
“Power On Day” Kıdem Ödülleri Dağıtıldı
Şirketimizde 10, 15, 20 ve 25’inci yıllarını dolduran 57 çalışma 

arkadaşımıza kıdem ödülleri takdim edildi. Etkinlikte konuşan 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız Dr. Necmi Odyakmaz, ödül alan 
çalışanları tebrik ederek, başarılar diledi.  “Power On Day” adıyla ge-
lenekselleşen etkinlikte; Sakarya’dan 25, Kocaeli’nden 9, Bolu’dan 
11, Düzce’den 3 ve Gebze’den 9 olmak üzere toplamda 57 çalışma 
arkadaşımıza ödülleri verilerek emekleri dolayısıyla teşekkür edildi. 
Pandemi nedeni ile 2021 yılında online yapılan etkinlik bu kez yüz 
yüze gerçekleştirildi.  Yönetim Kurulu ve İcra 
Başkanımız Dr. Necmi Odyakmaz ve 900 ça-
lışanın katıldığı etkinlikte ödül alacak olan 
çalışanlara plaket ve hediyeler verildi. Et-

kinliğin açılış konuşmasını yapan ve ödül alan çalışanları tebrik eden 
Odyakmaz, “Şirketimize uzun yıllar emek veren 57 çalışma arkada-
şımızı öncelikle tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl online platform üze-
rinden gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi, bu kez ne mutlu ki bir arada 
yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da şirket için yıllarca emek veren 
ekip arkadaşlarımızla bitmeyen enerjimiz ile bu çatı altında tekrar bir 
araya geldik. Hepimiz, yıllardır omuz omuza çalışarak hedeflerimize 
birlikte ulaştık. Bir değil birlik olduk. Daha nice yılları aynı heyecan 

ve enerji ile tamamlayacağımıza inanıyorum. Ödül 
alan arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının de-
vamını diliyorum” dedi.  Ödül töreninin ardından 
çalışma arkadaşlarımıza çeşitli ikramlar sunuldu. 

Sakarya

Düzce Gebze

Kocaeli Bolu
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VİZYON
YAŞAMI ODAĞINA ALARAK PAYDAŞ BEKLENTİLERİNİ AŞAN,
YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ BİR ENERJİ ŞİRKETİ OLMAK

MİSYON
HAYATA DEĞER KATAN ENERJİYİ İNSANA VE
ÇEVREYE DUYARLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRIYORUZ.
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Özverili çalışmalarımız sayesinde dönem  
içinde yeni başarılara imza attık.

DR. NECMİ ODYAKMAZ  
YÖNETİM KURULU VE İCRA BAŞKANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım
Yüksek enerjimizle çok sayıda başarıya imza attı-

ğımız, çalışmalarımızın ödüllendirildiği, zorluklara hep 
birlikte göğüs gerdiğimiz ve her gün milyonlarca kişinin 
hayatına ışık kattığımız bir yılı daha geride bıraktık. 

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu bir yılın ardından 
SEDAŞ olarak en önemli önceliğimiz müşteri memnuni-
yetini en üst düzeyde tutmak oldu. 

Faaliyet bölgemiz olan 20 bin kilometrekarelik 
alanda her türlü zorluğa karşı hep birlikte başarılı bir 
mücadele örneği gösterdik. Bölgemizin her noktasında 
7/24 görevde olan SEDAŞ ekiplerimiz sayesinde enerji 
devamlılığını sağladık. Düzce ve Bolu illerinde meydana 
gelen sel felaketleri boyunca bir an olsun sahadan ay-
rılmadan var gücümüzle yaşamsal ihtiyaç olan elektrik 
hizmeti vermeyi sürdürdük. Üst Yönetim Ekibimiz ve 
Bölge Yöneticilerimiz ile her zaman sahada olduk. 

“Yaşamın Her Anına Enerjimizi Katarız” mottosuy-
la çıktığımız yolda beklenmedik gelişmelere karşı da 
her zaman teyakkuzdaydık. En yakın örneğini, Kasım 
ayında merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası 
yaşadık. Kısa sürede bölgenin tamamının enerji ihtiya-
cını karşılayan şirketimiz, olası kesintilere karşı Bolu, 
Kocaeli ve Sakarya bölgelerinden takviye ekiplerle 
birlikte tam kadro gece gündüz sahadaydı.  

Kış mevsiminin geldiği bugünlerde 2 milyonu aşkın 
müşteriye verdiğimiz enerji hizmetinin kesintisiz 
devam etmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu kap-
samda tüm il ve ilçelerimizdeki enerji hatlarını titizlikle 
elden geçirdik. Kar, yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava 
şartları boyunca arıza kaynaklı elektrik kesintilerini 
azaltmak için ekiplerimizi tüm gün sahada çalışır hale 
getirdik.

Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle milli ekonomiye 
destek veren aynı zamanda çevre dostu çalışmalarımız 
devam ediyor. Eylül ayında açılışını yaptığımız Ar&Ge 
Atölyesi-Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi, 
âtıl durumdaki eski ürünleri, mekanik veya elektronik 
bakımlarla yeniden kullanıma sunuyor. Böylelikle atık 
oluşumları en aza indirilirken onarılan malzemelerin 
tekrar hizmete alınmasıyla ülke ekonomisine milyonlar-
ca liralık katma değer sağlanmış oluyor.

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Enerji 
Grup şirketleri Akenerji, Sepaş Enerji ve SEDAŞ iş birliği 
ile hayata geçirilen “Kadın Enerjisi” projesinin “Next” 
etabında bu dönem saha gezilerini tamamladık.  Şirketi-
mizin yürüttüğü “Next” projesi ile kız öğrencilerinin lise 

ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçme-
leri için teşvik ediyoruz.  Program kapsamında öğren-
cilere saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve 
mentorluk yoluyla enerji sektörü hakkında detaylı bilgi 
edinmelerini hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmaların ge-
lecekte sektörümüzdeki kadın istihdamını artıracağına 
inanıyoruz. Programı başarı ile tamamlayan katılımcı kız 
öğrencilerimize ilk dönem burslarını vermeye başladık.

Genç yetenekleri enerji sektörüne çekmeyi hedef-
leyen “Stargate” projesi kapsamında bu yıl da mühen-
dis adaylarına mezuniyetten önce iş deneyimi fırsatı 
sunduk. Programa katılan 10 öğrencimiz, şirket bünye-
sindeki eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazandı.

Paydaş iletişimini her daim önceliğimiz olarak 
belirliyor ve faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda 
oluşturuyoruz. Bu amaçla muhtar dernek başkanları ile 
iletişim toplantıları organize ettik. Muhtarlarımızı daha 
yakından dinleyerek, bölgemizde hayata geçirdiğimiz 
projeler ve tüm faaliyetler hakkında bilgi verdik. Faali-
yet bölgemizde yaşayan halka en yakın yöneticiler olan 
muhtarlarla iletişim faaliyetlerimizi bu yıl da sürdürme-
yi planlıyoruz. 

Özverili çalışmalarımız sayesinde dönem içinde 
yeni başarılara imza attık. Müşteri memnuniyeti ve 
buna bağlı parametrelerde başarılı bir ivme yakalayan 
şirketimiz, bu başarısını Türkiye’nin önde gelen büyük 
markalarını geride bırakarak aldığı ödülle taçlandırdı. 
Müşteri deneyimi yönetimi projesi  
“İKİGAİ”, İMİ Conferences tarafından düzenlenen “En 
İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde ‘En Övgüye Değer’ 
ödülü’nün sahibi oldu.

Zorluklara takım ruhuyla omuz omuza karşı koydu-
ğumuz, güzel başarılara imza attığımız ve en önemlisi 
enerjimizle milyonlarca insanın hayatına dokunduğu-
muz bir yılı daha geride bıraktık. 2023’te de işimize 
duyduğumuz tutkumuz, yenilikçi ruhumuz, yüksek 
sorumluluk duygumuz, güven ve iş birliği içerisindeki 
takım çalışmamız ile bu yıl da fark yaratacağımıza 
inancım tamdır. 

Yeni yılınızı bu duygularla kutluyor; 2023’ün size, 
sevdiklerinize, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,
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İsmini Japon felsefesindeki “varlık ne-
deni” öğretisinden alan İKİGAİ projesi 

kapsamında kurum içi çalıştaylar, müş-
terilerle birebir görüşmeler, eğitim prog-
ramları ve şirket içi farkındalık çalışmaları 
gerçekleştirildi. “İKİGAİ” ile müşteri mem-
nuniyeti ve tüm parametrelerde başarılı 
bir ivme yakalayan şirketimiz, bu başa-

rısını Türkiye’nin önde gelen en büyük 
markalarını geride bırakarak aldığı ödülle 
taçlandırmış oldu.

Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız 
Dr. Necmi Odyakmaz ödülle ilgili olarak, 
“Şirket stratejimizi müşterileri daima 
önceleyerek oluşturuyor, “Enerjimizin 
kaynağı müşterimizin memnuniyeti-

dir” mottosu ile hareket ediyoruz. 
İKİGAİ projesi bu temel stratejiye 
hizmet etmek için üst düzey yö-
neticilerimizden saha çalışanlarına 
kadar tüm pozisyonlarımızı, müş-
teriye dokunan tüm bölümlerimizi, 
tüm süreçlerimizi kapsayacak ve 
iyileştirecek şekilde oluşturuldu. 
Uçtan uca tüm müşteri deneyimini 
izliyor; müşteri beklenti ve talepleri 
doğrultusunda gerek çağrı merke-
zimizde gerek müşteri hizmet mer-
kezilerimizde ve gerekse alternatif 

iletişim kanallarımızda hızla aksiyonlar 
alıyoruz. Projemize başladığımızdan bu 
yana müşteri memnuniyetinde çok ciddi 
artışlar kaydettik. Hazırladığımız müşte-
ri yolculuk haritalarımıza uygun olarak, 
periyodik ölçümlerimiz ve iyileştirme 
aksiyonlarımız devam ediyor.  Müşteri 
memnuniyetini daha ileriye taşımak için 
hayata geçirdiğimiz İKİGAİ projemiz ile 
bu ödülü almaya layık görüldüğümüz için 
çok mutluyuz. Başarımızda emeği geçen 
tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu.  

Üst yönetimiz ekibimiz tarafından 
projede büyük pay sahibi çalışma arka-
daşlarımıza teşekkür belgeleri verildi.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen “Türkiye 
İletişim Merkezleri Günü” kapsamında 
verilen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 
2022” organizasyonunda sıra dışı ve öz-
gün projeler yer aldı.

Müşteri deneyimi 
yönetimi projemiz “İKİGAİ” 

ile İMİ Conferences tarafından 
düzenlenen “Türkiye İletişim 

Merkezi Ödülleri 2022”de “En İyi 
Müşteri Deneyimi” kategorisinde  

‘En Övgüye Değer’ Ödülü’nün 
sahibi olduk.

  
şirket ödülünü  

kazandık

“En Övgüye  
Değer”
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Sosyal sorumluluk anlayışıyla sürdürülebilir hale 
getirdiğimiz “Tuvalimiz Trafolar” projesine bu 

kez Cumhuriyet coşkusunu yansıttık. Geçtiği-
miz yıl başlatılan proje ile birçok toplumsal mesajı 
elektrik trafoları aracılığıyla resmeden SEDAŞlılar,  
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmit şehir merke-
zindeki trafodan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kut-
lu Olsun” temalı mesajını paylaştı. 

Bu yıl 99’uncu yılını kutladığımız 29 Ekim  
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, konusunda uz-
man ressamlarla iş birliği içerisinde çalışma arkadaş-

larımız da dahil oldu. Boyama fırçalarıyla birlikte bay-
ram coşkusunu renklendiren SEDAŞlılar, Yürüyüş Yolu 
mevkiindeki beton köşk tipi trafoya Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselini resmetti.

SEDAŞ Ailesi olarak Cumhuriyetin 100. Yılına 1 
kala, “Tuvalimiz Trafolar” projesi ile bayramı kutluyor 
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan çalışan-
lar, “Cumhuriyetin kurucusu başta Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve 
aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle 
anıyoruz.” dedi. 

Toplumsal konularda  
farkındalık yaratmak amacıyla 
başlattığımız “Tuvalimiz Trafolar” 
projesine, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
İzmit’te devam ettik. 

SEDAŞ’ın yer aldığı uluslararası çevreci proje “Flexindustries”, Avrupa Birliği’nin Horizon programı tarafından 
desteklenecek. 7 farklı sektörde enerjiden tasarruf, yaşam döngüsü maliyetinin düşürülmesi ve karbondioksit 

emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan projenin yüzde 60’lık bütçesi AB tarafından karşılanacak.

SEDAŞ’ın katıldığı uluslararası çevreci  
projeye AB’den destek

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik 
inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global 

Compact üyesi olan şirketimiz, çevreci 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
Türkiye, Almanya, İsviçre, İtalya, İspan-
ya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Polonya konsorsiyumu tarafından geliş-
tirilen Flexindustries projesi kapsamın-
da 7 farklı sektördeki uygulamalar saye-
sinde birincil enerjiden tasarruf, yaşam 
döngüsü maliyetlerinin düşürülmesi ve 
karbondioksit emisyonlarının azaltılma-
sı sağlanacak. Türkiye’den şirketimizin de dahil olduğu projenin top-
lam 17 milyon euroluk bütçesinin yüzde 60’ı, Horizon programı ile 
Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.

SEDAŞ, proje kapsamında Türkiye’de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeler San. A.Ş. ve 

TÜBİTAK ile iş birliği yapacak. Şirketin 
yürüteceği çalışmalar ile kullanım ömrü 
dolan elektrikli araç bataryalarının onarı-
larak güvenli hale getirilmesi ve elektrik 
dağıtım şebekesinde depolama ünite-
sinde kullanılması sağlanacak. 

Flexindustries projesi disiplinler 
arası yaklaşım otomotiv, biyoyakıt, poli-
mer, çelik, kâğıt, farmasötik ve çimento 
endüstrisinde enerji verimliliğine katkı 
sağlamak için hayata geçirildi. Projenin 
temel amacı enerji üretimi ve depolama 

varlıklarının, işletim ve kontrol için akıllı dijital araçların ve endüstriyel 
esneklik için yeni iş modellerinin entegrasyonunun sağlanması ola-
rak açıklanıyor. Projede 9 farklı ülkeden 16 büyük endüstri kuruluşu, 
6 araştırma enstitüsü, 8 küçük ve orta büyüklükte işletme, 2 üniver-
site ve 3 kâr amacı gütmeyen kuruluş yer alıyor.

Zorlu ve hareketli geçen bir yılı daha 
geride bırakırken online platform 

üzerinden bir araya gelerek yeni yılı kut-
ladık. Yan yana olamasakta da tek gönül-
de birleşmek adına organize edilen yeni 
yıl etkinliğinde Yönetim Kurulu ve İcra 

Başkanımız Dr.Necmi Odyakmaz, SEDAŞ 
Ailesi’nin yeni yılını kutladı. Odyakmaz, 
2023’ün sağlık, huzur ve mutluluk getir-
mesini dileyerek geride bırakılan 2022 
yılının özetini çalışma arkadaşlarımızla 
paylaştı.

Yeni Yıla  
Hep Birlikte Merhaba Dedik

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu trafoya yansıttık
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Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi’nde elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan eski ürünler, 
bakımları sağlanarak yeniden kullanıma alınıyor. Yıllık ekonomiye katkısının 6 milyon TL tutarında 
olacağı belirlendi. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız Dr. Necmi Odyakmaz, Ar&Ge atölyesine de ev 

sahipliği yapan merkezin milli servete önemli katkı sunduğunu söyledi.

Üst Yönetim ekibimiz, departman müdürle-
rimiz ve bağlı çalışma arkadaşlarımızın ka-

tılımı ile açılışını yaptığımız Malzeme Bakım ve 
Geri Kazanım Merkezi’nde arızalı durumdaki eski 
ürünler, mekanik veya elektronik bakımlarla ye-
niden kullanılabilir hale getiriliyor. Böylelikle atık 
oluşumları en aza indirilirken onarılan malzeme-
lerin tekrar hizmete alınmasıyla ülke ekonomi-
sine milyonlarca liralık katma değer yaratılıyor.   

600 metrekare alana kurulu SEDAŞ Malze-
me Bakım ve Geri Kazanım Merkezi’nde 20 farklı 
türdeki malzeme, bakım ve onarımların ardından 
yeniden kullanılıyor. Endüstriyel boyahane, 10 
tonluk tavan vinci, transformatör kurutma fırını, 
20 tonluk atık siloları gibi olanaklara sahip mer-
kezde, 7 uzman görev alıyor. Her yıl 100 adet 
hücre, kesici ve 110 adet trafonun işlem görme-
si planlanırken normal koşullara göre bir senede 
gerçekleşecek çalışmaların merkez sayesinde iki 
ay içinde tamamlanacağı belirtildi. 

Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi 
binasının içinde “Fikrinle işine değer kat” mot-

tosuyla Ar&Ge atölyesi de bulunuyor. Atölyede 
mühendis ve teknisyen çalışma arkadaşlarımı-
zın katılımlarıyla proje çalışmalarına destek ve-
rilecek. Arge ekibinin liderliğinde Ar&Ge envan-
ter yönetimi, ölçümleme, donanım tasarım ve 
üretimi ile test çalışmaları yapılacak. 3 boyutlu 
yazıcıların kullanılacağı mekânda prototip ürün 
showroomu, akım gerilim varyakları ile meka-
nik ve elektronik test alanı bulunurken ayrıca 

paydaş toplantıları, tüm çalışanların yer aldığı 
çalıştaylar, fikir atölyeleri, yazılım ve tasarım ça-
lışmaları da gerçekleştirilecek.

Merkezin açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanımız Dr. Necmi Odyak-
maz “Merkezimizdeki geri dönüşüm çalışmaları 
sayesinde milli servetimize milyonlarca liralık 
ekonomik değer sunmaktan dolayı mutluluk du-
yuyoruz. Sahada kullanılıp arızalanan malzeme-
lerimizi yeniden kullanıma kazandırarak böylesi 
büyük bir tasarruf sağlarken aynı zamanda atık 
oluşumunu da minimum seviyeye çekiyoruz. 
Bunlarla birlikte verimlilik, inovasyon, iş sağlığı 
ve güvenliği gibi alanlarda da örnek uygulama-
lar gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz bünyesinde 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Ar&Ge atölyesiyle 
de hem şirketimize hem 20 bin metrekarelik hiz-
met bölgemize hem de ülkemize katma değer 
yaratan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. 
SEDAŞ olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıy-
la daha fazla başarılı çalışmaya imza atacağız” 
dedi.

Bakım ve Geri Kazanım Merkezimizin  
açılışını gerçekleştirdik

Kadın Enerjisi “Next” projesinde öğrenci buluşmaları  
devam ediyor

Akkök Holding enerji grup şirketleri tarafından yürütülen Kadın 
Enerjisi projesinin “Next” programı kapsamındaki saha gezileri de-

vam ediyor. SEDAŞ’ın sürdürdüğü Next projesinde 28 öğrenci Sepaş 
Enerji’yi ziyaret ederek detaylı sunumlarla elektrik perakende sektö-
rünü yakından tanıdı. Proje kapsamındaki öğrenciler süreç başladıktan 
sonra gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde SEDAŞ’ta enerjinin dağıtımını, 
ikincisinde Akenerji’de enerjinin üretimini kapsayan detaylı bilgiler 
edinmişlerdi. Sepaş şirket gezisiyle başlayan üçüncü etkinlikte ise 
öğrenciler, eğitici ve bilgilendiren sunumlarla elektrik perakende sek-
törünü tanıma fırsatı yakaladı. Departmanlarda yürütülen iş süreçle-
rini yetkililerden dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de perakende 
şirket yöneticilerine sordu. Ziyaret, etkinlik boyunca öğrenilenlerin 
pekiştirilmesi ve günün mottosunun oluşturulmasıyla tamamlandı. 
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Bakanlık yetkilileri, AFAD Koordinas-
yon Merkezi, Valilik, Sağlık İl Müdür-

lüğü ve resmî kurumlardan gelen talep-
lere çok hızlı şekilde dönüş sağlayan 
şirketimiz, birçok hizmet grubuna enerji 
bağlantısı sağladı. 

Bolu, Kocaeli ve Sakarya bölgele-
rinden konuşlandırılan destek ekiple-
rimiz ile Düzce bölgesinde çalışmalara 
başlayan saha ekiplerine, Üst Yönetim 
Ekibimiz de eşlik etti. Toplamda 120 ça-
lışan ve 58 aracın aralıksız sürdürdüğü 
çalışmalar sonunda Düzce ve ilçelerinin 
tamamına enerji verilmesi sağlandı.

Deprem sonrası Düzce merkezde bu-
lunan Millet Bahçesi içindeki 198 adet 
çadırın ve Kiremitocağı Mahallesi Eski 
Otogar Meydanındaki 40 adet çadırın 
çevre aydınlatmalarını güçlendiren ekip-
lerimiz her iki bölgeye de telefon şarj 
istasyonu kurdu. Ayrıca, Ağa Mahalle-
sindeki 6 farklı noktada 345 adet çadırın 
çevre aydınlatmalarını da güçlendirerek; 
AFAD, Halk Bankası, Çevre Şehircilik 
Hasar Çadırı, Umke Sağlık Çadırı, Kızılay 
İkram aracı ve İl Emniyet Müdürlüklerine 
ait yemek dağıtım tırlarının enerji bağ-
lantılarının yapılmasını sağladı.

Düzce merkez mahallelerinden 
Aziziye, Koçyazı, Çay, Yahyalar, Dereli 
Tütüncü ve Cumhuriyet Mahalleleri ile 
Gölyaka İlçesi Kültür ve İmamlar Mahal-
lelerinde, Gölyaka Kalıcı Konutlar bölge-
sinde, Çilimli İlçesi, Cumayeri İlçe Merke-
zi ve farklı noktalarda kurulan ve devam 
eden çadır kentlerin çevre aydınlatmala-

rı yenilenerek şarj istasyonlarının mon-
tajı yapıldı. Çilimli ve Gölyaka İlçelerinde 
kurulmaya başlanan 80 adet konteyner 

kenti için de trafo, hat, pano ve çevre 
aydınlatma çalışmalarının yapımına de-
vam ediyoruz.

Düzce Depreminin Yaralarını Hızla Sarıyoruz
Düzce’de meydana gelen 5,9 
şiddetindeki deprem sonrası 
tam kadro sahada görev aldık. 
Olası tüm zor durumlara karşı 
seferber olan ekiplerimiz, 
enerji sürekliliği için ara 
vermeden çalışmalarına 
devam etti.

Stargate Yetenek Programı ile öğrencilere iş tecrübesi kazandırıyoruz

SEDAŞ olarak Startgate Yetenek Programı kapsa-
mında bu yıl da genç mühendis adaylarına mezu-

niyetten önce iş deneyimi fırsatı sunduk. Toplamda 
bin 806 başvuru arasından seçilerek programa ka-
tılan 9 öğrenci, şirketimiz bünyesindeki eğitimleri 
tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. Kocaeli 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-
sitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Düzce 
Üniversitesi’nden genç mühendis adayları, Dağıtım 
Operasyonları ve Enerji Şebeke Yönetimi bölümleri 
başta olmak üzere Regülasyon, Teknik Akademi, 
İnsan Kaynakları ve Finans bölümlerinde İş Hayatı-
na hazırlık ve Proje Yönetimi eğitimlerine katıldılar.
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından düzenlenen “Milli Ağaç-

landırma Seferberliği” kapsamında 5 Böl-
ge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 
1.250 adet fidan diktik. “Geleceğe Nefes” 
adıyla düzenlenen etkinliğe Bölge Müdür-
lerimiz ve Yöneticilerimizle katılım sağla-
dık. 2022 yılında dördüncüsü düzenlenen 
fidan dikme etkinliklerinde 1.250 adet 
fidanı toprakla buluşturduk. Kocaeli’nde 
Umuttepe mevkii ve Gebze Bilişim Vadisi, 
Sakarya’da Kuzey Marmara otoyol şanti-
yesi, Bolu’da Gölköy Baraj Göleti bölgesi 
ve Düzce’de Musababa Köyü’nde gerçek-
leşen fidan dikimlerine çalışma arkadaşla-
rımız ve yöneticilerimiz birlikte katıldı. 

Dünya Temizlik Günü kapsamında Eşme Sahili’nde bir araya 
geldiğimiz 20’si çocuk 50 kişiden oluşan gönüllü çalışma 

arkadaşlarımızla çevre temizliği yaptık. Dünyanın en büyük 
sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact 
üyesi olarak çevresel temizliğin önemine dikkat çekmek için 
“Temiz Çevre Hayattır” mottosuyla 2022’de de sahadaydık. 
Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmayı hedefleyen 
gönüllü çalışma arkadaşlarımız, Kocaeli’nin Kartepe İlçesin-
deki Eşme Sahili’nde buluşarak temizlik yaptı. Çalışanlar ve 
ailelerinden oluşan çevre gönüllüleri, etkinlik boyunca yüz-

lerce kilo çöp ve atık toplayarak “Temiz Çevre Hayat Demek-
tir”, “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür”, “Temiz Bir Çevre 
İçin Elele”, “İzmarit Deyip Geçme” ve “Ben Yere Çöp Atmıyo-
rum” gibi pankartlarla çevreye karşı olan duyarlılığını göster-
di. “We Go Green” ödüllü projemiz kapsamında her yıl Dünya 
Temizlik Gününde faaliyet alanımızdaki farklı lokasyonlarda 
bir araya gelerek çevre temizlik etkinlikleri düzenleniyoruz.

Dünya Temizlik Günü’nde  
Eşme Sahili’ni temizledik
Dünya Temizlik Günü’nde  
Eşme Sahili’ni temizledik

Milli Ağaçlandırma  
Günü’nde 1.250  
fidan diktik

Bolu Düzce

Gebze

Kocaeli

Sakarya

Sakarya
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Türkiye Kürek Federasyonunun Sapanca Gölü 
kenarında bulunan tesislerinde gerçekleştirilen 

“Dragon Bot” yarışları nefesleri kesti. Kıyasıya re-
kabetin yaşandığı yarışlarda kürek takımımız ikin-
ciliği elde etti. İnsan Kaynakları Profesyonelleri 
Derneği (PİKDER) öncülüğünde ve Türkiye Kürek  
Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Dragon Bot 
Yarışması” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Sapanca’da gerçekleşti. 15 takımdan 
oluşan toplamda 150 sporcunun katıldığı yarışma-
ya şirketimiz iki takım halinde yedekler dahil 25 kişi 
ile katılım sağladı. Durgunluğu sayesinde kürek spo-
ru için elverişli parkurlar sunan Sapanca Gölü’nün 
Türkiye Kürek Federasyon alanında 200 metrede 
kıyasıya yarışan sporcular, seyircilere heyecanlı da-
kikalar yaşattı. Yarışmada ikincilik elde eden kürek 
takımımız, “Cumhuriyet Bayramı’nı böyle bir coşkuy-
la kutladığımız ve dereceye girerek ödülle taçlandır-
dığımız için çok mutluyuz. Çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte azimle yarıştığımız bu güzel mücadeleyi 
organize eden herkese teşekkür ederiz” dedi.  Mü-
sabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde,  
SEDAŞ kürek takımına ikincilik ödülünü Türkiye Kürek 
Federasyonu antrenörü Cengizhan Sungurlu verdi. 

 “Dragon Bot” yarışlarından 
ödülle döndük

Şirketimize “Teknoloji Gününde”  
teşekkür plaketi verildi

Ankara’da düzenlenen Geleneksel Başarsoft Teknoloji Günü 
organizasyonunda, sektörün öncü uygulamalarını hayata 

geçiren şirketimize teşekkür plaketi verildi. Daha hızlı ve ve-
rimli hizmet çalışmalarımızı sürdürürken, elektrik altyapısında-
ki birçok kapsamlı uygulamaya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
üzerinden veri sağlıyoruz. Başarsoft tarafından geliştirilen 
“EdaBİS” programını 2012 yılından beri kullanan şirketimize, 
“Teknoloji Günü” etkinliğinde teşekkür plaketi takdim edildi. 
Plaketi şirketimiz adına toplantıya katılan Şebeke Yönetim 
Müdürümüz İbrahim Bakkaloğlu aldı. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS), alanında son gelişmelerin aktarıldığı, güncel teknoloji-
ler ve çözümlerin paylaşıldığı toplantıya, kamu kurumları, özel 
sektör çalışanları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. 
Sunumlarda akıllı haritalar, navigasyon, altyapı yönetimi, akıllı 
şehirler ve coğrafi iş zekâsı konularında örnek uygulama ve 
çözümler katılımcılarla paylaşıldı. 
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HADULA/
Bir Ada Öyküsü

ALEKSANDROS PAPADIAMNTIS

Bir katille empati 
kurabilir misiniz? Ve 
o bir çocuk katiliyse. 
Herkes kaşlarını çattı 
eminim. Belki tama-
men hak veremez-
siniz ama anlamaya 
çalışabilirsiniz. 

Hadula, 19. Yüzyı-
lın Yunanistan’ında bir 
adada yaşayan yaşlı 
bir kadındır. Yaşlı ka-
dın, şifalı bitkilerle ilaçlar yaparak insanlara 
yardım ediyordur. Kitap, Hadula’nın yeni do-
ğan kız torununun başında otururken başlar. 
Torunu sürekli ağlıyordur, hastadır ve loğusa 
kızının sesi duyup uyanmasını istemez. Bir 
yandan beşikteki bebeği susturmaya çalışır 
bir yandan da geçmişteki kötü anılarını dü-
şünür. Zihninde sürekli sancılı anıları canla-
nır, kendi hayatının ve annesinin hayatının 
hep başkalarına hizmet etmekle geçtiğini, 
kızının ve torununun hayatları da bu şekil-
de geçeceğini düşünür. Çocukken ailesine 
hizmet ederdi, büyüdüğünde kocasına ve 
çocuklarına hizmet etmişti. Kız çocuğu ola-
rak büyümek onun için çok zordu. Bu adada 
kadınlar kız çocukları olsun istemezlerdi ama 
Hadula’ya göre sürekli kız çocuğu doğuyordu 
ve yaşlı kadın onlar için çok endişeleniyordu. 
Bu yaşlı kadın buhran düşüncelere dalıp ken-
dini kaybederek beşikteki torununu öldürür. 
Sonrasında başka kız çocuklarını kurtarma 
düşüncesiyle aynı şeyi yapmaya devam eder. 
Hadula, yaptıklarında sonra sürekli kaçış ha-
lindedir. Hem yakalanıp ceza almak istemez 
hem de vicdanın sesini duymak istemez. 
Fakat çoğu zaman vicdanı, iç hesaplaşmaları 
onu rahat bırakmaz. 

Döneminin ve hayatının bu kara kade-
rinin arkasına sığınıp yaptığı şeye anlayış 
mı gösterilmeli yoksa bir canavar olarak mı 
ilan edilmeli? Her kötülük suç mudur? Her 
suç günah mıdır? 

Sema Çetinkaya

Tahakkuk İşlemleri Görevlisi

Röportaj: Selinay İşler

Ben Selinay İşler, 2001 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldim. İki çocuğu için savaşan bir 
annenin küçük kızıyım.

İlkokul 3. sınıfı Sakarya’da okumaya baş-
ladım. Eğitim hayatım Fatih Meslek Lisesinde 
devam etti. Şirketimizin Karaman Operasyon 
Merkezinde 1,5 yıl önce Sayaç Okuma Görev-
lisi olarak başladığım macerama Adapazarı 
Operasyon Merkezinde devam ediyorum.

Başarı kelimesi inanan herkes için ne 
kadar yakınsa benim için bir o kadar uzaktı. 
Çünkü başarı kelimesinin ne demek olduğunu 
bilmiyordum. Başarısızlığım yüzünden üçüncü 
sınıfta dört kere sınıf değiştirdim. Öğretmen-
lerim ve arkadaşlarım tarafından hep dışlan-
dım. Arkadaşlarım sınavlardan 90-100 alırken 
ben 20-30 alıyordum. O zamanlar elimden 
tutup başarıyı tattıracak öğretmenim yoktu. 
Öğretmenlerin anneme; “bu başaramayacak 
boşuna çabalama bundan bir şey olmaz” cüm-
leleri hala aklımda… Zorla ağlaya ağlaya orta-
okulu bitirdim. Sonuncu olarak…

 Lise hayatıma dört bin erkek öğrencinin 
olduğu Fatih Meslek Lisesinde başladım.

Her sabah okula giderken başarısızlığın 
bedelini ödediğimi düşündüm. Okulda ilk 
dönemim üç ay boyunca okuldan kaçmam-
la sonuçlandı. Ben pes ettim ama bu sefer 
öğretmenlerim pes etmedi. Başarısız bir kız 
çocuğunu başarılı yapmak için elinden gele-
ni yaptı sevgili öğretmenlerim. Lise 1 zorlu 
geçti, alışma sürecim çok uzun sürdü ama 
sonunda kabullenmek zorundaydım. Çünkü 
okumaktan başka çarem yoktu. En önemlisi 
benim için çabalayan annem için başarmak 
zorundaydım. Lise ikinci sınıfta hiç aklımda ol-
mayan bir bölümü seçtim Elektrik Elektronik… 

Lise stajımın birini 2018 yılında şirketimiz 
İşletme Bakım biriminde yaptım. Şanslıydım 
çünkü işini severek yapan yöneticiler ve saha 
çalışanlarıyla hep bir aradaydım. Sahayı yöne-
ticilerim ve arıza ekibi abilerim sayesinde sev-
dim. Üç ayda mesleki anlamda ve dahası her 
yönüyle işini severek yapmayı öğrenmiştim. 

Lise 4 ve son senemde 2019 yılında 
Erasmus stajı için sınavlara girdim ve birinci 
oldum. 20 günlük staj maceramı Çekya’da ta-
mamladım. Başarısız olarak girdiğim okuldan 
okul birincisi olarak mezun oldum.  Artık bir 
hedefim vardı.  Marmara Üniversitesi Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği… 

Dershaneye gitmeye karar verdim. He-
defime yaklaşmama son iki ay vardı ve her 
şey planladığım gibi gidiyordu. Fakat sağlığım 
buna el vermedi. Doktora gittiğimde lösemi 
tanısı konuldu. Başka doktora gittiğimde ko-
lon kanseri dedi. Diğer bir doktor çölyak dedi. 
18 yaşımda hayatımın bittiğini öğrenmiştim 
doktorlardan. Üniversite hayalimi dondurmak 
zorunda kalmıştım. Sağlığım daha önemliydi. 
Tüm testlerim yapıldığında çölyak hastası 
olduğumu öğrendim. Çok zorlu süreçler geçir-
dim ama artık hastalığımla yaşamayı öğren-
mem gerekiyordu. Öğretmenim işe girmeden 
önce “Eğer işini iğne deliği boşluğu bırakma-
dan biliyor olursan kazanırsın bir hakkın var 
onu iyi kullanman gerekiyor” dedi.

18 yaşında SEDAŞ ‘a başvuru yaptım. Tam 
bir sene sabırla bekledim. Aslında SEDAŞ’a 
mühendis olarak gelmeyi hedeflemiştim. 
Maalesef hayat planladığımız gibi gitmiyor 
bazen sen ne yaparsan yap olmuyor. SEDAŞ 
ailesinin en küçüğü olarak 19 yaşında köyle-
rin yoğun olduğu bir bölgede iş başı yaptım. 
Herkes ilk zamanlar; “bu işi yapamazsın, bu 
erkek işi, burası kırsal bölge ve köpekler ça-
lışmanı zorlaştırır” gibi cümleler kurdular. Bir 
süre geçtikten sonra herkesin bakış açısı de-
ğişti.  Tabi ki ilk başlarda zorlandım. Hiçbir za-
man pes etmedim.

SEDAŞ’ı bir okul olarak görüyorum. Hem 
hayat eğitimi hem mesleki teknik eğitimi alı-
yorum. Hedeflerimden biri de tüm işletmele-
rin bölge yöneticileri ile iletişime geçerek on-
lardan bilgi almak, sahadaki kriz anlarını nasıl 
öğrettiklerini öğrenmek. Çünkü her yönetici-
nin yönetim tarzı farklı ama kurallar her yerde 
aynı.  Kariyerimdeki hedefim ise; başarılı, ada-
letli, örnek bir kadın yönetici olmak. Sadece 
istemekle olmuyor tüm çabamla ve azmimle 
hedeflerimi gerçekleştirmek için elimden ge-
leni yapacağım. 

Kitap Önerisi

11 yaşındaki Bil-
ly, babasının onu zorla 
gönderdiği boks antren-
manlarındansa tek er-
kek olduğu bale kursuna 
gitmeyi tercih eder. Bok-
sun aksine bale de çok 
daha yetenekli olan Bil-
ly, ailesinden gizli baş-
ladığı balede başarısını 
kanıtlar ve Londra’daki 
Kraliyet Bale Okulu’na kabul edilir. Filmin geçtiği 
dönemin İngiltere’sini de yansıtan Billy Elliot’un, 
toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını kırdığı kesin.

Sinem Demir

(Türkçe: Dans Etmenin Sırrı),  
2000 İngiltere yapımı dram, müzik filmidir.

Film Önerisi

“Hayallerini gerçekleştirmek için pes etmeyen 
ve en zor şartlarda bile gülümsemekten 
vazgeçmeyen çalışma arkadaşımız Selinay 
İşler’in başarı hikayesini sizler için derledik.  
Keyifli okumalar dileriz.”

 İçimizden Biri

Çağrı Merkezi Koordinasyon Uzmanı

Billy Elliot  
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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze 
bölgelerimizdeki 51 muhtar dernek 

başkanı ile bir araya gelen Üst Yönetim 
Ekibimiz, Bölge Müdürlerimiz ve Bölge Yö-
neticilerimiz muhtarların talep ve önerile-
rini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundular. Sakarya 16, Kocaeli 15, Düzce 
10 ve Bolu 10 muhtar dernek başkanı ol-
mak üzere toplam 51 kişiyi misafir eden 
Üst Yönetim Ekibimiz; bölgenin altyapı, 
bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla 
ilgili güncel yatırım planlarını paylaştılar. 
Muhtar dernek başkanlarıyla etkin ileti-
şim yürütmek amacıyla bu ziyaretleri dü-
zenli olarak hayata geçirdiklerini belirten  
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız Dr. 
Necmi Odyakmaz “SEDAŞ’ın 2 milyonu aş-
kın müşterisine kesintisiz hizmet sunmayı 
hedefliyoruz. Bu yüzden muhtarlarla yü-
rüttüğümüz bu sıcak iletişimi çok önem-
siyoruz. İl ve ilçelerimizde eksik görülen 

noktalara kısa sürede hizmet götürmek 
için vatandaşlarımıza en yakın yönetici-
ler olan muhtarlarla iş birliğimiz artarak 
devam edecek. Vatandaşlarımızdan ge-
len taleplerin bize ulaşmasında bu önemli 
rolü üstlenen muhtarlarımıza katılımların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Muhtar Dernek Başkanları ile Bir Araya Geldik

Üst Yönetim Ekibimizden Kocaeli Valiliği’ne ziyaret
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden 

Üst Yönetim Ekibimiz, kesintisiz elektrik dağıtımı ve 
yatırım faaliyetlerine ilişkin Vali Yavuz’a bilgi aktardı. 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanımız Dr.Necmi Odyakmaz’a 
ziyarette Dağıtım Operasyonları Direktörümüz Burhan 
Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörümüz Erol Sancak, 
Kocaeli Bölge Müdürümüz Murat Özdil ve Gebze Bölge 
Müdürümüz Cem Barlas Kar eşlik etti. Kocaeli ve Gebze’de 
devam etmekte olan altyapı, bakım, onarım ve yenileme 
çalışmalarıyla ilgili güncel yatırım planlamalarını Vali 
Seddar Yavuz ile paylaşan CEO’muz Dr. Necmi Odyakmaz, 
elektrik enerjisi piyasasında izlenen yol haritası, sektördeki 
gelişmeler, piyasadaki aktörlerin üstlendiği görevler ve  
SEDAŞ’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Elektrik 
dağıtım faaliyetlerinin anlatıldığı ziyarette, Kocaeli Valisi 
Seddar Yavuz ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya’ya şirketimizin; 
işletme bakım, yatırım, genel aydınlatma, kayıp kaçak 
mücadelesi, enerji bağlama, enerji müsaadesi, proje onayı, 
açma-kesme ve sayaç okuma çalışmalarının yanı sıra 
müşteri memnuniyetini artıran projelerinden de söz edildi.

Bolu Kocaeli Düzce

Sakarya

Sakarya



1 2 G A Z E T E B İ Z  2 0 2 3

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Hüseyin TOPAL, Elektrik Öğretmenliği ve Elektrik Mü-
hendisliği Lisans Eğitimlerini tamamladım.
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıyım.
Evli 2 çocuklu bir aile babasıyım. Bir kızım ve bir oğlum 
var.
SEDAŞ’ tan emekli olan ve gençlik yıllarında 
iş kazası geçirmiş bir babanın evladı olarak 
çalışanlarımızın her gün mesai bitiminde 
evlerine sağ salim gitmeleri benim için ayrı 
bir motivasyon kaynağıdır. 
Sektörde babam, amcam, eniştem (hala-
mın eşi) ve çok sayıda hemşerim iş kazası 
geçirmiş olması bu mesleği seçmemde 
etken olmuştur. Çalışanlarımızın ailelerinin 
evlerinde onları nasıl beklediğini en iyi 
bilenlerden biri olduğumu düşünüyorum.
SEDAŞ’ta hangi bölümde çalışıyor-
sunuz? Ne kadar zamandır görev 
yapıyorsunuz?
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde 
çalışıyorum.2011 yılında SEDAŞ’ta 
çalışmaya başladım, 2015 yılında 
bir süre şirketimizden ayrı kaldım 
(2015-2019 Enerjisa Ayedaş). 
Sonra tekrar 2019 yılında SEDAŞ 
ailesine katıldım ve halen çalışmak-
tayım. 
Ama sektörde en eskilerden olduğuma 
inanıyorum çünkü babam bu kurumdan 
emekli ve dedemde TEK den emekli😊
Bu hobiyi yapmaya ne zaman baş-
ladınız? Tercih etmenizin nedeni 
nedir?
Yüzmeyi de çok seviyorum, bununla 
birlikte su altı dalışı yapmayı da çok 
seviyorum, ilkokul ve ortaokul yıllarında 
ailelerimizden gizli ikamet ettiğimiz semti-
mizdeki derelerde yüzmeye giderdik. Yüzme 
alışkanlığıyla beraber su altına dalma nefes 
tutma egzersizlerini çocukluktan beri yapmak-
tayım. Yüzmek ve su altına dalmak benim en 
sevdiğim hobilerimdendir.

Doğanın insan oğluna sunduğu 
güzellikleri keşfetmeyi ve 
oralarda bulunabilmek oralara 
dokunmak beni gerçekten 
çok mutlu etmekte. Binlerce 
tür canlının yaşadığı su altın-
da doğanın farklı bir dünyası 
olduğu için beni her zaman 
cezbediyor.

Hobinize nasıl ve ne kadar 
zaman ayırabiliyorsunuz?  

Her sene denize kıyısı olan 
şehirlerde ailecek yaz tatili yapmayı 

planlıyoruz. Her yıl olmasa da birkaç yılda 
bir su altı dalışı yapmayı seviyorum.
Hobinizle ilgili hedefleriniz var mı? Ken-
dinizi bu alanda daha fazla geliştirmek 
istiyor musunuz?   

Dalış hobimi ülkemiz sınırları dışında farklı lokas-
yonlarda da yapabilmeyi hayal ediyorum. Dalış tu-

rizmi için Mısır’a gitmek istiyorum. Su altındaki zengin 
bitki ve hayvan çeşitliliğinin bir kısmını canlı görebilme 

arzusu beni motive ediyor.
Kızıldeniz, Karayipler, Florida, Maldiv Adaları, 
Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi önemli dalış 
merkezlerinde dalış aktiviteleri yapmak istiyorum.
Sizin gibi farklı hobileri olanlara verebileceği-
niz tavsiyeler var mı?

Herkesin kendini mutlu hissedebileceği anlar vardır. 
Doğa sporları veya doğa aktiviteleri yapmanız, ruhsal, 

zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissetmenizi sağlaya-
caktır.
Zaman çabuk geçiyor, yıllar tükenip bitiyor, bunun 
için yapmayı istediğiniz aktivitelerin ertelenmeme-
sini tavsiye edebilirim.

RÖPORTAJ

Mutluluğun anahtarını 
doğada bulan çalışma 
arkadaşımız Hüseyin Topal 
ile keyifli bir söyleşi yaptık.

Binlerce tür 
canlının yaşadığı 
sularda doğanın 
farklı bir dünyası 
olduğu için 
beni her zaman 
cezbetmektedir
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Gezilecek
yerler

Nasıl Gidilir?
Sakarya Akyazı üzerinden yaylaya ulaşım sağlanıyor. 
Keremali Yaylasına Hoşgeldiniz tabelasına geldiği-
nizde yolun 2’ye ayrıldığını göreceksiniz. Burada Ke-
remali zirve yolunu takip ederseniz bu yol çok daha 
düzgün. Bir süre tırmandıktan sonra zirveye gelme-
den hemen önceki yol ayrımından göller tarafını ta-
kip edin. Kısa süreli bir inişten sonra da Çamlıca gölü 
karşınıza çıkacak.

Sakarya’da Akyazı ile Hendek arasında 
yer alan Keremali Yaylası, Akyazı’ya 20 
km, Hendek’e ise 27 km uzaklıkta konum-
lanmaktadır. Yayla, Keremali Dağı üzerin-
de yer alan dört yayladan biridir. Bölgede 
1200 m ile 1400 m yükseklikte yayla 
evleri yer almaktadır. Özellikle bahar ve 
yaz aylarında ziyaretçiler için muhteşem 
bir mesire yeri olan Keremali Yaylası’nda 
ve çevre yaylalarda çok sayıda aktivite-
ye olanak bulabilirsiniz. Piknik, yürüyüş, 
bisiklet sürüşü, dağcılık, fotoğrafçılık ve 
koşu gibi aktivitelere olanak bulacağınız 

yayla, her yıl sayısız yerli ve yabancı zi-
yaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Yayla 
aynı zamanda çevresinde kamp yapma 
olanağı bulacağınız muhteşem bir göle 
ev sahipliği yapmaktadır. Keremali Yay-
lası’nın bulunduğu Keremali Dağı’nda çok 
çeşitli bitki ve ağaç türlerine rastlanmak-
ta olup, aynı zamanda ihraç edilen ünlü 
kaynak suyu bulunmaktadır. Sakarya 
ziyaretiniz sırasında mutlaka uğramanız 
gereken duraklardan biri olan yayla, Kara-
deniz’in bol bol nefes alacağınız, oksijen 
dolu durakları arasında yer almaktadır.

Keremali Yaylası 
Çamlıca Gölü

Sakarya ziyaretinizde uğramanız 
gereken duraklardan biri



1 4 G A Z E T E B İ Z  2 0 2 3

Çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişim-
lerini destekleyen ve yeteneklerini ar-

tırmayı amaçlayan “Yansıma” programında 
yeni dönem başladı. Teknik Eğitim Mer-
kezinde düzenlenen törenle 2020-2021 
dönemi tamamlanırken yeni dönemin açı-
lışı gerçekleştirildi. 24 katılımcının yer al-
dığı program kapsamında genç çalışanlar 
yenilikçi fikirlerini Üst Yönetim Ekibimize 
aktarıyorlar. Yönetim Kurulu ve İcra Baş-

kanımız Dr.Necmi Odyakmaz, mentorluk 
programının iki yönüyle öne çıktığını dile 
getirerek, ““Genç çalışanlarımızın yetenek-
lerini ve kişisel gelişimlerini destekleyerek 
öne çıkarabileceği ‘Yansıma’ programımıza 
6 tersine mentor ve 18 mentee ile başla-
dık. İlk dönem sürecimizi tamamlamanın ve 
yeni dönem açılışını hep birlikte yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci dönemine 
başlayan “Yansıma” programında, üst dü-

zey yöneticilerimiz iş dünyasına dair de-
neyimlerini genç çalışanlara aktarırken 
gençler ise dijitalleşme ve sosyal medya 
kullanımı deneyimlerini, yeni fikirlerini üst 
düzey yöneticilerine aktarmış olacak. Gele-
cekte bayrağı devralacak genç çalışanların 
bugünden gelişimlerini desteklemekten 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Program 
daha sonra ilk dönem katılımcılarına plaket 
verilmesi ile sona erdi.

“Yansıma” programında yeni dönem başladı

EMO ve ETO temsilcilerine 
bilgilendirme semineri

Meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldiğimiz bil-
gilendirme seminerlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdik. 
Yetkili elektrik firmaları ve kayıtlı bulundukları meslek 
odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda; mevzuat süreç 
bilgilendirmeleri, bağlantı görüşü süreçleri, proje onay 
ve teknik kontrol süreçleri ele alındı. Güncel mevzuat 
bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımların anlatıldığı 
toplantıya; Enerji Şebeke Yönetimi Direktörümüz Erol 
Sancak, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdü-
rümüz Efsun Ergin, Sakarya Bölge Müdürümüz Gürcan 
Seymen, Kocaeli Bölge Müdürümüz Murat Özdil, Gebze 
Bölge Müdürümüz Cem Barlas Kar, Bolu-Düzce Bölge 
Müdürümüz Serkan Yiğit ve Bölge Yöneticilerimiz katıl-
dı. Online gerçekleşen seminerde Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odasına (ETO) ka-
yıtlı yetkili elektrikçilere; Müşteri Hizmetleri Merkezleri 
süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje 
onay ve teknik kontrol süreçleri ile detaylı bilgi verildi. 
Düzenlenen toplantıya Sakarya, Bolu, Kocaeli, Gebze ve 
Düzce’den yetkili elektrikçiler katıldı. 

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi öğ-
rencileri, Teknik Eğitim Merkezimizi ziyaret etti. SAÜ öğretim üyesi 

Türker Çavuş eşliğinde yapılan ziyarette, 20 kişilik öğrenci grubu ders 
niteliğinde bilgiler almak üzere merkezde teknik incelemelerde bulundu.

İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze bağlı Teknik Akademi Uzmanla-
rı, öğrencilere elektrik dağıtım hizmetleri konusunda teknik teorik ve 
pratik sunumlar yaptı. Ziyarette öğrenciler ayrıca SEDAŞ’ın dağıtım fa-
aliyetleri, teknolojik yatırımları, yenileme ve bakım çalışmaları, şebeke 
üzerinde manevra yapma teknikleri ve iş güvenliği çalışmaları ile ilgili 
de detaylı bilgiler aldılar. Programının ardından öğrenciler, SEDAŞ yetki-
lilerine teknik gezi boyunca kendilerine gösterdikleri ilgi ve misafirper-
verlik için teşekkür ettiler. 

SAÜ öğrencilerini teknik 
eğitim merkezinde ağırladık



Tasarım ve  
Baskı

Yılko Grafik  

Matbaacılık Ltd. Şti.

Tel : 0264 229 40 54

www.yilkografik.com.tr

Süreli Kurum İçi Yayın

Abdulkadir Arslan Sakarya

Ahmet Nedim 
Yılmaz

Bolu

Ahmetcan Ceylan Sakarya

Ali Atmaca Sakarya

Ali Yılmaz Sakarya

Alperen Uçar Sakarya

Anıl Bozdemir Kocaeli

Atilla İlaslan Kocaeli

Aydın Yilmaz Düzce

Baki Özden Bolu

Barış Güneri Kocaeli

Bilal Açıkgöz Kocaeli

Bilal Feyyaz 
Taşkaya

Sakarya

Burak Koç Sakarya

Buse Nur Karaman Sakarya

Büşra Colt Sakarya

Cengiz Kulaç Sakarya

Deniz Helvaci Sakarya

Emin Aydin Bolu

Emirhan Ülker Sakarya

Emre Göçmen Sakarya

Emrullah Seyrek Gebze

Enes Durmuş Sakarya

Erhan Çiftsüren Düzce

Ertuğrul Yıldız Düzce

Fahrettin Siyil Sakarya

Ferda Çolakoğlu Sakarya

Firat Bozkurt Kocaeli

ADI SOYADI ADI SOYADIŞEHİR ŞEHİR

BEBEK
Ada 1 Ocak 2023 Kaan Güler

Ahmet Deniz 6 Kasım 2022 Emre Oral

Ahmet Efe 28 Temmuz 2022 Y. Ufuk Ergin

Ali Asaf 28 Kasım 2022 Ümit Özel

Aybars 2 Eylül 2022 Burak Gül

Buse 1 Ekim 2022  Ali Belat

Doruk 20 Ağustos 2022 Yusuf Malkoç

Hasan Cemal 5 Ekim 2022 Mustafa Aslan

Helen 11 Mart 2022 Gülcan Karaoğlan

Hiranur 28 Ekim 2022 Tolga Kalaycı 

İbrahim Ege 28 Temmuz 2022 Hüseyin Ergin

Nil 13 Temmuz 2022 İpek Yılmaz

Zümra 21 Aralık 2022 Cevdet Öztopaloğlu

BEBEK ADI DOĞUM TARİHİ ÇALIŞANIN ADI

ADI SOYADI ADI SOYADI

Evlenenler
ŞEHİR ŞEHİR

Ülkemizde elektrik piyasası, çağın ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışan, sürekli değişen ve gelişen, dinamik bir 
piyasadır. Bu değişim, çağa uyum ve dinamizmi sağlamak 
için yapılan çalışmalar ise mevcut Elektrik Piyasası mev-
zuatında değişiklikler ve yeni mevzuat düzenlemeleri ile 
gerçekleştirilmektedir.
Enerji sektörünü ve elektrik piyasasını düzenleyen mevzu-
at hükümlerinin sıklıkla güncellenmesi sebebiyle elektrik 
piyasası mevzuatının düzenli bir şekilde takip edilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Şirketimizde elektrik piyasasının sıklıkla gerçekleşen mev-
zuat değişiklik ve yenilikleri ile denetim süreçleri Regülas-
yon ve Uyum Direktörlüğü çatısı altında Gelir, Kontrol ve 
Tarife Müdürlüğüne bağlı Uyum ve Raporlama Birimince 
takip edilmekte olup; ilgili bölümlere gerekli duyuru, bilgi-
lendirme ve mevzuat analizi yapılarak iletilmektedir.
Uyum ve Raporlama Birimi olarak değişen ve yenilenen 
düzenlemelerle, gerçekleştirilen denetimlerimizin neler 
olduğuna birlikte bakalım. 
DENETİMLERİMİZ;
Düzenlemeye tabi olan Şirketimiz İlgili bağlı olduğu Ku-
rumlar tarafından (ETKB, EPDK, TEDAŞ) denetlenmektedir.
2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerimiz;  
EPDK tarafından; 2021 yılı faaliyetlerinin periyodik de-
netimi ve Kalite süreçlerinin kısmi denetimi gerçekleşti-
rilmiştir. 
TEDAŞ tarafından;
- 2021 yılı faaliyetlerinin periyodik denetimi gerçekleşti-
rilmiştir. 
- Arıza Onarım Bakım personel kapsamının kısmi denetimi 
gerçekleştirilmiştir. 
- Dağıtım ve trafo tesislerinin kısmi denetimi gerçekleşti-
rilmiştir. 
- Tedarik sürekliliği kısmi denetimi gerçekleştirilmiştir.  
- İHDS kapsamının denetimi gerçekleştirilmiştir. 
- OSOS süreçlerinin kısmi denetimi gerçekleştirilmiştir. 
- Arıza ihbar ve Arıza kayıtlarının kısmi denetimi gerçek-
leştirilmiştir. 
- Genel aydınlatma tesislerinin denetimi gerçekleştirilmiş-
tir. 
EPDK tarafından 1 periyodik, 1 adet kısmi denetim, TEDAŞ 
tarafından 1 periyodik, 6 kısmi denetim ve 1 Genel aydın-
latma tesislerinin denetimi gerçekleştirilmiştir. 
3194 SAYILI İMAR KANUNU
İmar Kanunun Geçici 11’nci maddesinde yapılan değişiklik 
05.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. 

Bu Değişiklikler Neler Getirmiştir?
- 01.07.2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış, 
ancak yapı kullanma izni olmayan yapılara geçici olarak 
elektrik bağlanabileceği ve 31.12.2021 tarihi öncesinde 
yapılmış olan yapılarda inşaat ruhsatı aranmadan belirli 
şartları yerine getirmeleri halinde elektrik aboneliklerinin 
yapılabileceği düzenlenmiştir. 
LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.08.2022 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Değişiklikler Neler Getirmiştir?
- Mahsuplaşma işlemlerinin bağlantı anlaşmasına çağrı 
mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan veya 
kabul işlemleri tamamlanan üretim tesisleri için kurulu güç 
artış talebinde bulunulabileceği,
 - Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesis-
leri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından tüketim 
tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da üre-
tim tesisi kurulabileceği,
 - Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına 
kadar üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, özel tra-
fosu olan kişiler için çekiş yönlü bağlantı anlaşmasındaki 
sözleşme gücü sabit kalmak kaydıyla, trafolarda güç artış 
talebinde bulunabileceği,
 - Dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisleri için ge-
rekli sayaçların ilgili dağıtım şebeke işletmecisi tarafından 
temin ve tesis edileceği düzenlenmiştir. 
BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM  
YÖNETMELİĞİ
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.08.2022 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Değişiklikler Neler Getirmiştir?
- Tarımsal faaliyet amaçlı taleplerde birden fazla tarımsal 
bağlantı talebi bulunması ve şebeke yatırımı gereken du-
rumlardaki bağlantı hatları tarımsal bağlantı hattı olarak 
kabul edileceği, 
- Tarımsal hattın tesisi için şebekeye 2 km ye kadar iki, 5 
km ye kadar beş bağlantı başvurusu yapılmış olması, bağ-
lantı hattı mesafesinin her bir kullanım yeri için 500 mt 
olarak uygulanacağı ve bu ortak kullanıma konu şebeke 
unsurlarının dağıtım şirketince tesis edileceği düzenlen-
miştir.   

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğimizle…
Uyum ve Raporlama Birimi

/sakaryaelektrik

DEĞİŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ  
BİLİYOR MUYUZ ?
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Abdullah Çoban Gebze

A. Tunç Sariçizmeli Sakarya

Ali Dönmez Kocaeli

Ali Karahasan Sakarya

Bayram Özarslan Kocaeli

D. Şule Ertan Sakarya

Durmuş Çetin Bolu

Emirhan Ülker Sakarya

Emre Çakmak Düzce

Emre Eskicioğlu Bolu

Ertan Ukuş Kocaeli

Fatih Daşdemir Kocaeli

F. Emine İleri Sakarya

Hakan Nergiz Bolu

H. Halide Ergin Sakarya

İlkay Doğan Sakarya

M. Emin Bayram Gebze

Mertcan Karaboğa Kocaeli

Metin Yıldırgan Kocaeli

M. Can Aman Düzce

Musa Karaoğlan Sakarya

Okan Altaş Kocaeli

Resul Toplu Kocaeli

Salih Arikan Kocaeli

Semih Dursun Sakarya

Semih Karadeniz Sakarya

Yusuf Genç Sakarya

Gökay Eren Silaci Sakarya

İbrahim Enes Alanur Düzce

İsa Kılıç Gebze

İsmail Bican Bolu

Kürşad Torun Kocaeli

Mehmet Işik Düzce

Mehmet Şen Düzce

Mevlüt Can Aman Düzce

Muhammed  
Abdullah Gümüş

Bolu

Mustafa Emre Şafak Sakarya

Mustafa Öztürk Bolu

Mükremin 
Kürekçioğlu

Kocaeli

Onur Kaya Sakarya

Samet Akşit Bolu

Samet Pekin Sakarya

Seray Özkan Sakarya

Serhat Ejder Düzce

Serkan Şenkul Kocaeli

Sezgin Sözer Sakarya

Soner Vayis Düzce

Şeyma Gelincik Sakarya

Tahir Karagözcüler Sakarya

Ümit Çelik Kocaeli

Yasin Kılıç Gebze

Yusuf Tayyip 
Üçüncü

Gebze

Zekeriya Avci Gebze

DÜZENLEMELER

KANUN

SÜREÇ

İNCELEME

POLİTİKALAR DENETİMLER

STANDARTLAR

UYUM

RAPORLAMA



ÇALIŞMA  
SONRASINDA

Tehlikeleri  
bildirin.

İş kazalarını 
bildirin.
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ÇALIŞMAYA  
BAŞLAMADAN  

ÖNCE

Çalışmaya 
başlamadan 
önce enerji 

yokluğundan 
emin olun ve  

topraklama 
yapın.

Güvenlik  
donanımlarının 
çalışır durumda 

olduğunu  
kontrol edin.

Çalışmaya 
başlamadan 
önce gerekli 

haberleşmeyi 
sağlayın.

Çalışma  
alanının  

güvenliğini 
sağlayın.

!

1 2 3 4

ÇALIŞMA  
ESNASINDA

Talimatlara  
Uyun.

 Trafik  
kurallarına  

uyun.

Yetkiniz  
dışında işlem 
yapmayın ve 
yaptırmayın.

Kişisel  
koruyucu  

donanımlarınızı 
kullanın.
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İş Kazası Riski Var İse Hiçbir Şey Acil Değildir


