SEDAŞ Çalışanları Geliştirecek Eğitimlere Önem Veriyor
Elektrik dağıtım hizmetlerinde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine odaklanan SEDAŞ'ın,
başarılı kurumsal eğitimleri, çalışanları için tüm hızıyla sürüyor.
Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti odağına alan ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik
dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ, hem eğitimle kalite standartlarını artırmayı, hem de
çalışanlarının mesleki gelişimi ile uzmanlık düzeylerini artırmayı hedefliyor.

SEDAŞ “Eğitim Gönüllüleri” projesi kapsamında, iç eğitimcilerle farklı konularda eğitimlerini
sürdürmeye devam ediyor. SEDAŞ’ta Vergi Muhasebesi Uzmanı Murat Ersoy tarafından Tahakkuk
ve Fatura Takip Müdürlüğü çalışanlarına verilen eğitim ile Vergi Usul, Türk Ticaret Kanunu, E-Fatura,
E-Arşiv ve KDV Beyannamesi konularında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Eğitim farklı birimlerden
çalışanları bir araya getirirken, departmanlar arası beklentilerin iletilmesine imkan ve koordinasyon
ile işbirliğinin daha da çok geliştirilmesine katkı sağladı. Eğitim departmanlar arası görüş alışverişi ve
karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti. SEDAŞ Muhasebe Müdürü Saadet Simitçioğlu Kaya, diğer
departmanlara da bilgi paylaşımını hızlandıracak olan bu tür eğitimlerin verileceğini, Vergi
Muhasebesi Uzmanı Murat Ersoy’a katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

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, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 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 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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