SEDAŞ’ın Tehlikeli Durum ve Ramak Kala Olay
BİLDİRİMİ İÇİN ETKİN İLETİŞİM UYGULAMASI
SEDAŞ yenilenen misyon, vizyon ve şirket ortak hedefleri kapsamında yeni uygulamaları ve iletişim
kanallarını çalışanları ve paydaşlarına sunarken, (İSG) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,
ilgili
departmanların yöneticileri, çalışan temsilcileri ve işyeri sendika temsilcileri, iş güvenliği uzmanları, işyeri
hekimleri ile iş güvenliği
kurullarında alınan kararlarla, yeni projelere de imza atıyor. SEDAŞ’ta İSG
uygulamalarında daha güzel uygulamaların yaygınlaşması ve iş güvenliği kültürünün daha çok gelişmesini
sağlayacak projeler sürekli olarak teşvik ediliyor.
İŞ PAYDAŞLARINA DA AÇIK İLETİŞİM KANALI
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven elektrik dağıtım işinin tehlike sınıfı yüksek, emek ve maliyet
gerektiren bir iş kolu olduğuna dikkat çekerek, “SEDAŞ Tehlikeli Durum ve Ramak Kala Bildirim Sistemi’ni,
ucuz atlatılan, kazaya kılpayı kalan olayların bildirildiği, olası kazaların habercisi bir sistem olarak çalışanların
kullanımına 40 Noktada montajı yapılan bildirim kutuları ile sunarken, buradan alınan bilgiler, değerlendiriliyor
ve iş güvenliği kurullarında da ele alınıyor. Bu bildirim kutuları sadece çalışanların bildirimine değil, aynı
zamanda SEDAŞ’ın tedarik zinciri içinde yer alan firmaların ve çalışanlarının, üçüncü şahısların, SEDAŞ’ın
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) süreçleri ile ilgili hususları, tehlikeli durumları ve ramak kala olayları da işaret
edebilmelerine, imkan sağlıyor, ayrıca Alo 186 veya SEDAŞ’ın info@sedas.com adresine de doğrudan
bildirimde bulunulduğunda gerekli incelemeleri sağlıyoruz” dedi.

“BİLDİRİM İÇİN HAREKETE GEÇİN”
Tehlikeyi işaret eden kırmızı renkte boyanmış olan Tehlikeli durum ve ramak kala olay bildirim kutularının
üzerinde “Tehlikeleri bildirelim kazaları birlikte önleyelim” “Zamanında müdahale hayat kurtarır. Harekete
Geçin” mesajları yer alıyor. Bildirim formlarında, iş kazası, ramak kala olay ve tehlikeli durum bildirimlerini,
çalışanların öncelikle kendilerinin ve iş arkadaşlarının, iş sağlığı ve güvenliklerini güvence altına almak, bu
konuda izlenen süreçlere ve değerlendirmelere olumlu katkı sağlamak üzere bildirimleri yaptıklarını
unutmamaları hatırlatılıyor. SEDAŞ’ın İSG süreçleri ve uygulamaları açısından yapılan her bildirimin çok
değerli olduğu vurgulanarak, çalışanlardan çok sayıda bildirimde bulunmaları bekleniyor ve yapılacak
bildirimlerin can ve mal emniyeti açısından, eksikliklerin tespiti ve giderilmesine katkı sağlayacağı, olası
kazalar için alınabilecek önlemlere zemin oluşturacağı belirtiliyor.

===========================================================================
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, 1441 köyde, 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, 2015 yıl sonu itibariyle Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet
bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,2 milyar kWh’tir.
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