SEDAŞ ve TES-İŞ Bir Araya Geldi
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticileri ve TES-İŞ Şube
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İşyeri Sendika Temsilcileri Şirket merkezinde bir araya gelerek
karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kayış açılış
konuşmalarında, iş hayatıyla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunurken, etkin bir iletişim
sürecinin iş hayatına pozitif enerji olarak yansıyacağını ve bu tür toplantıların periyodik bir şekilde
yapılmasına devam edileceğini ifade ettiler.

SEDAŞ ve TES-İŞ arasında yapılan toplantıda TES-İŞ işyeri sendika temsilcileri, iş hayatına ait
uygulamalarla ilgili öneri ve taleplerini dile getirdiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan
toplantının etkin bir iletişim sağladığı, çalışanların temsilcileri aracılığı ile bilgilendirilmesi ve iletişim
köprüsü kurulmasının çalışma ilişkilerine pozitif etki sağladığı açıklandı.

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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