
SEDAŞ İcra Başkanı’ndan

Değerli
SEDAŞ'lılar

Değerli Mesai Arkadaşlarım, 
Şirketimizin 2009 yılı başında AKCEZ Konsorsiyumu 
tarafından devralınmasıyla birlikte üstlendiğim İcra 
Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 
ayrılıyorum. 10 yıldır grup bünyesinde görev yapan biri 
olarak, benim için gerçekten zor bir veda bu. Şirketimiz 
ve ülkemiz için hep daha iyisini yapmak için emeğini 
ortaya koyan siz değerli çalışma arkadaşlarımı daima 
sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım.
Sizlere Türkiye’nin yüz akı bir şirket bırakmanın mutlu-
luğu içindeyim. SEDAŞ özelleşme öncesi de tarihi kökleri 
uzun yıllara dayanan bir şirketti. Özelleşme ile birlikte 
hızlı bir değişim süreci başlattık. SEDAŞ’ın marka de-
ğerinin,  müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin 
artırılması  için yaptığımız büyük projelerle, zenginleşen 
insan kaynağımız ile Türkiye de ilk özelleştirilen dağıtım 
şirketlerinden biri olarak SEDAŞ’ı sektörün öncüsü ola-
rak konumlandırmayı başardık. Sakarya, Kocaeli, Bolu 
ve Düzce’de faaliyete başladığımız ilk günden itibaren 
bölgeye ciddi yatırımlar yaparak, fark yaratan uygula-
malara hep birlikte imza attık. Bugün SEDAŞ dendiğin-
de, teknolojiyi takip eden, müşterisini dinleyen, yenile-
nen, marka bilinirliği artan, kurumsal yapısı ile verilerini 
kayıt altına alan,  hesap verilebilirliğin alt yapısını kuran, 
paydaşları ile iyi ilişkiler geliştiren, hızlı ve anında çözüm 
üreten bir şirket akla geliyor. 
Biz şirket olarak her zaman sanayileşmenin ve kentleş-
menin en yoğun olduğu bölgelerde hizmet vermenin so-
rumluluğuyla hareket ettik. Hizmet bölgelerimizde per-
formans ve kaliteye dönük projeler geliştirdik, hizmet 
aşkıyla ürettik ve Ar-Ge’ye yatırım yaptık. Giderek daha 
da rekabetçi bir ortama dönüşen elektrik dağıtım pa-
zarında, Türkiye'de tek olma özelliğine sahip GIS (coğrafi 
bilgi sistemi), SCADA/DMS (uzaktan kontrol ve izleme 
sistemi) ve OSOS’u (otomatik sayaç okuma sistemi) en-
tegre bir şekilde çalışacak şekilde devreye alarak, farkı-
mızı ortaya koyduk. Gelişim ve değişim odaklı bir SEDAŞ, 
şirketin DNA’sı haline geldi. 
Gücünü, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından 
Akkök Holding ile Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden 
CEZ’den alan bir şirket olarak, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve 
Düzce’deki 3,5 milyon nüfusa ve 1,8 milyon müşteriye, 
1700 çalışanımızla 24 saat kesintisiz olarak enerji da-
ğıtım hizmeti sunmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. 
SEDAŞ olarak bu başarılara elbette kolay ulaşmadık. 
Sizlerin katkısı, emeği, özverisi ve şirkete olan bağlılığı-
nız olmasaydı, bu zorlu yolu bu kadar kısa sürede kat 
etmemiz mümkün olmazdı. Çok severek yaptığım göre-
vimden ayrılırken, sizlerin ilk günkü heyecanla, “Güveni-
lir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket 
olmak” vizyonu ile şirketimizi dünya standartlarında 
hizmet sunma hedefine,  her gün bir adım daha yaklaş-
tıracağınıza yürekten inanıyorum. 
SEDAŞ’ta görev yaptığım süre boyunca her zaman ya-
nımda olan siz değerli çalışma arkadaşlarıma bir kez 
daha en içten teşekkürlerimi sunarım. Görevimden ay-
rılsam da SEDAŞ Ailesi’nin bir parçası olmaya her za-
man devam edeceğim. 
Sevgi ve saygılarımla, 

Bekir Sami Güven
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı

 SAYI: 22               Aralık 2018

SEDAŞ KURUMSAL YAYINIDIR.ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Radyo Frekansıyla Anında Arıza Tespiti
Sakarya, Bolu, Kocaeli 
ve Düzce’nin sorumlu 
elektrik dağıtım şirketi 
SEDAŞ, teknoloji firma-
larıyla yaptığı iş birliği 
sonucu iki önemli proje 
geliştirdi. 

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, 
başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektör-
de faaliyet gösteren, Türk sanayisinin önde gelen gruplarından 

Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif 
Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli Yönetim 

Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı. 
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Değerli SEDAŞ Çalışanları,
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Ali Raif Dinçkök’ü kaybetmenin derin 
üzüntüsünü içindeyiz.  

Sayın Ali Raif Dinçkök, iş ahlakı, çalışkanlığı, 
disiplini ve hayırseverliğiyle hepimize yol 

gösteren örnek bir insandı. O’nu her zaman 
sevgi ve saygıyla hatırlayacağız…

SEDAŞ Ailesi olarak kendisine Allah’tan 
rahmet, tüm Akkök Grubu’na başsağlığı dileriz. 

SEDAŞ  

SEDAŞ ekipleri 
tarafından Kocaeli İli, 

Kandıra İlçesi, Akdurak 
Mahallesi, Tekkeli 
mevkiinde kaçak 

elektrik kullandığı 
tespit edilen sokak 

ve hanelerde bu 
meskenlerin elektrikleri 

kesilirken tutanakta 
tutuldu. 
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Radyo Frekansıyla Anında Arıza Tespiti
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), radyo frekansları aracılığıyla yüksek gerilim şebekesinde oluşan arızaları anında tespit edecek. Sistemin ilerleyen yıllarda 

yaygınlaşması durumunda GSM ağından tamamen bağımsız bir haberleşme ağı kurmak mümkün olabilecek.

Kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 
500 metreye yakın antigron kablo top-
landı. Direklere kanca atarak yapılmış 
bağlantılar, SEDAŞ’ın hidrolik platformlu 
sepetli araçları ile direklerin üzerinden 
fiziki irtibatları kesilerek temizlendi.  Ka-
çak elektrikle mücadeleye İzmit Emniyet 
Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve Kan-
dıra İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek 
verdi. 
Kaçak takip ve mücadele operasyonu 
sırasında asayişin sağlanması amacıyla 
emniyet kuvvetleri Tekkeli mevkii ve Ak-
durak Mahallesinde konuşlandı. SEDAŞ 
ekipleri, güvenlik güçleri ile birlikte abo-
nesiz ve sayaçtan geçmeyen direk bağlı 
kablolar ile enerji alan şahısların,  kaçak 
elektrik kullanımına engel olmak üzere 
başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler.

Temmuz ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafında da onaylanan projelerden ilki, yüksek 
gerilim şebekesinde oluşan arızaların anında tespitini 
sağlayacak. “Dağıtım Şebekesi Kablosuz Haberleşme 
Ağı” projesi hayata geçtiğinde, ekiplerin arızayı bulmak 
için arıza gösterge cihazlarının bulunduğu yere gitme-
lerine gerek kalmayacak. Arıza gösterge cihazları kendi 
aralarında radyo frekanslarıyla (LoRa) haberleşecek ve 
buradan elde edilecek veriler izleme merkezinde top-
lanacak. Proje sayesinde yüksek gerilim şebekesinde 
oluşan kısa devre gibi arızalar en kısa zamanda ve dü-
şük maliyetle tespit edilecek. SEDAŞ, pilot uygulama 
sonrası projeyi diğer koruma ve ölçme cihazlarında da 
kullanacak. SEDAŞ’ın ikinci projesi olan “Akıllı Dağıtım 

Merkezleri” ise elektrik şebekesini çağın gereklerine uy-
gun hale getirecek. 
SEDAŞ’tan yerli ve milli ürün geliştirmeye büyük katkı 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Gü-
ven, her iki projenin de dışa bağımlılığı azaltan yerli ürün 
geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağını, 2017-2020 
yılları arasında Ar-Ge çalışmalarına 8 milyon lira har-
cama yapmayı planladıklarını belirtti. Güven, SEDAŞ’ın 
Ar-Ge Projelerinin yerli ve milli birer proje olarak uygu-
lanmak üzere tasarlanmasına dikkat çekti ve şunları 
söyledi:
“SEDAŞ olarak Türkiye'nin geleceğinin Ar-Ge'de olacağı 
bilinciyle hareket ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 
geliştirip EPDK onaylarını aldığımız projelerimizin ülke-

mizi ve elektrik sektörünü çok daha iyi yerlere taşıya-
cağına inanıyoruz. Bir ay içinde projelerimizin pilot uy-
gulamalarına başlayacağız. Radyo frekansı ile yüksek 
gerilim şebekelerindeki haberleşme tekniği, bildiğimiz 
kadarıyla Türkiye’de başka bir dağıtım şirketinde kulla-
nılmıyor. Sistemin ilerleyen yıllarda yaygınlaşması du-
rumunda GSM ağından tamamen bağımsız bir haber-
leşme ağı kurmak mümkün olabilecek. Yine aynı şekilde 
‘Akıllı Dağıtım Merkezleri’ projesini bir dağıtım şebeke-
sinde ilk kez biz uygulayacağız. Bu sistemin dünyada 
sadece Finlandiya’da bir pilot proje olarak uygulandığını 
biliyoruz. Projelerimiz sayesinde zamandan, emekten 
kazanacak, verimliliği artıracak ve müşteri memnuni-
yetimizi üst seviyelere çıkarabileceğiz.”

SEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinde 
normal işletme koşulları dışında, 
deprem, fırtına, sel vb. afetler 
sonucu; dağıtım şebekesine 
enerji verilememesi gibi koşullar 
oluştuğunda, neler yapılması ile ilgili 
tatbikat gerçekleştirdi.
SEDAŞ’TAN OLAĞANÜSTÜ  
DURUM HAZIRLIĞI
Bolu İli Elmalık Köyü Muhtarı Yaşar 
Can köylerinde cihaza bağlı hasta ol-
duğunu belirterek SEDAŞ ekiplerin-
den jeneratör istedi. SEDAŞ’ta Da-
ğıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’ün 
kriz alarmı ile başlayan simülasyo-
nun  başarı ile tamamlanması için 
ilgili tüm birimler alarma geçti.  
SİMÜLASYONUN AŞAMALARI  
HARFİYEN GERÇEKLEŞTİ
Elektrik kullanıcılarının gündelik fa-
aliyetlerini sürdürülebilir kılmak için 
hazırlıklı olmak amacıyla yapılan ve 
enerjinin sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla,  köydeki trafonun Alçak Gerilim  
dağıtım panosunun ana barasına 
bağlı 3 fazlı 46 kVA gücünde bir Jene-

ratör üzerinden beslenmesi sağlandı. 
Ekipler simülasyonu gerçekleştirirken 
yapılacak müdahaleleri harfiyen yeri-
ne getirdiler. SEDAŞ yöneticilerinin kriz 
masasını oluşturarak yönettiği olağa-
nüstü durum simülasyonunda AFAD 
ve TEDAŞ’a da bilgi verilerek, kurumlar 
arası işbirliğinin de nasıl yapılacağı-
na ait uygulama tekrarlandı. SEDAŞ 
Şebeke Operasyon Müdürü Gürcan 
Seymen ve Şebeke Bakım Yönetimi 
Müdürü Murat  Özdil ile Şebeke ha-
zırlık Müdürü Selçuk Fasal da olağa-
nüstü durumla ilgili uygulama anında 
sahada gerekli uygulamaları yerinde 
bizzat takip ettiler. Simülasyon gere-
ği yapılan uygulamada Şebeke üze-
rinde araziden geçen hatlardaki arıza 
tespitinde Kameralı Drone kullanıldı.  
Şebeke İşletme Bakım Grup Müdürü 
Burhan Ak simülasyonun uygulama-
ları ile ilgili bilgi alırken kriz masasının 
da bilgilendirilmesini sağladı. Başarı ile 
sürdürülen operasyon sırasında Gür-
can Seymen’den  rapor alan Burhan 
Ak tüm çalışanlara teşekkür etti. 

SEDAŞ’tan Kış Tatbikatı
SEDAŞ’tan 

Kaçağa Geçit 
Yok!

SEDAŞ Kocaeli 
Çalışanlarının Yangın 

Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tara-
fından organize edilen “Acil Durum Genel Yangın, 
Güvenlik, Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekipleri Eği-
timi”, Kocaeli Fuar alanı içinde bulunan sivil toplum 
merkezinde gerçekleşti. 
Tüm gün devam eden eğitimde acil durum ekipleri-
ne yangın sınıfları, yangın yerindeki tehlikeler, yan-
gın ortamında oluşan dumanın seyri, söndürme 
maddeleri ve kullanımı, gazlar ve riskleri, tehlikeli 
kimyasallar, doğru ihbar, tahliye nedir ve nasıl ol-
malıdır, işletmedeki güvenlik önlemleri nedir ve ne 
işe yarar konularında çeşitli bilgiler aktarıldı. 

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Raif Ali Dinçkök Atandı

Ali Raif Dinçkök'ün vefatı sonrasında Akkök Holding Yönetim Ku-
rulu'nun 18 Aralık 2018 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur 
duyuyorum. Sevgili babam Sayın Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği 
yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bu-
lunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yü-
rekten inanıyorum.” 
1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında 
Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan 

sonra Akkök Holding’te çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları 
arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde, 2000–
2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koor-
dinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev al-
mıştır.  Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevinin yanı sıra,  başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim 
ve Gizem Frit olmak üzere çeşitli Akkök Holding şirketlerinde 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Aynı zamanda, Akkök Holding 
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
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SEDAŞ Enerji Tüketici Zirvesine Katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) ev 
sahipliğinde Enerji Bakanlığı Konferans salonun-
da “Enerji Tüketici Zirvesi” 500’e yakın katılımcı ile 
gerçekleştirildi. Enerji sektöründeki EPDK,  TEDAŞ, 
EÜAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, ELDER ve  GAZBİR   gibi önemli 
kurum ve kuruluşların bir araya geldiği zirveye SE-
DAŞ Yöneticileri de katıldı. Müşteriyi odağına alan  
zirvede tüketici şikayetlerinin azaltılmasının öne-
mine,  müşterilerin kendi hakları konusunda  bilgili 
ve bilinçli olmaları gerektiğine dikkat çekildi. 
SEDAŞ YÖNETİCİLERİ İLE ZİRVEDEYDİ
SEDAŞ “Enerji Tüketici Zirvesine” Yönetim Kurulu 
ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’in Başkanlığında, 
Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Müşte-
ri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez, Müşteri 
Hizmetleri Merkezi Müdürü Arzu Karaduman, Ku-
rumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, Teknik Des-
tek Help Desk Uzmanı Burçin Başcı katıldı. SEDAŞ’ın 
dışında Türkiye’deki 21 Elektrik Dağıtım Şirketi ve 
ayrıca görevli tedarik şirketlerinin, gaz dağıtım şir-
ketleri  yöneticileri de zirvede bir araya geldiler. 

“EPDK TÜKETİCİ ODAKLI BİR KURUM”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başka-
nı Mustafa Yılmaz açılış konuşmasında, EPDK’nın 
tüketici odaklı bir kurum olduğunu belirterek, "Bu-
gün geldiğimiz noktada artık yeni şeyler söyleme-
miz, yeni fikirler ortaya koymamız gerekiyor. So-
nuçta hepimiz tüketiciyiz. Ben de sizler de. Enerji 
hizmetini alırken, faturamızı öderken hiçbirimizin 
ayrıcalığı yok. Bugün bu platformda öz eleştiri 
yapmaktan çekinmemeli, eleştirilerimizi ve çözüm 
önerilerimizi cesaretle ortaya koymalıyız.” dedi.
“DÜZENLEMELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
“Müşteri memnuniyeti için tüketicilerimizin rahat-
sız olduğu yerlerde düzenlemeleri yeniden gözden 
geçirmemiz lazım" dedi. Bakan Dönmez konuşma-
sında, “Türkiye Avrupa’da en düşük üçüncü elektrik 
fiyatına sahip ülke. Akaryakıt konusunda da benzer 
durum var. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Be-
larus ve Moldovya’nın ardından Avrupa’da en ucuz 
benzin satılan ülke durumunda" şeklinde konuştu. 

SEDAŞ İle Emniyet Müdürlüğü'nden  
Enerji Tasarrufu Eğitimi

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş 5. Bölge Müdürlüğü (TEİAŞ) sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Ağaçlandırma Gönüllüleri oluşturarak, 
ağaçlandırma etkinliğinde bir araya geldiler.
SEDAŞ Regülasyon Uzman Yardımcısı Elif Bay tarafın-
dan SEDAŞ öneri sistemi (QDMS) üzerinden yapılan öneri 
ile oluşturulan Ağaçlandırma Gönüllüleri sosyal sorum-
luluk projesine, SEDAŞ ve TEİAŞ personelleri birlikte katıl-
dı. TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü ve SEDAŞ’ın ortak kullan-
dığı merkez kampüs içinde belirlenen ve ağaçlandırma 
sahasında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliğine, 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Gü-
ven ve TEİAŞ 5. Bölge Müdürü İlhami Civelek’in yanı sıra  
SEDAŞ ve TEİAŞ’ın departman yöneticileri ve çok sayıda ça-
lışan katıldı. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven,  
“SEDAŞ’ın doğaya katkı sağlamak için yürüttüğü Ağaçlan-
dırma Gönüllüleri sosyal sorumluluk projesine destek ve-
ren, emeği geçen herkese daha yeşil ve temiz bir dünya için 
sağladıkları katkıya teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. 
Etkinlik sonunda, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven ve TEİAŞ 5. Bölge Müdürü İlhami Civelek, 
sosyal sorumluk projesine emeği geçenlere ve ağaçlandır-
maya katılan gönüllülere teşekkür belgesi takdim ettiler.

SEDAŞ tarafından özellikle iş ka-
zalarının yoğunlukla yaşandığı iş 
alanlarından biri olan inşaat yapım 
işlerinde dikkatsizlik ya da bu çalış-
ma alanlarında gerekli önlemlerin 
alınmadığı yerlerde, emniyet me-
safelerine uyulmamasının kazaları 
da beraberinde getirdiği belirtildi. 
SEDAŞ yetkililerince,  hayatımız-
da hava ve su kadar önem taşıyan 

elektrik enerjisinin  gözle görülme-
diği için mutlaka gerekli önlemler 
alınarak kullanılması gerektiğine 
dikkat çekildi. 
ŞEBEKE YAKININDA  
YAPILAN BİNALAR 
SEDAŞ yetkilileri, Belediyelerin elekt-
rik şebekesi altında yapılacak ya da 
elektrik şebekesine yaklaşma duru-
mu olan tüm inşaatlarla ilgili çalışma 

ruhsatı verilirken, SEDAŞ’ın ve TEİAŞ 
gibi kurumların görüşünün alınması 
gerektiğine dikkat çektiler. SEDAŞ 
yetkilileri,  1/1000 ölçekli imar planı 
uygulama hükümleri içinde orta ve 
yüksek gerilim taşıyıcı direkleri ve 
iletken enerji nakil hatları bulunan 
parsellerde, kurumların görüşü alın-
madan proje tanzim edilemez hük-
müne yer verildiğine işaret ettiler. 

SEDAŞ ile Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliği ile 
gerçekleştirdiği “Enerji Tasarrufu” konulu eği-
tim semineri başarı ile tamamlandı. SEDAŞ 
(Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) çevresindeki 
işbirliği içinde olduğu kurumlar ve kuruluş-
larla sosyal sorumluluk politikası gereği bir 
araya gelerek toplum yararına olacak çalış-
malara imza atmaya devam ediyor.  SEDAŞ 
sosyal sorumluluk anlayışı ile son olarak Sa-
karya İl Emniyet Müdürlüğü ile eğitim işbir-
liği içinde kurum çalışanlarıyla İl Müdürlüğü 
konferans salonunda bir araya geldi. Sakarya 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Aral’ın 
açılış konuşması ile başlayan eğitim semine-

ri, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan 
Erkovan’ın yaptığı slayt gösterisi ile  devam 
etti. Seminerde “Enerjinin verimli kullanılma-
sı” ve “Elektriğin güvenli kullanımı” ile Elektrik 
Dağıtım Faaliyetleri ve Satış Faaliyetlerinin 
Dağıtım Şirketi ve Görevli Tedarik Şirketi tara-
fından 2013 yılından bu yana ayrı ayrı sürdü-
rülmesi ve piyasanın bu yönde şekillenmesi,  
elektrikteki serbest rekabet piyasasının nasıl 
işlediği hakkında bilgiler verildi.  100 Emniyet 
mensubuna enerjinin tasarrufu ve verimli 
kullanılması konusunda yapılabilecekler hak-
kında basit ip uçları, elektriğin güvenli kullanı-
mı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. 

SEDAŞ’tan Ağaçlandırma Çalışması

SEDAŞ'tan İnşaatlarda Çalışanlara 'Mesafe' Uyarısı
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SEDAŞ Gönüllüleri  
“Çocuklar İçin Yardım Eli” 

Kampanyasını Başarı İle Tamamladı

SEDAŞ Şebekeye Temas Eden 
Ağaç Dallarını Temizliyor

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Batman’da 
bulunan Doğan Kavak İlkokulu için SEDAŞ gönüllü-
lerinin de desteği ile birlikte “Çocuklar İçin Yardım Eli” 
projesini başarılı bir şekilde tamamladı.
  SEDAŞ Gönüllüleri el ele vererek bir kampanyayı 
daha başarı ile sonuçlandırdı. SEDAŞ Sakarya, Ko-
caeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de görev yapan SEDAŞ 
gönüllülerinin katılımıyla hayata geçirdiği “Çocuklar 
İçin Yardım Eli”  projesi ile Doğan Kavak İlkokulu  öğ-
rencilerinin yüzünü güldürdü. SEDAŞ Kurumsal İleti-
şim Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından 
koordine edilen yardımlar, anaokulu öğrencileri için 
oyuncak ve ilkokul  öğrencileri için kırtasiye malze-
meleri kutulara tasnif edilerek gönderildi. 

Batman Doğan Kavak İlkokulu  yöneticilerince 
teslim alınan malzemeler, öğretmenler tarafından 
okulda ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Hikaye 
kitapları öğrencilerin okuma dolaplarında yerini 
aldı. Çocukların hediyelerini aldıklarında duyduk-
ları mutluluk yüzlerine de yansıdı. Okul yönetimi 
ve öğretmenler Doğu Marmara bölgesinde 7/24 
elektrik dağıtım hizmeti veren  SEDAŞ’a çocuk-
lar adına teşekkür ettiklerini bildirdiler. SEDAŞ’ta,  
Doğankavak İlkokulu Müdürü Serdar Şimşek, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ubeydullah Aydın ve Batman 
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’a yapı-
lan yardım organizasyonunda gösterdikleri ilgi ve 
desteğe çok teşekkür ettiler.

SEDAŞ hat bakımı, kaliteli enerji, müş-
teri memnuniyeti, can ve mal emniyeti 
için iletkenlere temas eden ağaç dalla-
rının budanmasını sağlıyor. 
SEDAŞ enerji kalitesini artırmak, tek-
nik kayıplarla mücadele etmek ve arı-
za olasılıklarını azaltmak için elektrik 
şebekesine temas eden ağaç dallarını  
temizleyerek, meydana gelebilecek 
arıza ve kesintiler için önlem almaya 
devam ediyor.  
SEDAŞ’A BİLDİRİN
SEDAŞ yöneticileri sahada 4 il, 45 ilçe, 
766 köy ve 1344 mahalle olmak üze-
re toplamda 20 bin kilometrekarede 
hizmet verildiğini belirterek kullanı-

cıların kendi cadde,  mahalle, sokak 
ve köylerinde elektrik hatlarına te-
mas eden ağaçlarla ilgili bildirimleri 
info@sedas.com adresine yazarak, 
sedas.com web sayfasındaki canlı 
chat bildirim hattından veya  Alo 186 
Çağrı Merkezi  üzerinden kolaylıkla 
bildirebileceklerini belirttiler. SEDAŞ 
yetkilileri Doğu Marmara coğrafyası-
nın ağaç ve yeşil bitki örtüsü zengin 
bir tabiata sahip olduğunu ve ağaç-
ların hızla büyüyerek iletkenlere te-
mas eder hale geldiğini ve yaptıkları 
çalışmanın enerji kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti için çok öenli olduğunu 
da ifade ettiler. 

SEDAŞ ve TES-İŞ Bir Araya Geldi
SEDAŞ İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticileri ve 
TES-İŞ Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İş-
yeri Sendika Temsilcileri Şirket merkezinde bir araya 
gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. 
TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve SEDAŞ İnsan 
Kaynakları Müdürü Hasan Kayış açılış konuşmaların-

da,  iş hayatıyla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bu-
lunurken,  etkin bir iletişim sürecinin iş hayatına pozitif 
enerji olarak yansıyacağını ve bu tür toplantıların peri-
yodik bir şekilde yapılmasına  devam edileceğini ifade 
ettiler. 
SEDAŞ ve TES-İŞ arasında yapılan toplantıda TES-İŞ 

işyeri sendika temsilcileri, iş hayatına ait uygulamalar-
la ilgili öneri ve taleplerini dile getirdiler. Karşılıklı görüş 
alışverişinde  bulunulan toplantının etkin bir iletişim 
sağladığı,  çalışanların temsilcileri aracılığı ile bilgilen-
dirilmesi ve iletişim köprüsü kurulmasının   çalışma 
ilişkilerine pozitif etki sağladığı açıklandı. 

SEDAŞ İnsan Kaynakları Eğitim ve Perfor-
mans Birimi ile Konak Hastanesi arasında 
eğitim amaçlı işbirliği ile  Meme Kanse-
ri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında kadın 
çalışanlara, Sakarya ve Kocaeli de “Meme 
Kanserinde Farkındalık” eğitimi verildi.
SEDAŞ’ın Konak Hastanesi ile işbirliği için-
de Sakarya’da düzenlediği “Meme Kanse-
rinde Farkındalık” konulu eğitime, Konak 
Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Op. 
Dr. Muzaffer Özdenoğlu konuşmacı olarak 
katıldı. Eğitim SEDAŞ Adapazarı eğitim sa-
lonunda gerçekleştirildi.
KOCAELİ’DE DE YAPILDI
SEDAŞ’ta Sakarya’da yapılan bilgilendirme 
eğitimi, eş zamanlı olarak Kocaeli SEDAŞ 
kadın çalışanları için Kocaeli Sivil Toplum 
Merkezinde de gerçekleştirildi. SEDAŞ’ın  
Kocaeli de kadın çalışanları için yapılan or-
ganizasyonda,  Kocaeli Konak Hastanesin-
den konuşmacı olarak katılan Op.Dr.Ömer 

Ardaman “Gelin her yıl Ekim ayını bekleme-
den kendimize çevremizden, akrabalarımız-
dan, komşularımızdan bir kadın seçelim ve 
onu meme kanseri hakkında bilgilendirelim. 
Kendi kendine meme muayenesi gibi çok 
basit fakat büyük önem taşıyan bir yolu 
öğreterek gerçek bir farkındalık yaratalım. 
Hangi taramaları, kaç yaşlarında yaptırma-
sı gerektiğinden bahsedelim. Unutmayalım 
ki kanser önlenebilir bir hastalıktır ve bizler 
çevremizden sadece bir kadın için dahi olsa 
yaktığımız bu mumla kansere dur diyebili-
riz!”dedi. 
Sakarya SEDAŞ’ta Op.Dr. Muzaffer Özde-
noğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, meme 
kanserinde farkındalık konulu seminerde de, 
çağımızın hastalığı kanserden korunmanın 
yolları ve erken teşhisin önemi vurgulandı. 
Eğitime katılan SEDAŞ Kadınları, Konak 
Hastanesi görevlileri tarafından küçük he-
diyelerle mutlu edildi.

SEDAŞ Kadınları Meme Kanserinde Farkındalık Eğitimi

Ozan Yılmaz - Minik Gönüllü
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SEDAŞ’ın Bakım Alarmı Sürüyor
SEDAŞ kış gelmeden bakım çalışmalarını tüm hı-
zıyla tamamlamak üzere özellikle orman içinde ve 
ağaçlık bölgelerden geçen hatlarına bakım yapıyor. 
AMAÇ KESİNTİSİZ ENERJİ
SEDAŞ’ın bölgesinde Sakarya İli Hendek İlçesinde 
görev yapan Şebeke Operasyon ekibi çalışanları, 
kar ve kış koşullarında kesinti yaratacak, şebe-
keye zarar verecek ve aşırı rüzgar ile fırtınada, 
can ve mal emniyetini tehdit edecek olan ağaç-
ları budayarak bakım çalışmalarına yoğunlaştı-
lar. SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri, Dikmen 
enerji hattı üzerinde bakım için büyük bir emek 
harcadılar. SEDAŞ ekipleri, Dikmen adıyla anılan 
ve  SEDAŞ’ın en uzun hatlarından biri olan enerji 
hattında ayrıntılı bir bakım çalışması gerçekleş-
tirdiler. Dikmen enerji hattı  fideri, 60 km uzun-
luğa sahip olup, Dikmen, Aksu, Göksu, Kurtuluş, 
Yeniyayla,  Karadere, Kırktepe, Sümbüllü, Gündo-
ğan, Çakallık köyleri ve Çiğdem Yaylası, Dikmen 
Yaylası, Beşoluk Yaylalarını besliyor. SEDAŞ’ın Kış Hazırlıkları  

Devam Ediyor
SEDAŞ bakım çalışmalarını kış mevsimine girmeden, 
gelecekte oluşabilecek teknik arızaların minimize edil-
mesi amacıyla tüm hızıyla sürdürüyor.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce de güvenilir ve sürdürülebilir elektrik da-
ğıtım hizmeti kapsamında, vatandaşların en iyi hizmeti 
alabilmesi için, kış öncesi bakım çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor.  Sakarya Şebeke Operasyon ekibi çalışanları 
Yenikent bölgesinde, kış koşullarında kesinti yaratacak, 
aşırı rüzgar ile fırtınada şebekeye zarar verecek ağaçla-
rın budanmasını ve şebekede  izolatör değişimi, iletken 
bağlantı izolasyonu ile  camper yenileme işlemleri yapı-
yorlar. Bu bakım çalışmaları, SEDAŞ’ın hizmet verdiği 4 
il, 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 mahalleyi kapsayan 20 Bin 
kilometrekarelik alanda devam ediyor.

Şekerpınar’da yaşanan trafik kazasında yük-
sek gerilim hattına çarpan kamyon bölgenin 
enerjisiz kalmasına yol açtı. 
KAMYON ÇARPTI SEDAŞ YAPTI
SEDAŞ SCADA Merkezinde anında fark edi-
len kesinti Gebze Şebeke Operasyon Ekip-
lerine anında bildirildi. SEDAŞ Şebeke Ope-
rasyon ekipleri anında müdahale etmek 
amacıyla olay yerine gelerek enerjisi kesi-
len 34,5 kilovoltluk yüksek gerilim hattının 
beslediği bölgeye alternatif hattan enerji 
verdiler. Enerji kesintisinin giderilmesi için 
gerekli çalışmaları yapan ekipler, şebeke-
ye enerji verilmesini sağlayarak kesintinin 
giderilmesini sağladılar. Vinç ile kamyonun 
çarptığı beton direk yerinden alındı. 

SEDAŞ “Ağaç yaşken eğilir atasö-
zü” doğrultusunda, minik öğrencilere 
elektriğin güvenli kullanımı ve elekt-
riğin tasarruf yöntemleri hakkında 
sunumlar yaparak, bilgiler sunuyor. 
SEDAŞ son olarak Düzce İli, Çilimli İlçe-
si İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile 
bir araya geldi. Eğitim seminerine  5 ve 
6’ncı sınıf öğrencilerinin yanı sıra Okul 
idarecileri ve öğretmenler de katıldılar.  
Öğrenciler sunuma ait içerikte hazır-
lanmış olan SEDAŞ’ın Elektriğin Güvenli 
Kullanımı ve Elektrik Enerjisinin Tasar-

rufu İp Uçlarını” anlatan  broşürlerini de 
dikkatle inceleyerek okudular.  
SEDAŞ Teknik Destek Help Destek 
Uzmanı Burçin Başçı’nın sunumuy-
la, Enerji kaynaklarının daha etkin ve 
verimli kullanılması, elektriğin güvenli 
kullanımı ve enerji tasarrufu konula-
rında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi sağlandı.  Daha sonra 
SEDAŞ İş Güvenliği Sorumlusu Tutku 
Yiğit tarafından öğrencilere, elektriğin 
güvenli kullanımı için ev ve işyeri tesi-
satlarında kaçak akım rölesi olması ge-

rektiği, cihazların kullanım kılavuzuna 
uygun olarak kullanılmaları ve kablola-
rın ayak altına bırakılmaması ile evde-
ki küçük çocuklar için prizlere güvenlik 
kapağı takılarak elektriğin kullanılması 
gibi hayatın içinde karşılaşılan durum-
lar için alınabilecek önlem ve pek çok 
pratik bilgi öğrencilerle paylaşıldı. Se-
miner sonunda, okul idarecileri  SEDAŞ 
yöneticilerine teşekkür ettiler ve SE-
DAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan 
Erkovan’a  öğrencilerin yaptığı resim 
tablolarından hediye takdim ettiler. 

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdürdüğü, Bolu, Düzce, 
Kocaeli ve Sakaryada 20 bin kilometrekareyi kapsayan 4 il 45 
ilçe, 47 Belediye ve 766 köy, 1344 mahalleyi kapsayan faaliyet 
alanındaki 3,5 milyon nüfus ve 1,7 milyon tüketici için açtığı 
alternatif iletişim kanalındaki iletişim süresini 7 gün 24 saate 
çıkardı. 
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 
SEDAŞ’ın özelleştiği günden bu yana 9 yıldır, ALO 186 Çağrı 
Merkezinde 7 gün 24 saat hizmet verildiğini, SEDAŞ’ın dijital-

leşme hedefindeki adımları içinde yer verdiği, 
WebChat uygulamasını, “yeniliklere açıklık” 
ve “müşteri odaklılık” yaklaşımıyla hayata 
geçirdiğini,  WebChat iletişim kanalındaki 
hizmet süresini de mesai saatlerinin dışı-
na taşıyarak, 7 gün 24 saate çıkarıldığını 

açıkladı. 
WEBCHAT 7 GÜN 24 SAAT 
Bekir Sami Güven, “SEDAŞ olarak çö-
züm odaklı bir yaklaşımla, müşteri 

memnuniyeti amacıyla, kullanıcıların Çağrı Merkezi dışında 
sürekli iletişim sağlayabilecekleri bir alandan da SEDAŞ’ın 
müşteri temsilcilerine ulaşabilmelerini hedefliyoruz. Güvenlik 
amacıyla yazışmaların da kayıt altına alındığı,  talep ve şikâ-
yetlerin ilgili departmanlara yönlendirildiği SEDAŞ webchat 
kanalımıza artık 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. SEDAŞ’ın müş-
teri hizmetleri merkezine gitmeden, gerektiğinde dünyanın 
her yerinden anlık ve yazılı olarak SEDAŞ ile 7 gün, 24 saat  

iletişime geçilmesinin önünü açtık.” dedi.
SEDAŞ’IN İNOVATİF PROJELERİ DEVAM EDECEK 
 Güven açıklamasının devamında,  7/24 WebChat kanalımız 
ile “etkin iletişim, kusursuz hizmet ” amacına hizmet etmeyi 
ve vatandaşlarımıza daha çok fayda sağlamayı planladık. Hiz-
met kalitesi ve müşteri memnuniyeti için, elektrik kullanıcıları 
ve paydaşlarımızla 7/24 iletişimin sürekliliğini sağlayacağımız 
inovatif projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

SEDAŞ’tan 7/24 Online Canlı Destek 
SEDAŞ WebChat 7-24 Hizmet Veriyor 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik dağıtım hizmetinde öncü uygulamalarını sürdürüyor. WebChat uygulamasını başlatan öncü 
şirketlerden biri olan SEDAŞ WebChat projesi ile “etkin iletişim, kusursuz hizmet” yolunda www.sedas.com web sayfasında uygulamaya aldığı 

hizmetini 7 gün 24 saat işler hale getirdi.

Kamyon Direğe Çarptı Şekerpınarı Enerjisiz Bıraktı

SEDAŞ Öğrencilere Elektriğin Güvenli Kullanımını ve Tasarrufunu Öğretiyor
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"Sağlıklı Yarınlara Koş" te-
masıyla düzenlenen Voda-
fone 40’ıncı İstanbul Ma-
ratonu etkinliğinde, SEDAŞ  
çalışanları da maratona ka-
tıldı. Kocaeli, Sakarya, Bolu 
ve Düzce’de 20 Bin kilomet-
rekarede 3,5 milyon nüfu-
sa elektrik dağıtım hizmeti 
veren  SEDAŞ’ın (Sakarya 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ) 
çalışanları, 1979 yılından 
bugüne kesintisiz olarak 
her yıl düzenlenen ve kıta-
lararası koşulan tek yarış 
olma özelliğine sahip olan 
İstanbul Maratonuna ka-
tılmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirttiler. 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), “Müş-
teri Memnuniyeti Toplantısını” Sakarya’da 
bulunan şirket merkezinde gerçekleştirdi.
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven’in Başkanlığında ger-
çekleşen toplantıya Dağıtım Direktörü 
Dr. Ersan Şentürk, Regülasyon Direktörü 
Yeşim Meltem Şişli, Grup Müdürleri ve De-
partman Yöneticileri ile İl Bölge Sorumlu-
ları da katıldı. 2018 yılının ilk dokuz aylık 
dönemine ait gerçekleşmelerin değerlen-
dirildiği toplantıda, tüketicilerine kalite-
li hizmet vererek, memnuniyet düzeyini 
artırmayı hedeflediklerini ifade eden SE-
DAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven, “Kaçak elektrik ile mücade-
le, işletme, yatırım, iş sağlığı ve güvenliği, 
kurumsal iletişim, teknolojik yatırımlar, 
tüketici memnuniyeti ve paydaş ilişkileri 

ile çalışan performansı gibi konuları de-
ğerlendirdiğimiz,  müşteri memnuniyeti 
ve şikayetlerinin değerlendirildiği toplan-
tımızda, tüm faaliyetlerimizi mercek altı-
na alarak şirketimizin bir nevi röntgenini 
çektik. Analizleri yapılarak, kök nedenleri 
tespit edilmeye çalışılan her olayın böl-
gesel bazda yoğunluğu da dikkate alını-
yor. Ayrıca, elektrik şebekemizi kışın zorlu 
şartlara hazırlamak için Sakarya, Kocaeli, 
Bolu, Düzce illerimizde yapılan çalışma-
ları değerlendirerek, hizmet bölgemizin 
genelinde enerji arzında en ufak bir ak-
sama yaşanmaması için alınan önlemleri 
görüştük ve konularla ilgili kararlar aldık. 
Sonuç olarak; bölgemizde insanlarımızın 
memnuniyetini arttırmak için her türlü 
imkân ve kapasitemizle çalışmaya devam 
edeceğiz’’ dedi.

SEDAŞ sosyal medya hesaplarında, günlük 
hayatımızın olmazsa olmazı, modern haya-
tın bütün kolaylıklarını kullanmamızı sağla-
yan elektrik enerjisinin, güvenli kullanımı ve 
olası iş kazalarında alınabilecek önlemler ile 
ilgili yayınladığı videolarla paydaşlarını bilgi-
lendirmeye devam ediyor.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) 
elektrikle ilgili makine, teçhizat ve elektro-

nik aletlerle direk temas halinde olunması 
sırasında, uygun koşullar sağlanmadığında 
ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadığın-
da, büyük riskler oluşabileceği ve kazalar 
yaşanabileceği hakkında sosyal medya 
hesaplarında yayınladığı videolar ile uya-
rılarda bulunuyor. Bu videolarda elektrik 
çarpmalarında neler yapılabileceği, alına-
cak önlemler ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Pla-
nı) ve AYDES (Afet Yönetim ve Karar 
Destek Sistemi) Uygulama esasları 
kapsamında, her yıl bölgesel düzey-
de yapılması gereken ‘Bölgesel Saha 
Uzantılı Masabaşı’ tatbikatı Sakarya 
Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in başkan-
lığında yapıldı. Tatbikat gerçeği arat-
mayacak bir organizasyon ile olası 
afet ve acil durumlarda koordinas-
yonun güçlendirilmesi, afet sırasında 
birlikte çalışma ortamının sağlan-
masına hazırlık olması amacıyla Eski 
Sakaryaspor Stadında gerçekleşti-
rildi.  Tatbikata İl Afet ve Acil Durum 
Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Destek 
AFAD İl Müdürlükleri, Kocaeli, Düzce, 
Zonguldak, Karabük, 26 Yerel Düzey 
Destek Hizmet Grubu Kamu, Kurum 
ve  Kuruluşları ile  STK Arama Kur-
tarma Ekipleri ve AFAD Gönüllüleri 

katıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi 
Nayir’in Başkanlığında Saat 11.00 da 
başlayan tatbikatta senaryo gereği 
6,8 büyüklüğünde Sakarya merkezli  
bir deprem meydana geldiği ve dep-
remde Adapazarı, Sapanca ve Arifiye 
İlçelerinde bazı binalarda ve yerleşim 
alanlarında hasar oluşması ile va-
tandaşların  mahsur kaldığı bilgisi 
üzerine TAMP Sakarya Planı devreye 
sokuldu.  SEDAŞ Şebeke Operasyon 
İl Yöneticisi İbrahim Açıkalın, tatbi-
katta, “Yerel Enerji Hizmet Grubu 
Planının” amacının; ulusal çapta ve 
yerel düzeyde meydana gelen afet 
ve acil durum sonrasında elektrik, 
doğalgaz, petrol, kömür gibi üretim, 
iletim ve dağıtım tesislerinde mey-
dana gelebilecek hasarların acilen 
onarılarak en kısa sürede enerji ih-
tiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

SEDAŞ, Tüketici Memnuniyeti  
İçin Toplandı

SEDAŞ Sosyal Medya 
Hesaplarından Paydaşlarını 

Bilgilendiriyor

SEDAŞ Masa 
Tenisi  

Turnuvasına 
Katıldı

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,  
“Atatürk’ü Anma Haftası Özel Şirketler 
Masa Tenisi Turnuvası” organizasyonuna 3 
takım ile katılarak turnuvada çekişmeli ve 
heyecanlı karşılaşmalara imza attılar.  
SEDAŞ’A TEŞEKKÜR
SEDAŞ’a  sosyal sorumluluk kapsamında 
iştirak ettiği bu organizasyona çalışanları 
ile katılımı nedeniyle, Paralimpik (Bedensel 
Engelliler) Spor Kulübü tarafından teşekkür 

plaketi ve TEMA Vakfına ait fidan bağışı 
sertifikası verildi. Şirketlerin katılımı 
ile çalışanların yaptığı müsabakalarda 
centilmence ve dostlukla gelişen diyaloglar, 
kurumlar arası iş birlikteliğine de zemin 
hazırladı.  
Bu anlamlı turnuvada SEDAŞ’ı temsil 
eden,  çeyrek finale kadar yükselerek 
turnuvaya enerjileri ile renk katan SEDAŞ 
çalışanlarına, yöneticileri tarafından da 
teşekkür edildi. Turnuvada derece elde 
eden şirketler sırasıyla  Birinci ;  Çamsan, 
ikinci; Agdaş  üçüncü; Daikin dördüncü; 
Başkurt firmaları oldu. 

SEDAŞ Enerji Hizmet Grubu İle Tatbikata Katıldı

SEDAŞ  
40. İstanbul 
Maratonu’ndaydı
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Ayın Röportajı
Her sayısında SEDAŞ Ailesinden bir çalışanımızın rö-
portajına yer verdiğimiz gazetemizde, bu ay Satınalma 
Müdürlüğü'nden Satınalma Uzmanı Tolga Erçetingöz 
var. Kendisi ile hayatı, eğitimi ve hobileri hakkında kısa 
bir söyleşi yaptık.
1.Bize kendinizden bahseder misiniz?
1983 İzmir doğumluyum. İlköğretimimi İzmir de tamamla-
dıktan sonra Sakarya Üniversitesi Otomotiv Öğretmenliği 
Bölümüne kaydımı yaptırdım ve mühendislik tamamlama ile 
Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldum. Şuan itibariyle Sa-
karya Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinde yüksek lisans 
yapmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır çeşitli firmalarda Satın Alma 
Mühendisi / Uzmanı / Şefi olarak iş hayatıma devam etmek-
teyim.
2.SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyorsunuz? Ne kadar zaman-
dır görev yapıyorsunuz?
SEDAŞ’a 03.09.2018 tarihinde Satın Alma Uzmanı olarak baş-
ladım.
3.Bu hobiyi yapmaya ne zaman başladınız? Tercih etmenizin 
nedeni nedir?
Okul hayatıma başladığımı dönemden beri kitaplara olan ilgim 
oldukça yüksekti. Kitapların farklı dünyalara açılan birer pen-
cere olarak düşünürdüm hala da öyle düşünüyorum.  

Farklı yaşamlara misafir olmak farklı kişilerin gözüyle olayları 
yaşayabilmek ve aktarabilmek oldukça heyecan verici bir ne-
den olarak düşünüyorum.
4.Hobinize nasıl ve ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?
Boş zaman buldukça kitap okuyabiliyorum. Hatta okuduk-
larımın kapaklarını temizliyorum, üst üste farklı varyasyon-
larda diziyorum, okumayan arkadaşlarımla paylaşıyorum…
Hobi olarak başladığım kitap okuma alışkanlığım zaman ile 
yaşam biçimi haline geldi sanırım. 

5.Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı?  Bu hobinizi daha çok 
geliştirmeyi düşünüyor musunuz?  
Çok kitap, daha da çok kitap aracılığı ile bambaşka dünyalar 
öğrenebilmek farklı gözler ile dünyayı algılamak ve tanımak. 
Bu aracı ile farklı farklı insanlara dokunabilmek, tanışabilmek 
ve kitap okuma kültürünü aktarabilmek bu doğrultudaki en 
büyük hedef olsa gerek.
Geliştirme konusuna gelince; Okuduğum kitapları takaslama 
yöntemiyle tanıştığım insanlar aracılığı ile bu ağı genişleterek 
daha büyük konseptli bir paylaşım ağı oluşturabilmeyi hedef-
liyorum.
6.Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceğiniz tavsiyeler 
var mı?
Hayata dair her şey paylaştıkça güzelleşir ve değerlenir. Siz-
lere değer katabildiğini düşündüğünüz her olguyu, metayı 
paylaşın. Birilerinin gerçekten buna ihtiyacı olduğunu unut-
mayın. Ve mutlaka gülümseyin…

Birimimiz, Dağıtım Varlıkları Grup Mü-
dürlüğüne bağlı, Şebeke Tasım Müdür-
lüğü bünyesinde bulunmaktadır. Biri-
mimiz, şirketimizin Dağıtım tesisleriyle 
ile ilgili tüm kamulaştırma, izin, İnşaat, 
emniyet mesafesi tespiti süreçlerinden 
sorumludur. Birimimizde 2 Kamulaştır-
ma Uzmanı (Harita Mühendisi), 3 Kamu-
laştırma Görevlisi (Harita Teknikeri), 1 
Kamulaştırma Görevlisi (İnşaat Teknike-
ri) olmak üzere 1 Kamulaştırma Sorum-
lusuyla birlikte toplamda 7 kişi hizmet 
vermektedir. 
 Birimimizin görevlerinden kısaca bah-
setmek gerekirse;
 • Kamulaştırma Süreçleri 
 • Kamulaştırmayı gerektiren teçhi-
zat için kamulaştırılacak veya kamulaş-
tırma yolu ile irtifak hakkı tesis edilecek 
taşınmazların kamulaştırma planlarının 
yapılması,
 • İmar planı dışında, tarım sahasın-
da kalan tesis yerlerinin, Tarım İl Müdür-
lüğü tarafından tarım dışı amaca tahsi-
sini sağlamak,
 • İmar alanı içerisinde kalan tesisle-
rin imar plan tadilatlarının yapılmasını 
sağlamak,
 • Kamulaştırması yapılacak taşın-
mazların kamu yararı ve kamulaştırma 
kararının alınmasını sağlamak,
 • Kamulaştırma kararı alınan taşın-
mazların kıymet takdirlerinin yapılması,
 • Kamulaştırma işlemlerinin sonuç-
landırılması ve tapu tescil işlemlerinin 
yürütülmesi,
 • Tesis yapımına mani olan ve can-
mal güvenliği bakımından tehlike arz 
eden ağaçların kesilmesi için gerekli 
izinlerin alınmasını ve ağaçların kesi-
minden dolayı meydana gelen zarar zi-
yan bedellerinin tespitini yaptırarak ilgi-

lisine ödenmesini sağlamak,
 • Yeni inşa edilecek binaların ilgili ku-
rumlardan gerekli izinlerin alınmasını ve 
yer tahsislerinin yapılmasını sağlamak,
 • İşletme bakım karşılığı devri yapı-
lacak elektrik dağıtım tesislerinin kamu-
laştırma kontrolünü yapmak ve Tapuda 
tescil işlemlerinin yürütülmesi,
 • Orman, Karayolu, Demiryolu İzin Sü-
reçleri
 • Dağıtım şebekesi yatırım projele-
rine ait karayolu ve demiryolu izinleri ile 
ilgili profil planlarının hazırlanması
 • Ormanlık alanlarda inşa edilecek 
tesis yerlerinin, orman izin dosyaları-
nın hazırlanmasını, izinlerin alınmasını 
ve yıllık izin bedellerinin takip edilerek 
ödenmesi,
 • Karayolu yıllık izin bedellerinin ta-
kip edilerek ödenmesi, 
 • İnşaat Çalışmaları
 • Dağıtım Bölgemizin tamamında, 

yatırım programında yer alan yeni te-
sisler ile tamir ve onarımı gereken TM, 
DM, KÖK vb. tesislerin İnşaat ve Bakım 
Onarım keşiflerinin hazırlanması, iş ta-
kibi, kalite kontrolün yapılması ve ya-
pımı tamamlanan İnşaatların geçici ve 
kesin kabul işlemlerinin yapılması,
 • Malzeme tedarik sürecinde saha 
test ve kabullerini yapmak
 • Saha Ölçüm Çalışmaları
 • Yatırım programına alınacak enerji 
nakil hatlarının profil ve planlarının ha-
zırlanması
 • 3. Şahıslar ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarından gelen taleplerinin incele-
nerek cevaplandırılması ve gerekli ku-
rum görüşlerinin oluşturulması,
 • Deplasesi talep edilen trafo binası 
vb. yerlere ait değerlendirme için gerekli 
ölçümleri ve bilgileri sağlamak,
 • Dağıtım şebekesinde gerekli emni-
yet mesafelerinin tespiti,

Emlak Kamulaştırma Birimi Birimimizi  

Tanıyalım

SEDAŞ 
Öğretmenler 

Gününü 
Kutladı

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü dolayısıyla kutlama mesajı 
yayınladı. Güven mesajında “Elektrik 
dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, öğ-
retmenlerimizin elinde yetişmiş, on-
ları örnek alan, onlar tarafından bil-
gilendirilip donanımlı hale getirilen 
elemanlarla çalışmaktadır. Hepimiz 
öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. 
Çocuklarımıza elektriği ve elektrik 
enerjisinin verimli ve aynı zaman-
da güvenli kullanımını da okullarda 
öğretmenlerimiz öğretiyorlar. Onlar 
bizim yaptığımız işi elektrik ener-
jisini ilk öğreten ve anlatan kişiler. 
Öğretmenler pek çok işin en önemli 
bilgi kaynağı ve eğiticisidir. ‘24 Kasım 
Öğretmenler Günü’ olarak kutlanan 
bu günde, tüm öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü kutluyorum.”-
dedi. SEDAŞ kutlama mesajlarını 4 
il’de Valilikler ve İl Milli Eğitim Mü-
dürlükleri ile de paylaştı.  
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SEDAŞ, Afet ve Acil Durum  (AFAD) İl Müdürlüğü’nün 
de desteği ile Kocaeli İli bünyesindeki  enerji hizmet 
grubunda yer alan kurumları bir araya getirdi. 
ENERJİ HİZMET GRUBU EL ELE 
Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale 
planı kapsamında, SEDAŞ söz konusu planda  ta-
nımlanmış olan 28 Yerel Hizmet Grubu içinde “Ana 
Çözüm Ortağı” olarak Kocaeli de yapılan istişare 
toplantısına ev sahipliği yaptı. 
28 Yerel Hizmet Grubunun  tanımlandığı  TAMP 
(Türkiye Afet Müdahale Planı ) kapsamında, SE-
DAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kocaeli İşlet-
me Binasında ilk istişare toplantısını İzgaz, Palgaz,  
Armagaz şirketleri ile enerji hizmet grubunda yer 
alan diğer kurumlarla  birlikte gerçekleştirdi. SE-
DAŞ yapılan istişare toplantısı ile kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir katkı 
sağladı.  
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ  
Kocaeli Şebeke Operasyon İl Yöneticisi Çınar Aslan, 
5703 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmet-
leri Yönetmeliği gereğince, Enerji Hizmet Grubunun 
önceliğinin, yerel çapta ve yerel düzeyde meydana 
gelen bir afet ve acil durum sonrasında,  afet ve 
acil durumun yaşandığı  bölgede enerji (elektrik ve 
doğalgaz) dağıtım tesislerinde meydana gelebi-
lecek hasarların acilen onarılarak en kısa sürede 
enerji ihtiyacının karşılanması ve enerji hizmetleri-
nin sunumunu normal duruma getirmek olduğunu 
belirtti. 

SEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi  ve İcra Baş-
kan Yardımcısı Petr Zachoval, iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında SEDAŞ departman 
yöneticilerinin de katıldığı saha gözetim 
ziyaretlerini Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düz-
ce’de gerçekleştirmeye devam ediyor. 
ÇALIŞANLAR SAHADA ZİYARET EDİLİYOR 
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uzmanlarının da 
katıldıkları saha ziyaretlerini gerçekleştiren 
heyet,   çalışanlarla İSG kurallarına uyum 
konusunda etkin iletişim sağlıyor. İSG ku-
rallarına uymamanın, tehlikeli durum ve 
tehlikeli hareketlere karşı çalışanları zorda 
bırakacağının konuşulduğu ve çalışanlarda 
olumlu motivasyon yaratan bu ziyaretler-
de, ekiplerin prosedürlere uygun hareket 
edip etmedikleri inceleniyor. Heyet halinde 

gidilen çalışma alanlarında SEDAŞ ekiple-
riyle buluşan ve saha ziyaretini gerçekleş-
tiren yöneticiler, elektrik dağıtım faaliyet-
lerinde dikkat edilmediğinde ortaya çıka-
cak riskler ve olası olumsuzluklara bir kez 
daha dikkat çekiyorlar. Saha çalışmalarına 
ait incelemeler yapan SEDAŞ Yönetim Ku-
rulu Üyesi  ve İcra Başkan Yardımcısı Petr 
Zachoval  başkanlığındaki heyet, elektrik 
dağıtım hizmetinde kullanılan ekipmanla-
rı, hizmet araçlarını ve iş güvenliği malze-
melerini büyük bir titizlikle inceliyor.  Petr 
Zachoval gözetim ziyaretlerinde ekiplerin 
iş yapış biçimi, İSG kurallarına uyup uyma-
dıkları konularını yerinde değerlendiriyor ve 
gözetim ziyaretlerinin sonuçlarını depart-
man yöneticileriyle paylaşıyor.

SEDAŞ Enerji Hizmet 
Grubundaki Kurumları  

Bir Araya Getirdi

SEDAŞ’tan Çevik Ekipler İçin 
Kurtarma ve Yangın Eğitimi

SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) TOFD (Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği) ile sözleşme imzalayarak 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi, çevre ve engelli 
dostu kampanya olarak paydaşlarından da büyük ilgi 
görüyor. SEDAŞ temiz bir çevre ve engellerin aşılması için  
işbirliği  sağlayan bireylere de teşekkür belgesi veriyor. 
50 BİN KAPAĞI KOCAELİ’DE SEDAŞ’A TESLİM ETTİ
Körfez Çamlıtepe’de  ikamet eden Alaettin Öztürk büyük 
emeklerle topladığı plastik kapakları SEDAŞ’a teslim 
ederken, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Alaettin 
Öztürk,  topladığı 50 Bin civarındaki mavi kapakları, 
Kocaeli SEDAŞ İdari İşler Sorumlusu Yener Tekin’e  teslim 
ederken, her kapağın kendisine pozitif enerji verdiğini 
belirterek, “Kapakları toplarken,  topluma ve çevreye fayda 
sağlayacağımı düşündükçe bu duygu bendeki enerjiyi 
mutluluğa dönüştürüyor. Temiz bir çevre ve yardımlaşmak 
için katkı sağlamak ayrıca güzel bir duygu. Herkes katkı 
sağladığı bu konularla enerjisini mutluluğa çevirebilir. 
Dünyada iyilikler, dayanışma ve yardım duyguları çoğalsın 
istiyorum.” dedi. 
PLASTİK KAPAK KAMPANYASI “HİÇ BİTMEDİ”.
SEDAŞ  gönüllülerinin çalışmalarıyla Müşteri Hizmetleri 
Merkezlerinde ve şirket hizmet binalarında yürüttüğü plastik 
kapak kampanyası ile engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye 
ve medikal malzeme dağıtımı yapılmasına katkı sağlıyor. Bu 
kampanyaya destek olmak ve tonlarca çöpe atılan plastik 

kapakların geri dönüştürülmesi için SEDAŞ, “Kapak Olsun” 
isimli proje ile bu sürece 2 yıldır olumlu katkı sağlıyor. 
TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) tarafından 
takdir ve teşekkür plaketi ile ödüllendirilen SEDAŞ,  PTT 
Kargo ile indirimli "801231382" nolu posta kod numarasını 
kullanarak 1-30 kg arası kapak kolilerinin  en ekonomik 
koşullarda ödemesinin yapılması ile gönderiminin 
sağlanabildiğini belirtti. SEDAŞ gönüllüleri, çalışanlarının 
biriktirdiği kapaklar yanında, paydaşlarının bizzat biriktirip 
SEDAŞ’a  teslim ettiği kapakları da TOFD’a göndererek 
projeye katkı sağlıyor.    

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) olası acil durumlar için 
destek elemanı olarak görevlendirdiği çalışanlarına, “Yangın, 
Güvenlik, Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi” verdi.
ÖNCE EĞİTİM 
İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Güvenlik Eğitmeni  Tolgay Mazak 
tarafından verilen eğitimde, çalışanlara en seri şekilde binayı 
boşaltmalarının önemi, yaralıların kurtarılması, ilk yardım 
müdahalesi ile yangın söndürme çalışmasının nasıl yapılacağı 
SEDAŞ çalışanlarına uygulamalı olarak anlatıldı.  Yangın 
esnasında doğru hareket tarzı ve müdahale yöntemlerinin 
anlatılması yanında önce teorik eğitim yapıldı ve ardından 
SEDAŞ Acil Durum Ekipleri olan Acil Yangın Söndürme, Arama-
Kurtarma-Tahliye ekiplerine uygulamalar gösterildi.  

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI
Şirket bünyesinde her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, 
yapımı, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek 
yangınların, en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde 
çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek 
söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve yangın 
sırasında alınacak tedbirler hakkında SEDAŞ çalışanları 
bilgilendirildi. SEDAŞ Sakarya kampüsünde yapılan tatbikatta 
olası can kayıpları ve yaralanmaları önlemek amacıyla 
yerleşkeleri hızlı, güvenli, planlı bir şekilde tahliye etmenin 
önemi, yangında arama kurtarma ve yaralı taşıma yöntemleri 
uygulamalı olarak SEDAŞ çalışanlarına yaptırıldı. Açık alanda 
gerçekleştirilen yangın eğitiminde, araç yangınlarına müdahale 
teknikleri SEDAŞ çalışanlarına detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kapaklar SEDAŞ’ta Toplansın 
Enerjin Mutlulukla Çoğalsın

SEDAŞ'ta İSG Amaçlı Saha Gözetimleri Sürüyor
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SEDAŞ tarafından; elektrik projeleri uy-
gulamaları usul ve esasları, proje kontrol 
aşamaları ve bu konularda pratikte karşı-
laşılan sorun ve problemler,  İSG (İş Sağlığı 
ve Güvenliği)  ile ilgili Sakarya İlinde, Geyve 
Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si öğrencilerine seminer verildi. Öğrencilerin 
sorularına da cevaplar verilen seminerde, 
öğrencilerle staj aşamasında İnşaatlarda 
çalışılırken dikkat edecekleri  iş güvenliği hu-
suslarını anlatan broşürler de paylaşıldı.
SEDAŞ TECRÜBELERİ AKTARDI
Sinan Bey MTAL Okul Müdürü Hasan Hü-
seyin Kurşun, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“SEDAŞ yöneticilerini öğrencilerimizle bir 
etkinlik organizasyonu kapsamında konfe-

rans vermeleri için davet ettik. Okulumuzun 
“Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanından 
bu yıl mezun olacak öğrencilerimize, SEDAŞ 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan 
SEDAŞ’ın faaliyet ve tanıtımı hakkında bil-
gilendirme sağlarken, SEDAŞ’ın Enerji Mü-
saadeleri 3.Şahıslar Proje Onay Sorumlusu 
Elektrik Elektronik Mühendisi Emre Akde-
mir ile Sayaç Operasyon Sorumlusu Elektrik 
Mühendisi Musa Dereli, SEDAŞ’ın proje ona-
yı, tesisat teknik kontrolü, kayıp kaçak konu-
su ve çalışma sırasında yaşanan iş güvenliği 
riskleri ve önlemleri hakkında bilgi paylaşı-
mında bulundular ve tecrübelerini aktardı-
lar. Öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Ken-
dilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Ay-
dınlatma çalışmalarında şikayetleri takip 
eden Teknik Destek Help Desk ekibiyle ay-
dınlatma konusundaki şikayetleri de bü-
yüteç altına alıyor. 
AYDINLATMA BİLDİRİMLERİ ÖZEL OLARAK  
TAKİP EDİLİYOR
TEDAŞ Aydınlatma Sisteminden gelen ih-
barlarda ayrı olarak ele alınıyor. Sistem ka-
yıtlarının takip edildiği ve kayıt kapatılma ra-
porlarının da izlendiği aydınlatma bildirimleri, 
WFM projesi üzerinden de takip ediliyor. Ay-
dınlatma ihbarları, şebeke operasyon ekiple-
rinin sahada  hızla müdahale ettiği süreçler 
haline geliyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Yerleş-
kesine giden cadde üzerinde  orta refüjde-

ki yeraltı kablolu aydınlatma şebekesine  
SEDAŞ ekipleri yeraltı kablo test aracı ile titiz 
bir çalışmayla müdahale ettiler.  

SEDAŞ’ın Darıca’da trafo dağıtım mer-
kezleriyle ilgili planlı ve kapsamlı çalış-
ması,  Belediye ile işbirliği içinde gerçek-
leştirildi. Belediye’nin pazaryeri zemin 
düzenleme çalışmasında SEDAŞ ekipleri 
trafolarda gerekli yer değişikliğini vinçler 
ve ekiplerin yoğun çalışması ile uygula-
dılar.   
Dağıtım trafolarına ait çalışma ile hizmet 
kalitesinin artırılması için yapılan planlı 
altyapı faaliyeti  sırasında, Cami Mahallesi 
ile Bağlarbaşı Mahallesi, Askeri Lojmanlar 
Küme Evler ile Hamamkuyu Caddesi, Tuzla 
Caddesi,  Yalı Mahallesi, Hükümet Cadde-
si, Kavala Caddesi, Cumhuriyet ve  Kaplan 
Caddesi, Hamamkuyu Caddesi, İstasyon 
Caddesi ve civarındaki sokaklarda, iş gü-
venliği ve çevre güvenliği açısından böl-
gedeki vatandaşlara 48 saat öncesi planlı 
enerji kesintisi bilgisi verildi.
KESİNTİ SMS İLE BİLDİRİLİYOR
Darıca da pazaryeri mevkiinde güvenlik 

açısından zorunluluk nedeniyle kesinti uy-
gulanırken SMS mesaj uygulaması yapıl-
dı. SEDAŞ Müşteri hizmetlerine veya Çağrı 
Merkezine iletişim bilgisini güncelleyerek 
paylaşan ve kayda alınmasını sağlayan 
vatandaşlara kesintiden etkilenmemeleri 
ve önlem almaları açısından elektrik ke-
sintisi  ile ilgili bilgi sahibi olmaları için SMS 
mesajları gönderilmesi sağlanıyor.   

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kandıra Şebeke 
Operasyon Ekipleri saatte 100 Kilometre hıza ulaşan fırtı-
nanın ve aşırı yağan yağmurun sel felaketine dönüşmesi 
ile oluşan olumsuz koşullarda,  enerji verme mücadelesini 
sürdürüyor.
FIRTINA VE SEL ENERJİ HATLARINA ZARAR VERDİ
Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye 
iş yerlerini su bastı. Yüksek mevkilerde fırtına elektrik di-
reklerinde yıkıma yol açtı. İlçede taşkın sonucu bazı derele-
rin geçtiği köprüler ise trafiğe kapatıldı.  Kandıra bölgesin-
de Kışla köyü mevkiinde dere taşması nedeniyle, Kefken, 
Cebeci, Kıncıllı, Duraçalı, Karaağaç, Pınardüzü, Çamkonak, 
Akçabeyli, Babalı, Babaköy, Kerpe, Ballar, Kurtyeri, Özbey, 
Duraklı bölgeleri sel nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için  
SEDAŞ ekipleri bu bölgelerde arızalara müdahale edemediler. 
SASKİ (Sakarya Su Kanalizasyon İşletmesi) Kaynarca da 
metrekareye saatte 115 Litre yağış düştüğünü açıkladı. 
SAKİ de hızla Kaynarca da ekipleri ile yaraları sarma çalış-
masına başladı. SEDAŞ ekipleri ile enerji verme mücadele-
sini sürdürdü.  
SEDAŞ EKİPLERİ ALARMDA
Meteoroloji SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri Kaynarca 
TEİAŞ Trafo Merkezi ile Kandıra Esentepe Trafo kabini ara-
sında çift devre 3/0 yüksek gerilim enerji nakil hattında 
çelik galvaniz direk yıkıldı. SEDAŞ ekipleri Kandıra Merkezi 

ve bir kısım köy gruplarını İzmit üzerinden beslediler. 
Kandıra ve Kaynarca da sabah saatlerinde başlayan sağa-
nak nedeniyle ilçe merkezleri ile  bazı köylerde yollar sular 
altında kaldı. Kaynarca da tarım aletlerinin ve traktörlerin, 
bazı araçların Seyran deresine sürüklendiği, iki tavuk çiftli-
ğinin yıkıldığı bildirildi. Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular 
altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerle-
rini de su bastı. Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman 
balyaları da yağmur suyunda sürüklendi. Vatandaşlar yük-
sek yerlerden selin etkisini videolarla görüntülediler.
AFAD SEDAŞ EKİPLERİ İŞBİRLİĞİ YAPTI
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte iler-
lemekte güçlük çekti. İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve Lok-

manlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekip-
leri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı. 
SEDAŞ Kriz Masası AFAD ile iletişimini sürdürerek sürekli 
bilgi akışı sağlarken, İtfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin 
bölgedeki çalışmalarının  sürdürüldüğü bildirildi. AFAD Ko-
caeli İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaşanan olum-
suzluklara müdahalenin devam ettiğini, Kandıra-Kaynar-
ca yolunun çalışmalarla tekrar trafiğe açıldığını söyledi.  
SEDAŞ ekiplerinin çalışmasına yardımcı olduklarını anla-
tan Tekoğul, Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoğunla-
şan bir yağış söz konusu. Köy yollarında lokal anlamda 
birkaç noktada sıkıntı var ama bütün ekipler müdahale 
ediyor." diye konuştu.

SEDAŞ Meslek Lisesi Öğrencilerini 
Bilgilendiriyor

SEDAŞ Ekipleri Fırtına Ve Sel İle Oluşan Enerji Kesintileri İle 
Mücadele Ediyor

SEDAŞ Umuttepe Yolunu Işıl Işıl Yaptı

SEDAŞ’tan Darıca'da Dağıtım  
Trafo Merkezi Çalışması

SEDAŞ Kartepe’de Oluşan 
Kesintide Zamanla Yarıştı 

SEDAŞ ekiplerinin elektrik verme 
mücadelesi hiç bitmiyor. Elektrik dağıtım 
şebekesine dışarıdan gelen çok farklı 
etkiler ile zaman zaman elektriğin 
kesintiye uğraması söz konusu olurken, 
SEDAŞ ekipleri de en hızlı şekilde aksiyon 
alıp, hızlıca şebekenin eski duruma 
getirilebilmesi için sahada adeta büyük 
bir mücadele veriyorlar. 

Son olayda da SEDAŞ ekipleri yine 
alarma geçti. Kartepe’ de D100 Karayolu 
İbriklidere alt geçidinde arızalanan tır 
devrilerek ters döndü ve yüksek gerilim 
direğine çarptı. Elektrik Dağıtım Merkezi 
trafosu çıkışında Elimsan besleme hattı 
kablosu,  İbriklidere mevkii çıkışı enerjisiz 
kaldı. SEDAŞ ekipleri oluşan hasar ve 
enerji kesintisine hızlıca müdahale etti.
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SEDAŞ bölgesindeki en önemli paydaşlarından olan EMO 
(Elektrik Mühendisleri Odası ) ve 4 İlde Elektrikçiler Odaları 
ile oda üyelerine bilgi verilmesi için Jeneratör kullanımında 
uyulması gereken kurallara ait mevzuatı paylaştı. SEDAŞ 
Jeneratör kullanan tesislerin dikkatini çekecek bir bilgilen-
dirmede bulundu. Jeneratörler için Enversör şalterler ye-
rine, otomatik transfer şalteri kullanılmasının can ve mal 
emniyeti için önemine dikkat çekildi. 
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yöneticileri yaptık-
ları açıklamada, “Jeneratör tesisinde ana şebekenin geri 
beslenmesini önleyecek tüm tedbirler alınmış olmalıdır. 
Özel trafolu aboneler, trafo ana şalteri ile jeneratör enver-
sör sistemi arasına, alçak gerilimden beslenen aboneler 
şebeke girişi ile yük ve jeneratör arasına, mutlaka enver-
sör sistemi, otomatik transfer şalteri koyacaktır. Sistem 
şalterin biri açıldığında diğeri kapanacak şekilde dizayn 
edilecektir. Buna göre tesisin geçici kabulü yapılacak ve 
geçici kabul tutanağı tanzim edildikten sonra jeneratör 
kullanımı yasal olarak yapılabilecektir.” dedi. 

JENERATÖRÜ DİREKT FİŞE TAKMAYIN
SEDAŞ yöneticileri ayrıca “Jeneratörünüzün fişini doğru-
dan evdeki prizlere kesinlikle takmayın. Böyle bir durum-
da jeneratör şehir elektriği ile doğrudan karşı karşıya ka-
lır ve bu farklı yapılardaki fazlar, kısa devre yaparak hem 
jeneratöre hem de çevresindeki insanlara ciddi zararlar 
verebilir.” uyarısında bulundu.  
JENERATÖRDE ENVERSÖR SİSTEMLERİ KULLANILMALI
Jeneratörlerin enerji kesintisi olduğunda, devreye alınması 
anında jeneratörün şebekeye kesinlikle enerji vermeme-
si, jeneratör tesisatında enversör sistemlerin ve otomatik 
transfer şalteri sayesinde sadece jeneratörün,  bağlı oldu-
ğu tesisata enerji vermesi gerektiği, aksi halde bunun can 
ve mal kaybına yol açabileceği SEDAŞ (Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ş.)  tarafından açıklanarak, kamuoyu bilgilendi-
rildi. Jeneratörün şebekeye bağlandığı noktadaki transfer 
sistemlerinin ortak adının enversör sistemi olarak adlan-
dırıldığı belirtilerek, “Enversör sistemlerin en kritik ekipma-
nı;  iki kaynağın aynı anda aynı hattı beslemesi durumunda 

meydana gelebilecek faz çakışmasını engellemek amacı ile 
kullanılan mekanik kilittir. Böylece, gerek kumandayla ilgi-
li  gerekse de insan kaynaklı hata olsa da enversör sistem  
sayesinde asla iki kaynak aynı anda aynı hattı beslemez. 
Bir kısa devre yaşanmaz.  Manuel kumandalı enversör şal-
terler yerine, otomatik transfer şalteri  kullanılması daha 
güvenlidir.” açıklamasında bulunuldu. 

SEDAŞ, EMO ve Elektrikçiler Odalarını  
Jeneratör Kullanımı İçin Bilgilendirdi 

SEDAŞ elektrik kullanıcılarının elekt-
riksiz kalmaması için adeta sahada 
her tür kesintiyle mücadele ediyor. 
Bu tür olaylardan en son yaşananı da 
bir TIR’ın Sakarya’nın  Pamukova İlçe-
sinde  D-650 kara yolu Turgutlu Ma-
hallesinde bir akaryakıt istasyonun-
da manevra yaparken meydana gel-
di. TIR, SEDAŞ’ın elektrik şebekesine 
ait orta gerilim hattının demir örgülü 
direğine çarptı. TIR’ın çarptığı orta 
gerilim hattı direği devrilirken, D-650 
kara yolu iki yönlü trafiğe kapandı. 
SEDAŞ ekipleri hatların bağlantısını 
açtı ve Köy Gruplarına yeniden enerji 
verme işlemini gerçekleştirdi. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Ku-
rumsal İletişim Müdürlüğüne, Dicle EDAŞ 
(Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kurumsal İle-
tişim Yöneticileri nezaket ziyaretinde bu-
lundular ve SEDAŞ’ın sektördeki başarılı 
uygulamaları hakkında bilgi aldılar. 
Dicle EDAŞ, Kurumsal İletişim Direktörü 
Kerem Türkman ve Kurumsal İletişim So-

rumlusu Erkan Kızılocak, SEDAŞ Kurumsal 
İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ve Kurum-
sal İletişim Uzmanı Faruk Bezci ile bir ara-
ya geldiler. SEDAŞ ve Dicle EDAŞ iletişim 
yöneticileri elektrik dağıtım faaliyetleri ile 
ilgili iletişim süreçlerini değerlendirdiler ve 
yaptıkları çalışmalar ile ilgili tecrübe alış 
verişinde bulundular. 

SEDAŞ’a Dicle EDAŞ Kurumsal 
İletişimcilerinden Nezaket Ziyareti 

SEDAŞ Ekipleri Yıldırımın Verdiği Hasar İçin Özveri İle Mücadele Etti

Elektrik dağıtım hizmetinde odak noktası-
na müşteri memnuniyetini koyan SEDAŞ 
(Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) bölgesin-
de elektrik kullanan tüketicilerin, algılarını, 
beklenti, talep ve önerilerini,  belirlemek 
üzere “Müşteri Memnuniyeti ve İtibar 
Araştırması” yapıyor. XSIGHTS Araştırma 
ve Danışmanlık Firması aracılığıyla yapıla-
cak araştırma sonrasında elde edilecek ve-
riler, SEDAŞ'ın stratejik planlamalarına da 
yön verecek. Şirket aynı zamanda bugüne 
kadar yaptığı yatırım, dağıtım faaliyetleri 
ve sosyal sorumluluk projelerinin tüketici 
nezdinde yansımalarını da ölçmüş olacak.
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde-

ki 20 bin kilometrekarelik alanda elektrik 
dağıtım hizmeti veren SEDAŞ bölgesinde 
elektrik kullanan müşterilerin talepleri-
ni belirlemek ve karşılaşılan sorunlara en 
kısa sürede çözüm üretmek adına yeni 
bir çalışmaya daha imza atıyor. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde 
elektrik dağıtım şirketleri sektör toplantıla-
rında ön plana çıkan müşteri memnuniyeti 
ve kaliteli hizmet başlığı altında ele alınan 
uygulamaları sürdüren SEDAŞ, hizmet ver-
diği 1,8 milyon kullanıcı ve bölgesindeki 3,5 
Milyon nüfusa daha kaliteli hizmet vermek 
için Müşteri Memnuniyeti ve İtibar Araştır-
ması çalışmasını başlatıyor. 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Düzce  Şe-
beke Operasyon Ekipleri, 01 Ekim pazartesi akşamı 
saat 19:00 civarı başlayan fırtına ve yağmurla bir-
likte enerji dağıtım hatlarına yıldırım düşmesi so-
nucu alarma geçti. Enerji hatlarında oluşan hasara 
hızla müdahale etti. 
SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri, tam kadro 
sahada çalışmalarını sürdürürken ardı ardına 
gelen yıldırım düşmeleri enerji kesintisi yaşa-
nan  bölgenin genişlemesine yol açtı. Düzce 
Merkezin bir kısmını besleyen Osmanca TEİAŞ 
154/34,5 KiloVolt Trafo İndirici Merkez çıkışın-
daki hatta yıldırım düşmesinden kısa bir süre 
sonra, Kaynaşlı çıkışında da yıldırım düşmesi 
yaşandı. SEDAŞ’ın dağıtım şebekesinde, havai 
hatta izolatörlerin parçalanması sonucu, SE-

DAŞ Operasyon Ekipleri,  hem havai hatta, hem 
yeraltı kablolu enerji hattında,   hem Kaynaşlı 
Trafo çıkışında hem de Osmanca Trafo İndirici 
Merkez çıkışına düşen yıldırımın yarattığı hasa-
ra müdahale etmek ve cansiperane bir şekilde, 
oluşan arızaları gidermek için yoğun bir çalış-
maya giriştiler.  Yüksek gerilim arızalarını gide-
rerek merkezde hızla enerji verme mücadelesi 
veren SEDAŞ ekipleri, her iki arızaya da karanlık 
ve hava muhalefeti de olsa en kısa sürede mü-
dahale ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde de 
SEDAŞ ekipleri mahalle ve sokaklardan gelen 
ihbarları değerlendirdiler ve bir abone bile ener-
jisiz kalmayacak şekilde elektrik verme müca-
delesini özveri ile sürdürdüler.

SEDAŞ,  
Yüksek Müşteri 

Memnuniyeti İçin 
Paydaş Algısını  

Ölçüyor Tır Yıktı SEDAŞ Yaptı
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SEDAŞ 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle, bölgesindeki muh-
tar dernek başkanlarına nezaket ziyaretleri düzenledi ve top-
lantılar gerçekleştirerek muhtarların muhtarlar gününü kutladı. 
MUHTARLAR SEDAŞ YÖNETİCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.
Muhtarlar Dernek Başkanları Dağıtım Direktörü Dr. Ersan 
Şentürk başkanlığında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 
yapılan toplantılar için SEDAŞ yöneticilerine teşekkür et-
tiler. Muhtarlar günü nedeniyle SEDAŞ şebeke operasyon 
bölge sorumluları kendi bölgelerindeki ilçe muhtarlar der-
nek başkanlarına ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirerek muh-
tarlarla bir araya geldiler ve bölgelerindeki tüm muhtarlar 
gününü kutladıklarını dernek başkanlarına ilettiler.

SEDAŞ Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Departmanı yönetici ve çalı-
şanları Kocaeli Teknopark ziyaretini gerçekleştirdiler. Kocaeli Tekno-
loji Transfer Ofisi’nin çalışmalarını yerinde görmek ve bilgi almak yanı 
sıra, Teknoparkta konuşlanmış girişimciler ile ARGE projeleri konula-
rında fikir alışverişinde bulundular.  
SEDAŞ TEKNOLOJİ PROJELERİNE ODAKLANDI
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Müdür-
lüğünden, Departman Yöneticisi Hasan Çelik, İş Geliştirme Sorumlu-
su Ayfer Özer ve Departman Uzman Yardımcısı Elif Arslan Kocaeli 
Üniversitesi Teknoparkını ziyaret etti. SEDAŞ yetkilileri, Teknopark 
firmaları ile iş birliği ve B2B (firmadan firmaya sağlanan iletişim) ça-
lışmalarını gerçekleştirdiler.
SEDAŞ TEKNOLOJİ FİRMALARI İLE BİR ARAYA GELDİ
 SEDAŞ çalışanlarının Teknopark'ta yaptığı ziyarette, Lazer Tekno-
lojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM),Kuluçka Merkezi 
ve Test Merkezinde bulunan 3D Tarayıcı, Termal Kamera, Lehimle-
me-Vakum-Sıcak Hava Rework İstasyonu, Multimetre,  Osilopkop, 
Spectrum Analizör, DC Güç Kaynakları,  50 MHZ Arbitrary Fonksiyon 

Jenerötörü, 3D Printer, CNC Router ve Solid Works Mekanik Tasarım 
Programı gibi bu cihazların çalışanlar tarafından yakından görülebil-
mesi ve teknoloji projelerinin incelenebilmesi fırsatı oluşturuldu.  Ay-
rıca SEDAŞ İş Geliştirme Müdürlüğü ortak projeler geliştirilebilmesi 
adına, Teknopark firmalarından; Yonca Bilişim, ARGE-LABS, MİKRO-
HES, SAYSİS Bilgisayar, AREMBER ve MEDIA Tayf firmaları ile  birebir 
görüşmeler yaptı.  
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNİN İŞLEVİ 
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO), üniversiteler ile 
sanayi arasındaki işbirliğinin başlatılmasını ve bu işbirliğinin güçlen-
dirilmesini amaçlayan bir “ARAYÜZ” görevi görerek sanayiciler ile aka-
demisyenleri teknoloji transferi ekosisteminde buluşturuyor. Araştır-
ma için kaynak oluşturmayı, teknoloji transferini gerçekleştirmeyi ve 
araştırma sonuçlarını katma değere dönüştürmeyi hedefleyen ortak 
proje çalışmalarını destekliyor. KOÜ TTO, teknolojik Ar-Ge projelerini 
ve bu proje çıktılarıyla ilgili bilgi transferi süreçlerini de takip ediyor. 
Ayrıca bireysel danışmanlık projelerinin ve KOÜ’deki  Ar-Ge laboratu-
var alt yapılarıyla sanayi hizmetlerinin arttırılmasına yardımcı oluyor.

SEDAŞ, EMO ve Elektrikçiler Odalarını  
Jeneratör Kullanımı İçin Bilgilendirdi 

SEDAŞ Muhtarlar Gününü Kutladı

SEDAŞ KOÜ Teknopark'ta Teknoloji Projelerini İnceledi
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ARALIK 2018

ENERJİMİZ SÜREKLİ ÇALIŞAN TÜRKİYE İÇİN 

Gizem Başar Müşteri Hizmetleri Görevlisi, Bolu

Burak Coşkun Sayaç Okuma Görevlisi, Düzce

İsmail Kılıçarslan Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Ahmet Berker Altınbilek Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Göksel Akduman Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Hüseyin Sanlı Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Ramazan Çelik Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Melih Genç Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Sercan Melemez Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Veysi Doğan Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli

Hamit Sarıbaş Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Musa Adiloğlu Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

Muhammet Alp. Berber Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Oğuz Kaan Olucu Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Yakup Ufuk Ergin Sayaç Okuma Görevlisi, Sakarya

Ekim, Kasım, Aralık aylarında
SEDAŞ Ailesine yeni katılan mesai arkadaşlarımız oldu.

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Evlenenler
Halil İbrahim Koç Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli 

İlhan Burcu Kesme Bağlama ve Kaçak Yön. Görevlisi, Sakarya 

Kadir Şişman Şebeke Tasarım Uzmanı, Gebze 

Kenan Aslan Şebeke İşletme Bakım  Görevlisi, Sakarya 

Mehmet Ali Çakal Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Düzce 

Savaş Sümerbaş Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze 

Şafak Baş Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli

Yüksel Ay Şebeke İşletme Bakım Görevlisi, Kocaeli 
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bizi sosyal medya'da takip edebilirsiniz

Doğum Tarihi : 10 Ekim 2016
Anne Adı : İrem Nur
Baba Adı : Ömer Kınalı
Şebeke İşletme Bakım Bölge sorumlusu, Sakarya

NAZ ELMAS KINALI

Doğum Tarihi : 16 Ekim 2018
Anne Adı : Gülizar 
Baba Adı : Savaş Erdoğan
Müşteri Hizmetleri Görevlisi, Gebze

ASEL ERDOĞAN

Doğum Tarihi : 3 Aralık 2018
Anne Adı : Ayşe
Baba Adı : Aydın Çakmak
Sayaç Okuma Görevlisi, Kocaeli 

METEHAN ÇAKMAK

Doğum Tarihi : 10 Ekim 2017
Anne Adı : İrem Nur
Baba Adı : Ömer Kınalı
Şebeke İşletme Bakım Bölge sorumlusu, Sakarya

YAĞIZ KINALI

Doğum Tarihi : 7 Kasım 2018
Anne Adı : Merve
Baba Adı : Ahmet Akal
İş Gücü Planlama Görevlisi, Kocaeli

ELİF AKAL

Doğum Tarihi : 30 Ekim 2017
Anne Adı : Nuray
Baba Adı : İsa Polat
Enerji Müs. ve 3.Şahıs Proje Onay Görev., Gebze

BEYZANUR POLAT

Doğum Tarihi : Ravza - 24 Mayıs 2018,  
Eymen - 17 Şubat 2014 
Anne Adı : Büşra Baba Adı : Ergin Aytaş 
Sayaç Operasyonları Görevlisi, Kocaeli

RAVZA - EYMEN EFE AYTAŞ

Doğum Tarihi : 9 Aralık 2018
Anne Adı : Oya
Baba Adı : Mehmet Sezgin
Sayaç Okuma Görevlisi, Gebze

BERK ARAS SEZGİN

Doğum Tarihi : 13 Ekim 2018
Anne Adı : Fatma
Baba Adı : Servet ERDOĞAN
Hukuk Personeli

ELİF ZÜMRA ERDOĞAN
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Ömür boyu mutluluklar dileriz.


