ve sonrasında mental olarak din-
lendiğinizi hissediyorsunuz. 

4.Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
Şimdilik sadece hafta sonları ama neredeyse tüm hafta sonu. 
Bağımlılık yapıyor, ders bitiyor, ek ders istiyorum hocalardan, 
bazen at yoruluyor, at değiştiriyoruz.☺

5.Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi daha çok ge-
liştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Aslında hedef hareketli bir nokta, başlar da ata kendim yön 
vereyim yeter bana diyordum. Şimdi dört nal koşmaya baş-
ladık, yakın zamanda engel atlama var. Bilmiyorum bakarız 
Veliefendi’de yarışlardayız.☺
6.Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz tavsiyeler 
var mı?
Her hobinin başlangıç aşaması zor ve bu vazgeçmeleri getiri-
yor. Başlarda keyiften ziyade çok çalışmaya odaklanmalı. Bir 
de birçok farklı hobi denenmeli, çünkü hangisinin gerçekten 
size iyi geldiğini anlamak kolay değil. Bir de en bağlı olduğun 
hobine, onun kadar olmasa da bir başka hobi mutlaka eşlik 
etmeli..

SEDAŞ’tan Önemli Uyarı: “Sizi yanlış yönlendiren, yetkili olmayan servislere dikkat edin!”

Kahve BAHANE / Konu - Su –Yorum

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 3,6 milyon nüfusa ve 1,8 
milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ, son dönemde böl-
gesindeki tüketicilerin yaşadıkları  mağduriyetlerle ilgili çok sayıda 
şikayet aldığını belirterek tüketicileri bu konularla ilgili bilgilendiriyor.
Tüketicilerin mağdur durumda kalmasının önüne geçmek isteyen  
SEDAŞ, konuyla ilgili yetkili olmayan servis firmaları hakkında gerekli 
yasal işlemleri başlatırken; tüm tüketicileri servis hizmetlerini yetkili 
ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen servislerden aldıkları-
na emin olmaları konusunda uyarıyor.  
SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Elektrikli ve elekt-
ronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep 
olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların, yetkili 
olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu 
yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ’tan tazminat alabi-
lirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketine tüketicileri yönlendirildik-

leri tespit edilmiştir.  Söz konusu yetkisiz servis firmalarının, aynı 
doğrultuda arızalı elektronik cihazların tamir/bakım/değişim ta-
lepleri için tüketiciden yüksek tutarlı meblağlar istedikleri ve fatura 
keserek, kendileri için alacakları servis hizmet/tamir bedellerini tü-
keticilerin tazminat olarak,  SEDAŞ’tan alabileceklerini  belirttikle-
ri anlaşılmış ve tüketicilerin daha sonra bu firmaların faturadaki 
adresleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarında adreslerinde böyle 
bir firma olmadığı belirlenmiştir. SEDAŞ olarak, konuyla ilgili servis 
firmaları hakkında her tür hukuki ve gerekli tüm yasal işlemleri 
başlattık.  Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım fa-
aliyetlerimizden faydalanan tüm  tüketicileri, servis hizmetlerini 
yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, 
konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşama-
yacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusun-
da bilgilendiriyoruz.” denildi.   

 “Kahve BAHANE / Konu - Su –Yorum”     isimli etkinlik, SEDAŞ bünyesinde başarıyla 
sürdürülüyor. Şirket içi iç iletişimi güçlendiren ve çalışanların bakış açılarıyla süreçle-
rin değerlendirilmesine imkan sağlayan  sohbetler bu etkinlikte gerçekleştiriliyor.  Bu 
yıl ramazan ayı öncesi başlayan etkinlikte,  Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız Sayın  
Necmi Odyakmaz, SEDAŞ  çalışanları ile bir araya geliyor ve kahveler içilirken, karşı-
lıklı olarak iş hayatı üzerine sohbetler ediliyor.  
İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çalışma arkadaşlarımız 

arasından kura yöntemi ile belirlenen isimler,  “Kahve BAHANE / Konu - Su –Yorum”      
etkinliğinde yöneticilerimizle bir araya geliyorlar. İlki Nisan ayı sonunda Sakarya’da baş-
layan ve Bolu ilinde devam eden etkinliğe, Ramazan ayına girildiğinde ara verilerek, 
Bayram sonrası Düzce ilinde devam edildi. Sohbet ortamında gerçekleştirilen etkinlik 
sırasında, SEDAŞ çalışanları, Yönetim Kurulu ve İcra başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’a 
içtenlikte sorular sorup cevaplarını alırken, bir yandan da kahve ve çaylarını içiyorlar.  
 “Kahve BAHANE / Konu - Su –Yorum”       etkinliği Kocaeli ve Gebze de devam edecek. 
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Sakarya

Bolu

SEDAŞ  
Ailesi  

İftarlarda  
Buluştu 

SEDAŞ geleneksel olarak her yıl Sakar-
ya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze lokas-
yonlarında  1700 çalışanı için ayrı ayrı 
organize ettiği iftar programlarını bu yıl 
da güzel iftar yemekleri organizasyo-
nu ile gerçekleştirdi. İftar yemeklerinin 
ilkini 13 Mayıs tarihinde Sakarya’da di-
ğerlerini de sırasıyla; 16 Mayıs Kocaeli, 
17 Mayıs Gebze, 20 Mayıs Bolu ve 27 
Mayıs tarihinde Düzce de gerçekleştirdi. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başka-
nı Dr. Necmi Odyakmaz’ın ev sahipliği-
ni yaptığı programa, Cez Group Türkiye 
Temsilcisi Petr Dokladal, Akkök Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Özlem 
Ataünal, , TEİAŞ 5.İletim Bölge Müdürü 
İbrahim Bal, TEDAŞ Bölge Müdürü Tun-
cer Yeşilyurt, SEDAŞ İcra Başkan Yar-
dımcısı Jan Roszka, TES-İŞ Adapazarı 
Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-
İŞ Şube Yöneticileri, SEDAŞ Direktörleri 
ile Grup Müdürleri, birim yöneticileri  ve 

tüm SEDAŞ çalışanları katıldı. SEDAŞ yö-
neticilerinin tüm bölgelerde görev yapan 
çalışanları kapıda karşılaması ile başlayan 
organizasyonlar, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve 
İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın hoş 
geldiniz konuşması ile devam etti. Odyak-
maz, ‘Ramazan iftar yemeklerinde birlik ve 
beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Barış, Sevgi 
ve Yardımlaşma’ ayı olan Ramazan ayı-
nın iyilik ve güzellikler getirmesini dilerken, 
şimdiden değerli mesai arkadaşlarımın 
Bayramını kutluyor, SEDAŞ Ailesi olarak, 
daha nice yıllar bayramlara en güzel gün-
lerde ulaşmamızı,  Bayramı aileleriniz, sev-
dikleriniz,  dost ve arkadaşlarınız ile sağlık 
ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum.” 
dedi. SEDAŞ çalışanları iftar organizasyo-
nunu neşe ve hoş sohbet içinde geçirdiler. 
Çalışanlar, Ramazan ayında manevi yö-
nüyle de değer kazanan bu organizas-
yona katılmak ve bir araya gelmekten, 
birlik beraberlik içinde olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirttiler.
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SEDAŞ EKİPLERİ, AFAD, BELEDİYE, İTFAİYE İLE İŞBİRLİĞİ SAĞLIYOR
Can ve mal emniyeti için gerektiğinde bölgesel önlemlerini  alan SE-
DAŞ ekipleri, oluşan enerji kesintilerini gidermek üzere gece gündüz 
( 7/24 ) sahadaki çalışmalarını, kesintisiz olarak sürdürüyorlar. SE-
DAŞ, çalışmaları sırasında AFAD, Belediyeler, Polis ve İtfaiye Ekipleri 
ile koordinasyon içinde görev yapıyor. 
YILDIRIM, TRAFO VE DAĞITIM PANOSUNU YAKTI
SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde yer alan Bolu’da Meteoroloji’den edi-
nilen bilgilere göre, yüz yılın en yağışlı ayı yaşanıyor. SEDAŞ ekiple-
rinin arızalara gitmesine engel oluşturan bu durumlarda da SEDAŞ 
ekipleri mücadelesini sürdürdü. SEDAŞ ekipleri Çağrı Merkezinden 
gelen orta gerilim ve tüm alçak gerilim arızalarına ayrı ayrı müda-
hale etti. SEDAŞ bu  süreçte önlem alarak, çağrıları karşılayabil-
mek için Çağrı Merkezinde tüm vardiyaların süresini uzattı. Çağrı 
Merkezinin izinli personelleri de göreve çağırıldı. SEDAŞ, sadece 
ALO 186’dan değil, diğer alternatif kanalları olan SEDAŞ web-chat, 
SEDAŞ web online ve SEDAŞ-mobil uygulamalarından da hizmet 
vermeye devam etti. 

"Arttırılmış Gerçeklik" geliyor...  
"Augmented Reality" is coming...
SEDAŞ ve AKTEK,  Microsoft'un sanal gerçeklik gözlüğü 
HoloLens’ten yararlanarak,  SARP (Arttırılmış Gerçeklik 
Teknolojisi ile SCADA Operasyonlarında Bakım-Onarım 
Eğitim Uygulaması) projesini gerçekleştirdi.
SEDAŞ’ın AKTEK’le birlikte yürüttüğü “Arttırılmış Gerçek-
lik (Augmented Reality) Teknolojisi ile SCADA Operasyon-
larında Bakım-Onarım Eğitim Uygulama Projesi kısa adı 
ile (S.A.R.P) projesi olarak anılıyor. SEDAŞ  Elektrik Dağı-
tım Şirketi olarak, Kocaeli Sakarya Bolu ve Düzce illerinde; 
güvenli, kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisine müşterile-
rin sürdürülebilir erişimini sağlamaya çalışıyor. SEDAŞ’ın 
SARP Projesi  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onaylı 
bir araştırma geliştirme projesi.
2017 de EPDK tarafından onaylanan SARP projesinin, 
14 aylık çalışma sonucunda pilot uygulaması başarı ile 
tamamlandı ve SEDAŞ yöneticilerinden Şebeke Yöneti-
mi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi ile SEDAŞ Geliştir-
me ve Bakım Uzmanı Turan Aldırmaz,  Aktek’ten Mü-
dür Yardımcısı Volkan Aktaş  ile Uzman Yazılım Mimarı 

Sebahattin Düzel,  Microsoft’un lansmanında projeyi 
dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve teknolojideki yeni 
gelişmeleri takip eden bilişim firmalarının yöneticileri ve 
bu şirketlerde Ar-Ge projelerini yöneten  iş insanlarına 
tanıttılar. 
SEDAŞ’ın uzman kadrosunun  tüm bilgi birikimini nere-
deyse sıfır saniyede, hiçbir tecrübesi olmayan bir per-
sonele aktarabildiği bir eğitim hayal edildiğinde, Micro-
soft'un sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens’ten yararlana-
rak bu uzman olmayan kişi, uzman bir personelmişçesi-
ne, tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uzmanlık 
gerektiren bir konuda SCADA üzerinde oluşan bir arızayı 
rahatlıkla çözebiliyor. 
Bilgi işlem için inovasyon tarihine dayanan yeni bir viz-
yon oluşturan HoloLens 2 üzerindeki artırılmış gerçeklik, 
şirketlerin işlerindeki insanların daha etkili bir şekilde öğ-
renmelerine, iletişim kurmalarına ve birlikte çalışmaları-
na  yardımcı olan uygulamalar ve çözümleri cihazda bir 
araya getiriyor. Donanım tasarımında, yapay zekada ve 
Microsoft'tan artırılmış  gerçeklik gelişiminde çığır açan 
yenilikler yer alıyor. 

Toplu Sözleşme için başlayan görüşmelerin ilkine, SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ve 
Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde görev yapacak diğer 
SEDAŞ yöneticileri,  TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçi-
leri) Sendikasından da TES-İŞ  Genel Başkanı Ersin Akma, 
Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Ozil ile Sedat Çokol ve 
TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 
İLK OTURUMDA 20 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ
SEDAŞ ve TES-İŞ Sendikası yöneticilerinin de yer aldığı ilk 
toplantıda karşılıklı iyi dilek mesajları verilirken, 20  madde 
görüşüldü. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi 
Odyakmaz, SEDAŞ’ın tüm iş süreçlerinde profesyonel yöne-
tim ilkeleri doğrultusunda hareket edildiğine dikkat çekerek, 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin hayırlı olmasını temen-
ni etti. Odyakmaz, “Elektrik Dağıtım Sektöründe çalışma 
barışını korumak, verimli, huzurlu, düzenli, adil bir iş ve çalış-
ma hayatının  sürdürülmesine yönelik atılacak adımlarla,  iki 
taraf içinde başarılı ve verimli bir toplu iş görüşmesi geçiril-

mesini, ayrıca bu sürece katkısı ve emeği olan tüm yönetici 
ve çalışanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi. 
TES-İŞ Sendikası Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma ise 
konuşmasında, “SEDAŞ’ın hizmet kalitesi için çalışanlarıy-
la müşteri memnuniyetine odaklanan projelerini sürdür-
düğünü yakından takip ediyor ve takdirle izliyoruz. SEDAŞ 
istihdam yaratan, tedarikçileri ile katma değer oluşturan bir 
kurum. Bu yönüyle bulunduğu 4 İlde ekonomik gelişmeye 
dağıttığı enerji ile de ayrıca güç katıyor. Toplu İş Sözleşmesi 
sürecinin tüm çalışanlar ve SEDAŞ için hayırlı olmasını dili-
yorum” diye konuştu. 
TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu 
da Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin SEDAŞ ve TES-İŞ  
Ailesi için hayırlı olmasını dileyerek tüm süreçlere katkı 
sağlayacak olan TES-İŞ ve SEDAŞ yöneticilerine teşekkür 
ederken, “Karşılıklı anlaşmanın her kesime fayda getire-
ceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözleşmenin çalışan-
larımıza ve işverenimize hayır getirmesini diliyoruz.’’ dedi.

SEDAŞ ekipleri aydınlatma bakımlarını 7/24 sürdürürken, İşletme Ba-
kım ekipleri ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 20 bin 
kilometrekarelik görev alanında yer alan 4 İl, 45 ilçe, 766 köy ve 1344 
mahallede toplam 410 bin 860 adet aydınlatma direğinde yer alan ar-
matürlerin, çalışır halde bulunması ve her gece devreye girmesi için 
bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Hizmet bölgesinde karanlık 
cadde ve sokak kalmaması için, sönen ve arızalanan lamba ve arma-
türlerin onarımını ve bakımını yapan SEDAŞ ekipleri, gelen talep ve 

şikayetleri hızla değerlendirirken bu doğrultuda ekonomik ömrünü ta-
mamlayan armatürleri yenileri ile değiştiriyorlar. SEDAŞ sadece 2018 
yılında 7.133 adet aydınlatma tesisinin periyodik bakımını yaparken, 
76.189 adet aydınlatma ampulü ve 17.510 adet aydınlatma armatürü-
nü yenileriyle değiştirdi. Ekonomik ömrünü doldurmamış ve kullanılır 
durumda olan, fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan 35.776 adet ay-
dınlatma armatürüne de müdahale ederek, bakım ve onarım çalışma-
ları ile aydınlatma sisteminde değerlendirilmesini de sağladı.

Aydınlatma İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi 
Görüşmeleri Sürüyor

SEDAŞ çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlandı. ilk oturumda 20 madde 
görüşüldü. SEDAŞ ve TES-İŞ yöneticileri aynı masa etrafında iyi dilek ve temennilerde bulunarak 

görüşmeleri başlattılar. 

SEDAŞ Sel Baskınlarında  
7/24 Mücadele Verdi

SEDAŞ’ın EPDK Onaylı Ar-Ge Projesi SARP 
Başarıyla Uygulandı

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce illerinde işletme bakım ile şebeke yönetimi de-
partmanlarına bağlı olarak görev yapan çalışanları, ELDER’in 
( Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ) tarafından düzenlenen 
mesleki yeterlilik belgesi sınavına katılıyorlar.   
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin çatı örgütü olan ELDER’in “EL-
DER İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik” (ELDER MYM) Perso-
nel Belgelendirme Merkezinin gerçekleştirdiği Mesleki Yeter-
lilik Sınavı, SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yapıldı. "Elektrik 
Dağıtım SCADA Operatörü" ve "Röle Görevlisi" başlıklarında 
Eylül 2018 tarihinde ilk grubun girdiği sınavda tüm çalışanlar 
başarılı olup Mesleki Yeterlilik belgelerini aldılar. İkinci grupta 
yer alan “SCADA Operatörü" ve "Röle Görevlisi" unvanları için 
15 SEDAŞ çalışanı, kaliteli hizmet vermenin standartlarından 
sorumlu oldukları konularda yazılı ve uygulamalı olarak ya-
pılan sınavda ter döktüler. Sınavı başarı ile tamamlayanlar, 
mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazanacaklar.   

SEDAŞ Çalışanları Hizmet 
Kalitesi İçin Sınavla Mesleki 
Yeterlilik Belgelerini Alıyor
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yaz ve 
kış döneminde Üniversite ve Lise öğrencile-
rine staj eğitim imkanı sağlıyor. SEDAŞ staj 
için tercih edilen şirketlerin başında geliyor. 
SEDAŞ’ta mesleki eğitimleri için staj im-
kanına kavuşan öğrenciler, kurumsal bir 
firmada yaptıkları başarılı staj dönemi 
sonunda yöneticileri ile vedalaşırken, İn-
san Kaynakları Departmanı tarafından 
öğrencilere başarılı staj dönemleri ve SE-
DAŞ’a staj dönemlerinde sağladıkları kat-
kılar nedeniyle İnsan Kaynakları Müdürü 
Hasan Kayış tarafından kendilerine “Staj 
Teşekkür” belgeleri verildi. Öğrencilere ha-
yatları boyunca başarılı olmaları için çok 
çalışmaları ve azimli olmaları, her fırsatta 
yapacakları işlerde daha donanımlı olmaya 
çalışmaları gerektiğini söyleyen İK Müdürü 
Hasan Kayış,  işyerlerinde görev süresince 
sağladıkları katkılara ve uyumlu çalışma-
ları nedeniyle stajyerlere teşekkür etti ve 
bundan sonraki hayatlarında da öğrencile-
re başarılar diledi. Öğrenciler okullarından 
mezun olmanın sevincini, SEDAŞ‘taki staj 
sürelerinin sonuna gelmiş olmanın duygu-
sallığını yaşarken,  ilk iş deneyimleri olması 
nedeniyle SEDAŞ‘ta geçen günlerini, edin-
dikleri iş tecrübelerini ve bilgileri unutama-
yacaklarını belirterek, yöneticilerine ver-
dikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce il-
lerinde 766 köy 1344 mahalle ve 45 
ilçede,  yaklaşık 3,5 milyon kişiye 
elektrik dağıtım hizmeti sağlayan 
SEDAŞ'ın, tüketicilere daha kaliteli ve 
sürdürülebilir elektrik enerjisi sunul-
ması adına gerçekleştirdiği planlı ba-
kım, yatırım ve iyileştirme çalışmala-
rından kolayca haberdar olunabiliyor. 
Şirketin,  www.sedas.com  adresli 
web sitesinde yer alan “Planlı Bakım 
ve İyileştirme” başlığı altında nerede, 
ne zaman, ne sürede planlı kesinti 
yapılacağı bilgisi paylaşılıyor. 

Ayrıca tüketiciler SEDAŞ’ın Mobil 
cep telefonu uygulamasını telefon-
larına indirerek kesinti bilgilerine 
buradan da ulaşabiliyorlar. ALO 186 
numaralı çağrı merkezini arayıp, 
planlı bakım ve yatırım kapsamında 
kapasite artışı ve iyileştirme çalış-
maları hakkında bildirim almayı ta-
lep edebiliyor, abone olan müşteri-
ler iletişim bilgilerini güncelleyerek, 
tercih ettikleri yönteme göre, SMS 
(Bilgi Mesajı) veya e-posta aracılı-
ğıyla da planlı kesintileri uygulama 
öncesinde bilgi olarak alabiliyorlar.

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin)  planlı bakım, 
yatırım ve iyileştirme kapsamındaki çalışmaları SMS ve e-posta 
ile ayrıca SEDAŞ webten  ve mobil uygulama ile cepten önceden 

öğrenilebiliyor.

Pamukova Paşalar mevkiinde yaşanan trafik kazasında 
yol kenarındaki elektrik direklerinin yıkılması ve trafonun 
yola düşmesi SEDAŞ Pamukova İşletme Bakım Ekiplerini 
alarma geçirdi. Mazot yüklü bir tanker sabaha karşı üze-
rinde 50 adet arı kovanı bulunan bir kamyonla çarpıştı.  
TIR DİREKLERİ İKİYE BİÇTİ. 
SEDAŞ gün ışırken yaptığı tespitte TIR’ın şebekeyi çö-
kerttiği ve trafo direğini de yıktığı belirlendi. Çarpışma 
anında hurdaya dönen araçlar, elektrik direklerini de 
ikiye biçti. SEDAŞ yöneticileri ve işletme bakım ekipleri 
de olay anından itibaren kriz yönetimi için kaza mahal-
linde bulundular ve enerji hatlarının ayağa kaldırılması 

için gerekli çalışmaları başlattılar. Elektrik şebekesinde 
çift taraflı camper ayrılarak arıza bölgesi izole edildi ve 
enerji kesintisinden etkilenen trafo sayısı bire düşürül-
dü. 
ARILARIN SALDIRISI İÇİN ÖNLEM ALINDI
Kazanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yolu 
trafiğe açmak,  yangın önlemi almak ve yıkılan elektrik  
direklerini alarak yeni direk  montajı çalışmalarını yap-
mak isteyen   Trafik ve AFAD ile SEDAŞ çalışanları, ka-
zada kamyondan savrulan kovanlardan  havaya dağılan 
yüzbinlerce arıdan korunmaya çalıştılar. Görev yapma-
ya çalışırken arılara karşı kendilerini korumaya çalışan 

görevliler, çalışma imkanı bulabilmek için arılara karşı 
ilaçlama yapılmasını da sağladılar. 
VATANDAŞA ENERJİ VERMEK İÇİN JENERATÖRLE BES-
LEDİLER 
Pamukova İlçesi Paşalar Üçevler Mahallesi trafo dire-
ği de kaza anında yıkıldığı için SEDAŞ çalışmaları sıra-
sında vatandaşların uzun süreli elektrik kesintisinden 
etkilenmemesi için bölgeyi özel bir jeneratör ile besle-
di. SEDAŞ ekipleri yıkılan direkler ve direk tipi trafonun 
yeniden devreye alınması için araç, vinç, trafo, pano ve 
direk gibi malzeme naklini sağlarken, yeni direk montajı 
çalışmalarını da ekipleri ile son sürat gerçekleştirdi.

SEDAŞ Stajyerlere Teşekkür Etti

Güvenli ve Tasarruflu Klima Kullanımı 
İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Enerji Vermek İçin Arılarla da  
Mücadele Ettiler

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), 
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönü-
münü tebrik etti. SEDAŞ görev ve so-
rumluluk alanında bulunan 4 il Valilikleri 
ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İl Em-
niyet Müdürlükleri ile paylaştığı tebrik 
mesajında, Türk Polis Teşkilatının kuruluş 
yıldönümünü ve Polis Haftasını kutladı. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Dr. Necmi Odyakmaz kutlama mesajında 
şu ifadelere yer verdi;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel 
kurumlarından biri olan Türk Polis Teş-
kilatı’mızın 174. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor, mesai mefhumu gözetmeden, 
ülkemizin menfaatleri, devletimizin be-
kası, birlik ve beraberliğimizin devamı için 
en üst noktada mesai harcayan, 24 saat 
esasına göre görevi başında bulunan ve  
bu anlamda asayişi bozan unsurlarla fe-

dakarca  mücadele eden,  vatandaşımızın 
huzurunu, can ve mal güvenliğini sağla-
yan, Polisimizin, 10 Nisan Polis Günü’nü 
de tebrik ediyoruz. 
Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dö-
nümü vesilesiyle, görevleri başında şehit 
düşen kahraman polislerimize Allah'tan 
rahmet niyaz eder, gazilerimize şükran-
larımızı sunar,   tüm emniyet mensubu 
çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve ba-
şarılar dileriz.”

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tü-
keticileri bilgilendirmeye devam ediyor. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Dr.Necmi Odyakmaz, “Tüketicilerin bilgi-
lendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile enerji 
kullanımı sırasında, ekolojik dengeye zarar 
vermeden enerji tasarrufunun sağlanması 
ve ülke ekonomisine de katkı sağlanması-
nı çok değerli buluyoruz. Hepimizin üzerine 
küçükten büyüğe, evimizden, işyerimize her 
alanda düşen sorumluluklar var ve her biri-
miz enerji verimliliğine katkı sağlayabiliriz.” 
dedi. SEDAŞ yetkilileri, yazın sıcaklarında 
hayatın vazgeçilmezi haline gelen klima-
ların kullanımının her geçen gün arttığını 
açıkladı ve klimaların güvenli, sağlıklı ve ta-
sarruflu bir şekilde kullanılması konusunda 
önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştılar. İşte 
önemli uyarılar; *Klimalar dikkat ve özen ile 
kullanılmalı *TSE ve CE işaretli cihaz, uygun 
tesisatta kullanılmalı *Yetkili servis, uzman 

elektrikçiler ile montajı yapmalı *Toprak-
lama şart! Mutlaka devrede kaçak akım 
rölesi olmalı.  *Kullanılan kabloda ek ol-
mamalı, topraklı priz kullanılmalı *Tasarruf 
için A Sınıfı cihaz, yazın çok düşük ısı yerine 
24-26°C ısı ayarını seçin, *Yaz kış başında 
bakım yaptırın ve sağlık için bakteri filtresi 
kullanın, *Odanın büyüklüğüne uygun kli-
ma seçin *Klimanın üfleme hızını gereğin-
den yüksek tutmayın.

Elektrik Şebekesindeki Planlı Çalışmalar 
Cepten ve Webten Bildiriliyor

SEDAŞ, Türk Polis Teşkilatı’nın  
Kuruluş Yıldönümünü Tebrik Etti 
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SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyak-
maz, SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce il ve ilçelerin-
de, şebekede bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat 
arızalara müdahale etmek ve elektriğin sürekliliğini sağ-
lamak üzere konuşlanmış olan İşletme Bakım ekiplerinin 
Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına konuk oldu. 
Ramazan ayı sonrasında da bu ziyaretlerine devam etti.
Dr.Necmi Odyakmaz, vardiyalı olarak görev yapan  
SEDAŞ çalışanlarını işyerlerinde ziyaret ediyor, çalışan-
ların bölgesel talepler ve sorunlarla ilgili çalışmaları hak-
kında bilgiler alıyor. Farklı işletmelere mutlaka ziyaretler 
yaparak çalışanlarla ayrı ayrı tanışmayı ve etkin bir ileti-
şim sağlamayı hedefleyen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, kısa sürede bu ziyaretleri 

tamamlamayı hedeflediğini belirterek, “Mesai arkadaş-
larımızla aynı sofrayı paylaşmaktan, bu ailenin bir bireyi 
olmaktan dolayı, mutluluk ve onur duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. Elektriğin sürekliliği için zorlu koşullarda 

da olsa verilen mücadelede, harcanan enerji, emek ve 
alın terinde onların büyük katkısı ve payı var. Kendilerine 
meşakkatli işlerinde kazasız, belasız başarılı çalışmalar 
diliyorum” dedi.

TATİL ÖNCESİ BAYRAM  DİLEKLERİ PAYLAŞILDI
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Od-
yakmaz, SEDAŞ Genel Müdürlüğü bahçesinde SEDAŞ 
çalışanları ile bir araya geldi ve Ramazan Bayramı me-
sajını çalışanlarla paylaşırken, tatile çıkacak çalışanlara 
araçları ile seyahat ederken trafikte çok dikkatli olma-
larını, mutlaka kendileri ve sevdiklerinin araç kemerlerini 
takmalarını ve bu uzun süreli tatili değerlendirirken çok 
iyi dinlenmelerini istedi. SEDAŞ çalışanları arkadaşları ve 
yöneticileri ile tatil öncesi bayram dileklerini paylaştılar. 
“BAYRAMI SEVDİKLERİNİZLE, SAĞLIK VE MUTLULUKLA 
KUTLAMANIZI DİLERİM.”
Dr. Necmi Odyakmaz mesajında; “Bayramlarımız, in-
sanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duy-
gularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan 
uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, yardım-
laşmayı, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Bay-

ramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının 
değerini kavradığımız,  “Barış, Sevgi ve Yardımlaşma” 
ayı olarak bizleri de  iftar sofralarında birlik ve bera-
berlik içinde buluşturan bir Ramazan ayını daha hep 
birlikte geride bırakıyoruz. Ramazan Bayramının tüm 
insanlığa, dünyaya ve ülkemize barış, huzur ve güven 
getirmesini, SEDAŞ Ailesini oluşturan sizlerin daha 
nice yıllar bayramlara en güzel günlerde ulaşmanızı 
temenni eder, Bayramı aileleriniz, sevdikleriniz,  dost 
ve arkadaşlarınız ile sağlık ve mutluluk içinde geçir-
menizi dilerim.”dedi. Dr.Necmi Odyakmaz, “Ramazan 
Bayramında vatandaşlarımızın elektrik şebekesinden 
sürekli hizmet alması ve huzur içinde güzel bir bay-
ram geçirmesini hedefliyoruz. İşletme Bakım ekipleri-
miz, SCADA Merkezimiz ve Çağrı Merkezimiz de 7/24 
görevde olacak”dedi. SEDAŞ çalışanları hep birlikte 
Bayram hatırası olarak fotoğrafta çektirdiler.

SEDAŞ Çalışanları 
Tatile Çıkarken  

Topluca 
Bayramlaştılar 

İcra Başkanımızın  
Vardiyalı Çalışanlara  
Ziyaretleri Sürüyor

Scada Merkezinde KOÜ-Elektrik  
Mühendisliği Kulübünü Ağırladık

SEDAŞ çalışanları Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde uzun tatile çıkmadan önce 
mesai saatleri sona ererken, toplu olarak bir araya geldiler ve bayramlaştılar.

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ve Sakarya 

Valisi Ahmet Hamdi Nayir’ı makamında 
ziyaret etti.

Kocaeli ve Sakarya 
Valilikleri’ne Nezaket 

Ziyareti

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Od-
yakmaz, yaptığı nezaket ziyaretlerinde, SEDAŞ’ın ve Tür-
kiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinin özelleşme süreci 
ile birlikte sektördeki gelişmelere ait bilgileri aktarırken, 
elektrik enerjisi piyasasında izlenen yol haritası, piyasa-
daki aktörlerin üstlendiği görevler, SEDAŞ’ın faaliyetleri ve 
yatırım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

SAKARYA

MUDURNU

AKÇAKOCA

SAKARYA

AKYAZI

SAKARYA

DÜZCE

GEBZE

KOCAELİ

KOCAELİ

BOLU

GEBZE

KARASU BAŞİSKELE

DÜZCE
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SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) SCADA (Merkezi 
Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) kumanda merkezi, KOÜ 
(Kocaeli Üniversitesi’nin) Elektrik Mühendisliği Kulübü üye-
lerini misafir etti.  
ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON
Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Kulübü’nün SE-
DAŞ’ın SCADA kumanda merkezine gerçekleştirdiği teknik 
ziyarette, SEDAŞ  Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü yetki-
lileri KOÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü topluluğu ile yakın-
dan ilgilendiler. Öğrenciler, SEDAŞ yöneticilerinden,  öğren-
me motivasyonlarını artıran ve mühendislik teknolojileri 
ile akıllı şebekeler bilişim altyapısı hakkında da kendilerini 
daha donanımlı olmaya teşvik eden, konuşmalar dinlediler. 
Mühendis adayı olan öğrencilere, teknolojiyle birlikte dikkat 
edilmesi gereken güvenli çalışma yöntemleri hakkında da 
detaylı bilgiler verilirken, iş güvenliği kültürünün iş hayatının 
yanı sıra hayatın her alanındaki önemine de dikkat çekildi.
ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR 
Öğrenciler mesleki anlamda bilgilendirilmelerine  ve eğitim 
gördükleri konularda kendilerinin ufkunu açan bu teknik ge-
ziye imkan sağlayan SEDAŞ yönetimine teşekkür ettiler.

Scada Merkezinde KOÜ-Elektrik  
Mühendisliği Kulübünü Ağırladık

SEDAŞ, (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Türkiye Omu-
rilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile ortaklaşa yürüttüğü, 
plastik kapakların geri kazanımı ile çevre bilinci ya-
ratmaya yönelik, sosyal sorumluluk kampanyasına 
toplumun her kesiminden destek yağıyor.

ÖĞRENCİ, FABRİKALAR, DUYARLI  
VATANDAŞLARDAN DESTEK 
SEDAŞ gönüllüleri “Bir kapak, bir kapak daha”  slo-
ganıyla sürdürdüğü mavi kapak kampanyasına, so-
rumluk bölgemizde olan Bolu, Düzce, Sakarya, Koca-
eli den öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, fabrikalar  
ve duyarlı vatandaşlardan destek geliyor.

500 BİN MAVİ KAPAĞI TOFD’A GÖNDERDİK 
SEDAŞ’ta (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) toplanan 
100 çuvalda, toplam 500 bin adet mavi kapak, TOFD, 
(Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne) gönderildi. SE-
DAŞ, TOFD ile yaptığı protokol gereği temiz bir çevre 

ve engellerin aşılması için ‘’Kapak Olsun Kampanya-
sı’’ kapsamında, SEDAŞ çalışanları ve SEDAŞ’ın tüm 
paydaşlarından, gönüllülerin sürdürdüğü kampan-
yada,  bugüne kadar 2 Milyon kapak TOFD ile payla-
şıldı. SEDAŞ’ta, projenin geçen yıl başlatılmasından 
sonra,  bugüne kadar devam eden süreçte, çalışan-
lar ve öğrenciler özellikle bu kampanyaya çok büyük 
destek veriyorlar.     

TOFD’DAN SEDAŞ’A TEŞEKKÜR
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Müdürü Ra-
mazan BAŞ, plastik kapak toplama kampanyasının 
sosyal projeler içerisinde yoğun ilgi gördüğünü be-
lirterek Plastik kapak toplama kampanyası Türkiye 
deki en iyi sosyal sorumluluk projelerinden biridir. 
Destek veren SEDAŞ Gönüllülerine, tüm kurum ve 
kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz dedi.

SEDAŞ 23 Nisan’da 
Çocukları Unutmadı

SEDAŞ İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları tarafından 
23 Nisan öncesinde yapılan planlama ile şirket merkezi ve 
4 il hizmet binasında, ayrıca 33 Elektrik İşletme Bakım Biri-
mi ve 22 Müşteri Hizmetleri Merkezinde çalışanlara bizzat 
işyerlerinde çocuklar için dağıtılan 23 Nisan hediyeleri, ön-
celikle çalışanları, çocuklara evlerinde teslim edildiğinde de  
hediyeleri alan çocukları sevindirdi ve çok mutlu etti. 

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kocaeli, 
Sakarya, Bolu ve Düzce’de görev yapan çalışanla-
rının çocuklarını unutmadı ve  çocuklar için yap-
tırdığı Bayram hediyelerini anne ve babalarına 

işyerlerinde  teslim etti.

Sakarya EDAŞ – Başkent EDAŞ 
Departmanları Ankara’da  

Bir Araya Geldi
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Elektrik Dağı-
tım A.Ş.’nin SAP-ISU Projesi ile ilgili departmanları An-
kara da bir araya geldi. Başkent EDAŞ’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen programa, SEDAŞ’tan Muhasebe, Tahak-
kuk-Fatura Takip, BT Kurumsal Uygulamalar ve Müşte-
ri Hizmetleri departmanları katıldı. İki elektrik dağıtım 
şirketi çalışanları, SAP-ISU projesinde, elektrik dağıtım 
faaliyetleri ile ilgili süreçleri ve uygulamaları değerlendi-
rirken, fikir alışverişi yaptıkları çalışmalar ile ilgili tecrü-
belerini paylaştılar. Verimli geçen görüşme sonucunda 
SEDAŞ çalışanları, misafirperverliklerinden dolayı Baş-
kent EDAŞ yetkililerine teşekkür ettiler.

Mavi Kapak Kampanyasına  
Destek Yağıyor

SEDAŞ 15 Nisan Pazartesi 
itibariyle eski adresi olan Fa-
tih Mahallesi, Sultan Murat 
Caddesi, Fener Sokak, No: 3 
Rimal Market üzerindeki ad-
resinden ayrılarak, İzmit Oto-
garına yakın bir mesafede 
yer alan, Yahya Kaptan Ma-
hallesi, Kandıra Yolu Caddesi 
No:24 adresindeki yeni yerine 
taşınma işlemini tamamladı 
ve yeni yerinde müşterilerine 
hizmet vermeye başladı.  
GÖRKEMLİ BİNA 
SEDAŞ hizmet binasının üst 
katlarında yönetici odaları, 
toplantı salonları, teknik ve 
idari işlere ait birimlere  ait 

ofisler  yer alırken, giriş katında  
SEDAŞ’ın müşterilerini ağırla-
yacağı, talep ve önerileri ala-
cağı müşteri hizmetleri mer-
kezi konuşlandırıldı. SEDAŞ’ın 
görkemli hizmet binasının 
gece görüntüsü de ana cad-
deden geçenlerin dikkatini 
çekecek bir görüntüye sahip. 
10 yıldır özel şirket statüsün-
de elektrik dağıtım hizme-
ti veren SEDAŞ, müşterileri 
için ferah ve yeni konseptiyle 
daha rahat bir ortam oluş-
turmaya, yenilenen yüzü ile 
hizmet vermeye ve müşteri 
memnuniyeti sağlamaya da 
devam edecek.

SEDAŞ Taşındığı Yeni ve  
Görkemli Binada Hizmete Başladı



Doğum Tarihi : 29 Kasım 2018
Baba Adı :  Kahraman
Anne Adı : Ayşen ÇAVUŞOĞLU KISA
Müşteri Hizmetleri Görevlisi, Sakarya

Poyraz Efe,        Zehra Şimal

Doğum Tarihi : 18 Nisan 2019
Anne Adı : Çiğdem
Baba Adı :  Sertan UĞUR
Kesme Bağlam ve Kaçak Yönetimi Görevlisi, Sakarya

Yaman Şemsettin

Doğum Tarihi : 1 Mayıs 2019
Anne Adı : Mine
Baba Adı :  Fatih ÇETİN
Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Nisa

Sahibi:
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş adına
Ayhan Erkovan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Faruk Bezci
Üye: Kadir Tarım
Üye: Pınar Atalay Başol
Yazışma Adresi
Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 
54100 SAKARYA

Tel : 0264 295 85 00
Faks : 0264 275 10 48
kurumsal.iletisim@sedas.com

Tasarım ve Baskı
Yılko Grafik Matbaacılık Ltd. Şti.
Tel : 0264 229 40 54
www.yilkografik.com.tr
Süreli Kurum İçi Yayın

SEDAŞ İÇ BÜLTENİ Yıl: 6 Sayı: 24

LÜTFEN AİLENİZLE PAYLAŞINIZ.

TEMMUZ 2019

ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Onur Yılmaz Sayaç Okuma Görevlisi, Bolu 

Zafer Duysak Sayaç Okuma Görevlisi, Bolu

Gökhan Yeşilbağ Şebeke İşletme ve Bakım Bölge Uz., Düzce

Serkan Çabukoğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce

Deniz Çetin Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Gebze

Fırat Tapari Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Gebze

Gürol Gürses Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Mustafa Gülmez Sayaç Operasyonları Görevlisi, Gebze

Onur Cankılıç Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Sümeyye Yılmazlar Müşteri Temsilcisi, Gebze Safa Zengin İşgücü Planlama Görevlisi, Kocaeli

Tunahan Bıçakçı Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Kocaeli

Eda Sönmez Avukat, Sakarya

Gamze Parıldar Avukat, Sakarya

Hüseyin Topal İş Güvenliği Sorumlusu, Sakarya

Oğuzhan Çakar Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Sena Orus Müşteri Temsilcisi, Sakarya

Sinem Yorulmaz İnsan Kaynakları Direktörü, Sakarya

Ahmet Sefa Aşkın Sayaç Opr. İşgücü Planlama Gör., Kocaeli

Aykut Omay Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Emrah Yaman Sayaç Opr. İşgücü Planlama Gör., Kocaeli

Gökhan Gökalp Şebeke Yapım Görevlisi, Kocaeli

Hidayet Demir Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Kocaeli

Kadir Aygün Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Kocaeli

Mustafa Tolga Ergin Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Kocaeli

Onur Taşkaya Şebeke İşletme ve Bakım Görevlisi, Kocaeli

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

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Evlenenler

Mümin AZİZOĞLU Kesme Bağlama ve Kaçak Yön., Gebze 

Cem ÖZCAN Enerji Müsaadeleri ve CBS, Kocaeli 

Osman BELAT Şebeke İşletme, Sakarya 

Sercan KIZILARSLAN Sayaç Okuma, Kocaeli 

İsmail ATASOY Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Gebze  

Sedat SERİN Şebeke İşletme, Kocaeli

Özvan TOPÇU Sayaç Okuma, Sakarya  

Şerif BAYRAK Müşteri Temsilcisi, Sakarya  

Ümit GÖL Kesme Bağlama ve Kaçak Yön., Bolu  

Doğum Tarihi : 21 Kasım 2018
Anne Adı : Suzan
Baba Adı : İlyas KOCAMAN
Şebeke İşletme bakım Görevlisi, Gebze

Ali Asaf

Doğum Tarihi : 15 Ocak 2018
Anne Adı : Makbule
Baba Adı : Yunus Emre YAYLAK
Sayaç Okuma Görevlisi,  Gebze

Defne Sare

Doğum Tarihi : 21 Aralık 2018
Anne Adı : Serap
Baba Adı : Muzaffer TIĞCI
Şebeke Sevk ve Kontrol Görevlisi,  Gebze

Eflin İsra

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

Doğum Tarihi : 7 Haziran 2019
Anne Adı : Esma
Baba Adı :  Ömer AYDOĞDU
Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Sakarya

Çınar

Doğum Tarihi : 29 Kasım 2018
Anne Adı : Elif
Baba Adı :  Turgay UMUT 
Sayaç Operasyonları Görevlisi, Gebze

Yusuf Kaan

Dünya Masa Tenisi 
Günü Turnuvasına 

Katıldık
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), sosyal sorumluluk 
kapsamında, Sakarya Kapalı Spor Salonunda Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü ve Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor 
Kulübünün işbirliğinde düzenlenen,  özel şirketlerin katı-
lımı ile gerçekleşen “Dünya Masa Tenisi Günü Turnuvası” 
organizasyonuna, 3 takım ile katılarak turnuvada çekiş-
meli ve heyecanlı karşılaşmalara imza attı. 
Dünya Masa Tenisi Günü adıyla düzenlenen turnuvaya; SE-
DAŞ, AGDAŞ, Arma Filtre, Alimex Alüminyum, Başak Traktör, 
Başkurt Motor, Çamsan Entegre, Daikin, Evdiş Polikliğini, 
Neutec İlaç, ve Toyota Boshoku şirketleri katıldı. Toplam 24 
takımdan 74 oyuncunun katıldığı ve gün boyu süren turnu-
vada takımlar çekişmeli müsabakalar gerçekleştirdi. Final 
maçında AGDAŞ takımını yenen Çamsan Entegre turnuva-
nın şampiyonu, Başkurt Motor ve Başak Traktör takımları 
üçüncü olurken Dereceye giren takımların kupalarını Yeni-
hayat Paralimpik Masa Tenisi Kulübü başkanı Selim Özen 
takdim etti. Özen, turnuvada yer alan takımlara turnuvaya 
katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
ORGANİZASYON BİR OKULA MASA  
TENİSİ MASASI HEDİYE ETTİ
“Dünya Masa Tenisi Günü Turnuvası” organizasyonuna 
katılan SEDAŞ ve diğer firmalar sosyal sorumluluk kapsa-
mında, masa tenisi masasını Kaynarca Esenbel Ortaoku-
luna  hediye edilmesine vesile oldular. Masa tenisi bağış 
sertifikası şirket temsilcileri tarafından okul müdürüne 
teslim edildi.
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