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SEDAŞ VE EMO’DAN BAŞARILI PROJE
SEDAŞ ve EMO başarı ile sürdürülen mesleki uygulama
protokolünü yeniden ele almak üzere alt komisyon oluşturdu
ÖRNEK PROJE
SEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş yöneticileri ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi
Yönetim Kurulu üyeleri ve EMO il temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı Elmas Otelde
gerçekleştirildi. EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fidan ve SEDAŞ CEO’su Bekir
Sami Güven, 2012 yılında imzalanan “Mesleki Uygulama Protokolü’nün” başarıyla sürdürüldüğünü,
ancak kurulacak alt komisyon ile yeni konuların değerlendirilmeye alınacağını ve daha etkin bir
mesleki çalışmanın gerçekleştirileceğini belirttiler. EMO ve SEDAŞ yöneticileri “SEDAŞ ile EMO
arasındaki mesleki diyaloğun ve sektöre yönelik teknik konularda görüş alışverişinde bulunulması
amacıyla oluşturulan iletişim sürecinin, Elektrik Dağıtım sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk
projesi olarak Türkiye’ye örnek gösterildiğini belirterek, kurulan bu iletişimin sürekliliği ile bölgede
verilen hizmete olumlu yansıma sağlamaya çalışıyoruz” dediler.
VERİMLİLİK ODAKLI ÇALIŞMALAR
EMO ve SEDAŞ yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Sektörde mevzuatların hızla değiştiği ve
uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının çok faydalı olduğu belirtildi. SEDAŞ
CEO’su Bekir Sami Güven, elektrik dağıtımının kamu hizmeti ve sosyal bir iş olduğunu ifade ederek,
"Sadece EMO ile değil üniversitelerimiz ile de işbirliği içindedir. Amacımız enerji dağıtımında kaliteyi
sağlayarak müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamaktır. SEDAŞ olarak EMO Kocaeli Şubesi ve bağlı il
temsilcilikleri ile halkımıza daha hızlı ve güvenli nasıl elektrik dağıtımı yapılacağı konusunda karşılıklı
görüş alışverişi yapacağız" dedi. Güven, “Tüketicilere ve çevreye duyarlılığı arttıracak, kaliteye,
güvenliğe ve daha verimli çalışmalara odaklı projeler için konuların birlikte ele alınması ve
değerlendirilmesi, çözüm sağlanması amacıyla görüş alışverişinde bulunulmasında büyük fayda
olduğunu görüyoruz.” dedi. Bekir Sami Güven, “Alt komisyonda görev yapacak yöneticilerin daha
sıklıkla bir araya gelmelerini istiyoruz. Arkadaşlarımız, sonuç odaklı çözüm önerilerini oluşturarak
komisyonla paylaşacaklar ve bu çalışma grubunun dinamik bir yapısı olacak.” dedi.
ALT KOMİSYON KURULDU
Etkin iletişim sağlanmasında alt komisyonun büyük bir sinerji oluşturacağını ifade eden Kocaeli
Şubesi EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fidan’da, EMO Kocaeli Şubesi ile SEDAŞ arasında
yapılan geçmiş görüşmeler sonucunda kurulan komisyonun, bazı üyeliklerinin emeklilikler ve görev
değişimleri nedeniyle boş kaldığını yeni görevlendirmelerle alt komisyona işlerlik kazandırılacağını
belirtti. Fidan, “Teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, enerji dağıtım sistemlerinde proje, tasarım ve
tesis üretiminde sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine
katkıda bulunacak önlemlerin alınması, oda üyesi mühendis-kamu-elektrik dağıtım şirketi arasındaki
ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesine katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Alt komisyon, SEDAŞ’ı
temsilen, AR-GE Şebeke Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Müşteri Hizmetleri Merkezi
Müdürü Arzu Karaduman, Küçük Müşteriler Ölçüm Müdürü Gürcan Seymen İle EMO’yu temsilen,
Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Halamoğlu ile Atalay Tercan ve Avni Haznedaroğlu’ndan oluşturuldu.
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