SEDAŞ EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ YENİ NEFERLER KAZANIYOR
SEDAŞ EĞİTİME ÖNEM VERİYOR
Elektriğin güvenli kullanımını önemseyen, müşteri memnuniyeti ve kaliteli
hizmeti odağına alan SEDAŞ, yüksekte güvenli çalışma eğitimleri için
eğiticilerini yetiştirdi.
PROGRAM BAŞARI İLE TAMAMLANDI
SEDAŞ İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) uygulamalarında fark yaratıyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti
odağına alan ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ, hem eğitimle
kalite standartlarını arttırmayı, hem de çalışanları ve paydaşları için belirlediği 10 Altın Kuralın gereği olan iş
güvenliği süreçlerini en iyi şekilde işletmek üzere “Eğitim Gönüllüleri” projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Eğitime
önem veren SEDAŞ, Haliç Üniversitesi ile iş birliği kapsamında, 50 SEDAŞ çalışanına “Yüksekte Güvenli Çalışma
Eğitici Eğitimi” programını uygulamalı olarak verdi ve program başarı ile tamamlandı.

SEDAŞ’IN EĞİTİCİ KADROSUNA 50 YENİ NEFER KATILDI
Şebeke operasyon bölge sorumluları, vardiya amirleri ve İSG departmanına bağlı sorumlu-uzman kadrosu
çalışanlarından oluşan 50 kişilik grup, yüksekte güvenli çalışma eğitici eğitimlerini başarı ile tamamlayarak
sertifika almaya hak kazandı. Bu program sonunda SEDAŞ’ın iç eğitici kadrosu 50 yeni nefer kazandı. Eğitici
olarak programı başarılı ile tamamlayan İSG eğitmenlerine sertifikaları düzenlenen ödül töreninde yöneticileri
tarafından kendilerine teslim edildi. SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Petr
Zachoval, Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Selda Özacar,
İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, İSG Müdürü Ümit Gürbüz ve İSG eğitmenlerinin katıldığı sertifika
töreninde, belgelerini alan çalışanlarda heyecan doruktaydı.

İCRA BAŞKANI TEBRİK ETTİ
Eğitimcilere verilecek sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan, SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ
Teknik Eğitim Merkezinde, yüksekte güvenli çalışma, İSG kuralları, yüksekte yaralı kurtarma, yüksekte
kullanılacak ekipmanlar ve güvenli ortamlar yaratma konularında teorik ve pratik eğitimler alan ve 45 saatlik
eğitim programının ardından sınavda başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan adayları tek tek tebrik etti ve
başarılar diledi. Sertifika töreninin ardından oluşturulan eğitim programı kapsamında İSG eğitmenleri, saha
ekiplerine teknik eğitim sahasında “Yüksekte Güvenli Çalışma” eğitimleri vermeye başlayacaklar.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin
kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 47 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,6 milyon
tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında
yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere
kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale
eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları
gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi
üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2016 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde,
dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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