SEDAŞ’TA ÇEVRE ÖN PLANDA
SEDAŞ KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALARINI
TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR
SEDAŞ icra Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ mükemmellik yolunda, topluma karşı sorumluluğunu ve
çevreye karşı olan duyarlılığını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çalışanlarıyla el birliği
kapsamında yürütüyor.” dedi.
SEDAŞ FAALİYETLERİNİ ÇEVRE BOYUTU İLE ELE ALIYOR
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven SEDAŞ’ın faaliyetlerinde
çevrenin de ön planda tutulduğunu belirterek, “Sürdürülebilir bir dünya veya yaşam hedefine ulaşmak açısından göz
önüne alınacak temel değerler sosyal, ekonomik ve çevresel değerlerdir. Sürdürülebilirlik ancak bu üç temel değeri bir
arada ele almak ve çözüm üretmek ile mümkün olabilecektir.”dedi.

“FAALİYETLERİMİZDE ÇEVRE ÖN PLANDA”
Güven açıklamasında, “Çevre ile ilgili faaliyetlerini sürdürürken, bu çalışmaların çevre boyutları, olası kazalar ve acil
haller göz önüne alınarak, ortaya çıkabilecek durumların havaya, suya, canlılara olan doğrudan veya dolaylı etkileri,
kapsam, önem ve sıklığı da dikkate alınarak belirleniyor. Belirlenen önemli etkiler, SEDAŞ’ın çevre amaç ve hedeflerine
alınmak üzere seçiliyor. SEDAŞ işyerleri, ambar sahası ve saha uygulamalarında olası çevresel etkiler için önlem
alınmasını ve gerekli kontrolleri sağlıyor. SEDAŞ kalite ve çevre için uyguladığı Yönetim Sistemi’nde yapılan tüm
uygulamalarda kanunlar, mevzuat, yönetmelik ve standart şartlarını dikkate alıyor. SEDAŞ çalışanlarını, işleriyle ilgili
çevre etkilerinin önemi, yapılan uygulamaların çevreye sağladığı yararlar, işlerdeki uygunsuzlukların olası sonuçları vb.
konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenliyor. Faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemi
standartlarını ön planda tutuyoruz” dedi.

SEDAŞ’TA PUKÖ SÜRECİ
Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın verdiği hizmetin yürürlükteki mevzuat şartlarına uygun verildiğini ve kabul edilebilirliğini
saptayan süreçleri kontrol ettiklerini belirtirken, hizmet sırasındaki uygunsuzlukların saptandığını, SEDAŞ’ın kaliteli
hizmet için politikaları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, müşteri
isteklerini esas alarak, bunların tekrarını önlemek için gerekli tetkikleri ve uygulamaları yaptığını da belirtti. Güven,
açıklamasında, “Bu amaçla sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile sistemin verimini artırmaya çalışıyoruz. SEDAŞ
bu (PUKÖ), (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) süreçlerini uygularken, müşteri memnuniyetini de sağlamak üzere,
oluşabilecek önemli çevresel etkileri denetim altında tutuyor, kalite ve çevre hedeflerini de gerçekleştiriyor.” dedi.

“SEDAŞ MÜKEMMELLİK YOLUNDA”
Açıklamasının devamında Güven, “SEDAŞ (EYS) Entegre Yönetim Sistemini kurarken, tüm süreçlerini yeniden ele alıyor
ve çalışanlarında kalite bilinci ile birlikte, çevre ve İş güvenliği kültürünün daha da güçlenmesi için çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor. Kalitenin ülke çapında yaygınlaşması ile refah seviyesinin daha çok yükseleceğine inanıyoruz. Bu
anlamda SEDAŞ olarak, kalitenin yaygınlaştırılması amacı ile mükemmellik yolunda çalışmalarımıza tüm hızımızla
devam ediyoruz.” dedi.

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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