SEDAŞ’TA RİSK KÜLTÜRÜ ve KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
SEDAŞ mesleki ve yönetsel eğitimlere verdiği önem kapsamında çalışanları için bu eğitimlerin düzenlenmesine yönelik
faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. SEDAŞ Risk kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyerek, “Kulağını Çek, Tahtaya Vur!”
adıyla “Risk Kültürü ve Kurumsal Risk Yönetimi” hakkında bir farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimin ilk kısmında, riskin tanımı, geleneksel ve modern bakış açıları, risk yönetiminin işleyişi ve risk Kültürü gibi
konular ele alınırken tarihten ve dünyadan riskleri yönetemediği için kriz yöneten şirketlerden örnekler verildi. Eğitimin
ikinci kısmında ise süreç risklerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve risk envanterinin kullanımı anlatıldı. Eğitimi
veren Kurumsal Risk Yönetimi Birimi Sorumlusu, Yakup Emre Ekşi “Risk, belirsizliklerin yarattığı kazanç ve kayıpları
yönetebilme sanatıdır. Risk yönetilemez ise kriz yönetilir. Her alanda büyük küçük riskler mevcuttur. Çalışma hayatında
da riskleri belirleyip, değerlendirirken gösterilebilecek en olumlu davranış, mevcut bilgiyi doğru analiz ederek,
olabileceklere ilişkin risk analizi yapmak ve riski yönetecek politikalar geliştirip uygulamaktır. Risk yönetiminin yüzde
onu süreç, yüzde doksanı kültürdür. Kurumsal Risk Yönetiminin amacı da bu kültürün etkin bir biçimde yaygınlaşmasını
sağlamaktır. Risk yönetiminin faydaları tüm şirketlerin yararına yöneliktir. Risk Kültürü oluşmuş bir şirket demek;
Hedeflenen kilit sonuçlara sorunsuz ulaşılması, karar alma mekanizmalarının güçlenmesi, sunulan hizmetlerin
sürekliliğinin ve kalitesinin artması, kaynak tahsisinde etkinliğin artması, olası kayıpların azalması, maliyetlerin
düşmesi, hesap verebilirliğin artması, mevzuata ve düzenlemelere uygunluğun güçlenmesi ve kamuoyunda daha
olumlu bir imaj oluşturulması demektir. Tüm toplumda ‘Risk Kültürünün’ daha çok yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

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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