
 
 

 

 

    SCADA MERKEZİNDE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİ MİSAFİR ETTİK 
SEDAŞ(Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) SCADA binasında KOÜ ile Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında, 

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik bölümü öğrencilerini misafir etti.  

 

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin elektrik şebekesinin uzaktan 

izlenebilmesi ve şebekenin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiği SCADA Projesini Kocaeli Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik bölümü öğrencileri yakından inceleme ve bilgi alma imkanı buldular.  

Kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için uzman insan kaynağının yetiştirilmesine büyük önem veren SEDAŞ, 

çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler düzenlemekle birlikte üniversitelerle de işbirliği yaparak 

öğrencileri, sektör hakkında bilgilendiriyor. 

 



 
 

 

 

SEDAŞ, KOÜ’de genç EMO üyelerini, Teknik Gezi kapsamında misafir etti. SCADA Merkezini ziyaret eden 

öğrencilerle, dijitalleşme vizyonunu paylaştı. Teknolojide yaşanan gelişmelerle hizmet kalitesini daha ileriye 

taşımak için büyük önem kazanan akıllı şebeke sistemlerini anlattı. SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü 

Gökmen Hasançebi, Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Mahmut Kamar ve Sevk ve Kontrol sorumlusu Murat Özcan 

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, SCADA sisteminin nasıl işlediği, hangi çalışmaların yapıldığı, dağıtım 

faaliyetleri ve sektöre ilişkin detaylı bilgiler verdi.  SEDAŞ, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik çerçevesinde sürekli 

elektrik enerjisi sunmak için hayata geçirdiği SCADA, WFM (Mobil İş Gücü Yönetimi), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)  

hakkında detaylı bilgi verdi.  

 

SEDAŞ yöneticileri, dijital dönüşüm kapsamında SCADA sistemine entegre edilen teknolojik ekipmanların, 

arızanın kısa sürede giderilmesi için sağladığı faydaları aktardı. Öğrencilere, teknolojiyle birlikte dikkat edilmesi 

gereken güvenli çalışma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi ve güvenlik kültürünün iş hayatının yanı sıra 

hayatın her alanındaki önemi vurgulandı.  

SEDAŞ Şebeke Yönetim Merkezini ziyaret eden KOÜ Öğrenci Grubu, SCADA merkezinde saha sürecinin, nasıl 

yönetildiğini yakından görme fırsatı buldular. Şebeke Yönetim Operatörlerinin SCADA üzerinden tespit ettikleri 

arıza ve kesintilere en yakın ekibin kısa sürede nasıl yönlendirildiğini izlediler. Bir mahalle veya sokağa elektrik 

enerjisi sağlayan kaynakta herhangi bir sebeple arıza yaşanması durumunda farklı bir şebeke unsurundan 

şebekede var olan alternatif hattan SCADA sistemi marifeti ile kısa süre içerinde enerji verilmesi için yapılan 

işlemler hakkında da bilgi aldılar. 

 

 

 



 
 

 

 

KOÜ Öğrenci Grubu öğrencileri, SEDAŞ’a gerçekleştirilen Teknik Gezinin çok faydalı olduğunu belirttiler. Okulda 

derslerde teorik olarak okudukları birçok konuyu SEDAŞ SCADA merkezinde uygulanmış bir şekilde görmenin 

kendilerine büyük bir katkı sağladığını ifade ettiler. Kariyer hedeflerini belirlemek, çalışacakları alanı seçmek 

açısından aydınlatıcı bir gezi olduğunu söyleyerek, SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ettiler. 

 

 

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, 43 ilçe, 52 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,8 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, 2018 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet 
bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir. 
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