SEDAŞ’tan Elektrik Dağıtımı İçin Yatırım Atağı
2020'ye kadar toplamda 508 Milyon TL yatırım yapacak
SEDAŞ, özelleşme sonrası ikinci beş yıl kapsamında planladığı yatırım rakamlarını açıkladı. 20162020 yılları arasında toplam 508 Milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ, 2016 yılında 100
Milyon TL yatırım yapacak. SEDAŞ’ın yatırımları, şebeke kapasitesini genişletmek, iyileştirmek ve
bilişim teknolojileri üzerinde yoğunluk gösterecek.
2016 - 2020 yılları arasında toplam 508 Milyon TL yatırım yapacağını belirten SEDAŞ, 2016 yılı yatırımlarına
Mart ayında başladı. Elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak tesis çalışmalarına ait projeleri yılsonuna kadar
tamamlamayı hedefleyen SEDAŞ, bundan sonraki yıllarda da elektrik dağıtım varlıklarına yeni kazandıracağı
tesisler için yapacağı çalışmaları yıllık olarak planlayacak.
SEDAŞ, elektrik dağıtım bölgesinde yapacağı yeni yatırımlarla, şebekede kapasite artışına, genişleme,
yenileme ve iyileştirme çalışmalarına, bunların sonucunda enerji arzını 7/24 kalite ile sürdürmeye, bilişim
teknolojisi yatırımlarıyla elektrik arızalarının anlık takibine ağırlık verecek.
Özelleştirme sonrasında hayata geçirilen yatırımları aktaran SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, "Enerji
dağıtım alanımız içerisinde yer alan, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde, Otomatik Sayaç Okuma
Sistemi (OSOS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) başta olmak üzere pek
çok bilişim teknolojisi temelli yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde, şebekemizde kesintileri hızla
öğreniyor ve müdahale ediyoruz. Kapasite artışı, yenileme yatırımları ve bakım çalışmaları ile arızaların ve
kesintilerin maksimum seviyede önlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Güven ayrıca, SEDAŞ'ın
2011-2015 yılları arasında, 313 Milyon TL yatırım yaptığını da hatırlattı.

En büyük yatırım bilişim teknolojilerine
Yakın dönemde, enerjinin varlığını uzaktan izleyerek kontrol etmeye yarayan Kontrol ve Veri Toplama
Sistemi (SCADA), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Mobil İş Emri Yönetim Sistemi (WFM) gibi yeni yatırımları
sistemine entegre eden SEDAŞ, yine en büyük yatırımı bilişim teknolojilerine yapmaya hazırlanıyor. SEDAŞ,
yaptığı yatırımlarla, arızalara daha hızlı müdahale etme, arızaları otomatik kayıt altına alma, verileri
raporlamanın yanı sıra, toplanan verilerle yatırım ihtiyacı duyulan bölgelerin haritasını çıkartıyor ve
yatırımlarına yön veriyor.
SEDAŞ, 2016 – 2020 yılları arasında hayata geçireceği yeni yatırımlarla, kaliteli, çözüm odaklı hizmet vermek
ve müşteri memnuniyeti sağlamak için harekete geçti.

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, 1,5 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1699 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 9,1 milyar kWh’tir.
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