SEDAŞ'ta İSG Amaçlı Saha Gözetimleri Sürüyor
SEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkan Yardımcısı Petr Zachoval, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
SEDAŞ departman yöneticilerinin de katıldığı saha gözetim ziyaretlerini Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de
gerçekleştirmeye devam ediyor.

ÇALIŞANLAR SAHADA ZİYARET EDİLİYOR
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uzmanlarının da katıldıkları saha ziyaretlerini gerçekleştiren heyet, çalışanlarla
İSG kurallarına uyum konusunda etkin iletişim sağlıyor. İSG kurallarına uymamanın, tehlikeli durum ve
tehlikeli hareketlere karşı çalışanları zorda bırakacağının konuşulduğu ve çalışanlarda olumlu motivasyon
yaratan bu ziyaretlerde, ekiplerin prosedürlere uygun hareket edip etmedikleri inceleniyor. Heyet halinde
gidilen çalışma alanlarında SEDAŞ ekipleriyle buluşan ve saha ziyaretini gerçekleştiren yöneticiler, elektrik
dağıtım faaliyetlerinde dikkat edilmediğinde ortaya çıkacak riskler ve olası olumsuzluklara bir kez daha dikkat
çekiyorlar. Saha çalışmalarına ait incelemeler yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkan Yardımcısı
Petr Zachoval başkanlığındaki heyet, elektrik dağıtım hizmetinde kullanılan ekipmanları, hizmet araçlarını ve
iş güvenliği malzemelerini büyük bir titizlikle inceliyor. Petr Zachoval gözetim ziyaretlerinde ekiplerin iş yapış
biçimi, İSG kurallarına uyup uymadıkları konularını yerinde değerlendiriyor ve gözetim ziyaretlerinin
sonuçlarını departman yöneticileriyle paylaşıyor.

SEDAŞ ÇALIŞANLARINI TEBRİK ETTİLER
Saha gözetim ekibi üyeleri, iş güvenliğinin bir yaşam biçimi olarak çalışanlarca içselleştirilerek uygulanmasının
önemine dikkat çekerken, çalışanların İSG kurallarına uymalarının, (KKD) Kişisel Koruyucu Donanımları
kullanarak, gerekli önlemleri alarak çalışmalarının, ramak kala durumları önlediğini, iş kazası risklerini de
ortadan kaldırdığını ve bu durumun çalışanlar için güvenli bir çalışma sağladığını belirterek, bu durumun
kendilerini de çok mutlu ettiğini açıkladılar. Petr Zachoval saha ziyareti sırasında, görev yapan ekip üyeleri ile
sohbet ederek, kendilerinden bilgi de alıyor. Kandıra İlçesinde görev yapan Röle ekibindeki, Röle Test ve
Kapasitör Üniteleri Görevlisi Seyit Ali Topal ile görüşmesinde Petr Zachoval, Seyit Ali Topal’ın Röle
koordinasyon konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini, malzeme bilgisi ile mesleki konulardaki yeterliliğini
çok beğendiğini ve kendisine bu anlamda teşekkür ettiğini belirtti. Petr Zachoval, “Hepimiz iş dönüşü ailemize
sağlıklı bir şekilde geri dönmeyi bekliyoruz, sevdiklerimiz de bizlere aynı şekilde kavuşmayı bekler. Bir
arkadaşımızın dahi en küçük bir kaza ile karşılaşmasını hiç birimiz istemeyiz. İş güvenliği konusuna bilinçli
yaklaşımları ile İSG kültürünün yaygınlaşmasına destek olan, saha da bu konuda hassasiyetle görev yapan
ekiplerimizi ve tüm mesai arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum” 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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