SEDAŞ 10 ALTIN KURALI İLE İSG’DE FARKINDALIK YARATIYOR
SEDAŞ, çalışanların, işyerinde ve görev alanlarında uymaları gereken temel güvenlik
ilkelerini kapsayan, 10 Altın Kuralı ile farkındalık yaratıyor.
“EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ İNSAN KAYNAĞIMIZ”
SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ’ta, iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için iş
sağlığı ve güvenliği ilkelerine uymak ve insan kaynağımızı korumak öncelikli görevimizdir. SEDAŞ organizasyonu; farklı
geçmişlere sahip bireylerin bir araya gelerek, ortak hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettikleri büyük bir camiadır. “10
ALTIN KURAL”, aslında hayatı yaşamak ve güzel günlerde sevdiklerimizle birlikte olmak için tasarlanan kurallar. İş
Sağlığı ve Güveliği, ‘Bana bir şey olmaz’ demeden, hepimizin üzerine düşeni yapması ve hayattan geri kalmaması
demek. En değerli varlığımız insan kaynağımız. Bu kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için hep birlikte hiç
durmadan çalışıyoruz” dedi.

‘SEDAŞ’ın ANAYASASI’
Güven açıklamasında, “El ele vererek uyguladığımız 10 Altın Kuralımız, hem iş hem de özel hayatımızdaki
hedeflerimize ulaşmakta bize katkı sağlıyor. “10 ALTIN KURAL”ı şirketimizin anayasası olarak değerlendiriyoruz. Bir
aile reisi nasıl kendini tüm aile bireylerinden sorumlu hisseder, aile üyeleri üzerine kol kanat gererse, her bir birimin
başındaki amiri de çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olarak onları gözetmektedir. 10 Altın Kural tüm tüm
iş alanımızı ve paydaşlarımızı da kapsıyor” dedi.

İSG YATIRIM ve ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
SEDAŞ Elektrik Dağıtım hizmetlerinin özelleştiği 2009 yılından bu yana faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve
Düzce de çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni uygulamalara imza atıyor. SEDAŞ Teknik eğitim merkezi
yatırımı yanında, yaptığı eğitici eğitimleri, mesleki eğitimler ve dünya standartlarında sağladığı kişisel koruyucu
donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile farkındalık sağlarken, İSG’nin hem iş, hem de çalışanların bir yaşam
kültürü olarak benimsenmesi için İSG yatırımlarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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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