SEDAŞ TEKNİK EĞİTİM MERKEZİNE TAM NOT
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (SEDAŞ) Şirket merkezinde kurulan Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik Dağıtım
Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluğu açısından tam not aldı.

Türkiye genelindeki tüm elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı örgüt ELDER'in eğitim komisyonu
üyeleri, SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezini ziyaret ederek mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluğunu inceledi.
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) Adapazarı Trafo Tesislerinde yer alan Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik
Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Mesleki Yeterlilik Merkezi (MYM) yetkilileri'nin düzenleyeceği mesleki
yeterlilik sınavlarına uygunluk açısından tam not aldı.

SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde, SEDAŞ İnsan Kaynakları Sistem Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Sena
Özgül’ün komisyon üyelerine eşlik ettiği incelemelerde, ELDER tarafından gerçekleştirilen mesleki yeterlilik
sınavları için eğitim merkezinin uygunluğu yerinde denetlendi.

Bu kapsamda, eğitim merkezinin fiziki yapısı, sınav ekipmanları, kişisel koruyucu donanım ve ekipmanlar
konularına bakıldı. Yeraltı ve havai hatlı uygulamalı şebeke çalışması sınav platformu da komisyon tarafından
incelendi.

Yapılan inceleme doğrultusunda üyelerden tam not alan SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi, sektörün mesleki
yeterlilik konusundaki teorik ve uygulamalı sınavlarına ev sahipliği yapabilecek.
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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