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SEDAŞ’IN MODERNİZE ETTİĞİ AMBARLARI
ÇOK BEĞENİLDİ
SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, TEDAŞ Yetkililerinin yaptığı bölge
ziyaretinde SEDAŞ’ın elektrik dağıtım süreçleri, işletme bakım ve yatırım çalışmaları ile
uygulamaları hakkında yerinde bilgiler verdi. SEDAŞ’ın merkez ambarların ı yerinde gören ve
modern bir şekilde dizayn edilmiş ambarların malzeme stoğu ve takibi açısından, satın alma,
muhasebe, yatırım ve işletme bakım süreçleri için bilişim altyapısı ile entegre edilmiş olmasını
TEDAŞ yetkilileri, büyük bir beğeni ile karşıladılar.
MODERN AMBAR YÖNETİMİ
TEDAŞ ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerince de SEDAŞ ambarlarında
ambarların kuruluş ve işleyişleri
ile ilgili ambar yönetim prosedürü kapsamında süreç
yönetiminin
gerçekleştirildiğinin
görüldüğü,
SEDAŞ’ta
ambar
yönetim
sisteminin
otomatikleştirilmiş bir veri toplama ve kaynak yönetimi imkanı sağlayan SAP (Bilgi Yönetim
Sistemi) programı ile birlikte sistematik bir şekilde yürütüldüğü, sahadaki uygulamalarında
örnek alınacak düzeyde olduğu belirtildi.
SEDAŞ’A TEBRİK
Bakanlık yetkilileri, SEDAŞ ile yaptıkları toplantıda, “SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyetlerinde
çok büyük önem taşıyan ambar sahalarını teknolojik imkanlarla en güzel şekilde modernize
ettiğini, temizliğin, düzen ve intizamın en üst düzeyde sağlandığı bu alanların Avrupadaki
elektrik dağıtım şirketlerinin ambar sahaları seviyesinde modernize edilerek, yapılandırıldığını
ve geliştirildiğini, stoklamada ve malzemelerin yerleştirilmesinde kullanılan açık ve kapalı
alanlarda, atık ve hurdalar için de ayrı bölümler oluşturulduğunu, iş güvenliği açısından gerekli
koşulların da sağlandığının görüldüğünü belirttiler. Stok seviyelerinin bilgi işlem kayıtları
üzerinde stok takip programı ile izlenen, hareket gören tüm malzemelerin fiyat, miktar ve tarih
kayıtları ile dönem sonu stok sayım listelerinin birim fiyat bazında düzenlendiğini tespit ettik.
İlgili birimlerle bilişim altyapısı ile koordine ve entegre edilen bu modern ambar sahaları için
büyük bir emek harcanmış. SEDAŞ tarafından elektrik dağıtım hizmetleri için örnek bir işletme
bakım ve yatırım ambarı yapılanması gerçekleştirilmiş, tebrik ederiz” dediler.
Yayınlar ve gazeteciler için bilgi
Ayhan Erkovan
AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Kurumsal İletişim Müdürü
T: (0264) 295 85 00/60010
E:ayhan.erkovan@akcez.com.tr

Nazan Ergülen Şarman
Grup 7 İletişim Danışmanlığı
Medya İlişkileri Grup Direktörü
T: (0212) 292 13 13
E. nsarman@grup7.com.tr

