SEDAŞ, enerjide kayıp kaçakla mücadeleye hızla devam ediyor
SEDAŞ, kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik gerekli takipleri yaparken, gerçekleştirdiği bakım
onarım çalışmalarıyla da şebekedeki teknik kayıpların azalmasını ve kayıp kaçak oranının düşürülmesini
sağlıyor. Türkiye ortalamasının yarısı oranında bir kayıp kaçak rakamına sahip olan SEDAŞ, 2015 yılında
yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda 21 Milyon TL değerinde kaçak elektrik kullanımı tespit edip, bu
bedeli kaçak kullanan kişiler adına kaçak tespit tutanağına bağlayarak fatura etti.
Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde 20 bin kilometrekarelik alanda 3,4 milyon nüfusa 1700 çalışanı ile
enerji dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, uzun yıllardır kayıp kaçakla mücadele ediyor. SEDAŞ bu kapsamda,
kaçak elektrik kullanım ihbarlarının değerlendirilmesi, borçtan kesilen elektriği şirket bilgisi dışında kendi
bağlayan tüketicilerle perakende satış sözleşmesi imzalamadan ve abonelik müracaatı olmadan elektrik
kullanan tüketicilerin kontrolleri, bölgesel ve mevsimsel saha taramaları ile kaçak tahakkuk alacağının tahsili
amaçlı saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

Türkiye genelinde en düşük kayıp kaçak oranına sahip elektrik dağıtım şirketlerinden birisi olan SEDAŞ’ın,
2015 yılında kayıp kaçak oranı %6,68 olarak kayıtlara geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
tarafından verilen hedeflerin tuttuğunu gösteren bu rakam, SEDAŞ’ın yoğun çalışmaları ile her geçen yıl
daha da aşağıya çekilerek, teknik kayıplar seviyesine indirildi.

Kayıp kaçakla mücadelede teknoloji devri: OSOS
Kayıp kaçakla mücadele açısından verim sağlayacak ola
n Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) projesini hayata geçiren SEDAŞ, bu projeyle birlikte, 23.485 adet
sayacı uzaktan okuyabilir hale geldi. Bu okuma ile bölgede tüketilen enerjinin %65’i uzaktan okunarak
faturalandırılıyor ve 23 bin aboneye ulaşılıyor. GSM haberleşme altyapısı kullanılarak takip edilen ve
uzaktan okuma yapılabilen bu sayaçların 8 bin 699 adedi sokak aydınlatma sayacı ve 14 bin 786 adedi de
müşteri sayacı.
SEDAŞ ayrıca, arızalanan ve 10 yıllık damga-muayene süresini dolduran sayaçları yenisi ile değiştiriyor, sayaç
ölçü devresinde kullanılan akım ve gerilim trafolarının hassasiyet testlerini gerçekleştiriyor, ibadethane ve
aydınlatma tesislerinde enerjiyi ölçüm altına alıyor, abonelerin sayaç ölçü devresi kontrollerini rutin bir
şekilde gerçekleştiriyor, Elektronik Sayaç kullanımı sağlıyor, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuruları ile
mücadele ve basın yoluyla müşterilerin bilgilendirilmesiyle gelen ihbarlardan da faydalanarak kayıp ve
kaçakla mücadele 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, 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. SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesinde kapasite artışı,
yenileme ve ek tesis yatırımları ile bakım çalışmalarını da 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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