SEDAŞ’tan 35 Bin Saat İSG Eğitimi
SEDAŞ tehlike sınıfı yüksek iş kolunda görev yapan çalışanlarına, iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını
sağlayan ve iş kazalarından korunmayı öğreten, bir yılda 35 Bin 319 saat İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi
düzenleyerek pek çok kuruma örnek oluyor.

Elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında yapılan her iş için karşılaşılabilecek veya yaşanabilecek iş kazası
risklerini ortaya koyan analizlerin yapılmasını ve risk olarak görülen konularda eğitimler verilmesini sağlayan
SEDAŞ, iş kazası risklerini minimize etmeyi, elektrik dağıtım sektöründe çalışanlarının güvenli ortamlarda ve iş
güvenliği kültürüne uygun çalışmalarla faaliyetlerini sürdürmelerini hedefliyor.

“İSG Kültürü Öncelikli Hedefimiz”
SEDAŞ’ın yıl içinde toplam eğitimlerin yüzde 42’sini İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kapsamında gerçekleştirdiğini
söyleyen Bekir Sami Güven, 2017 yılında şirketimizde 1650 çalışanımız için 35 Bin 319 saat İSG (İş Sağlığı ve
Güvenliği) eğitimi düzenlendi.
Çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği (İSG)
kuralları SEDAŞ için yüksek önem düzeyindedir. Bu doğrultuda 10 altın kural uygulamasını başlattık. Teknik
eğitim merkezimizde de İSG kültürü seviyesini daha da yükseltmek amacıyla artarak devam eden hız
kesmeden sürdürdüğümüz eğitimlerimizi yapılıyor. Verilen eğitimler arasında; müşterilerle iletişim, kritik risk
taşıyan faaliyetlere yönelik önlemler ve ekipman kullanımı ile trafikte güvenli sürüş, İSG uzmanlığı, yüksekte
güvenli çalışma, elektrik şebekesinde manevra, endeks okuma çalışanları için köpek davranışlarına yönelik
eğitimler de verildi. Eğitimlerimizin
SEDAŞ’ta iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim faaliyetleri, şirket
hedeflerimiz içinde yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha ileriye taşınmasını amaçlıyor ve bu
kültürün ulusal ve uluslararası İSG anlayışıyla yaşatılmaya ve geliştirilmesine çalışıyoruz” 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, 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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