SEDAŞ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ ALDI
SEDAŞ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ ALIRKEN, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YAPTIĞI YATIRIMLARIN
HAKLI GURURUNU YAŞADI.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Oracle Enerji Zirvesi’nde ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm’ Ödülünün
sahibi oldu.
Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve konsolidasyon çalışmalarını hızla yürüten SEDAŞ, bu
süreçte tercih ettiği teknolojilerin ülkemizde ilk ve başarılı bir şekilde uygulaması nedeni ile ödüle layık
görüldü. 17 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan ve 400’ün üzerinde sektör yöneticisinin yer aldığı 3. Oracle
Enerji Zirvesi’nde, SEDAŞ’ın başarılı projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü aldı. Büyük veri ve
analitik, güvenlik, teknoloji gibi konuların detaylı olarak ele alındığı zirvede elektrik, su ve gaz şirketlerinin
teknoloji yatırımları da masaya yatırıldı. Gün boyunca devam eden zirvede Oracle Enerji Sektörü Dijital
Dönüşüm Ödülleri de sahiplerini buldu.

SEDAŞ’ın yaptığı teknoloji yatırımlarını iş süreçlerine başarıyla uygulamaları nedeniyle ödüle layık
görülmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını ileten SEDAŞ Ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu,
SEDAŞ adına ödülü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün elinden
aldı. SEDAŞ ortak Hizmetler Direktörü Murat Eroğlu, Enerji sektöründe teknolojinin etkisi hızla görülürken
günümüzde vizyoner olarak görünen yatırımların yakın gelecekte iş süreçleri ve operasyon kararlarında daha
etkin olacağını belirtti, kaçınılmaz olan dijital dönüşüm için esneklik, performans ve verimlilik büyük bir
gereklilik olacak, “Oracle ürünlerinin bu gerekliliklere has dinamiklere uygun olması ile iyi bir iş ortağı seçimi
bu başarılı süreçte etkili oldu” 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 1,6 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, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.
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