DEDAŞ, SEDAŞ’ın projelerini örnek alacak
SEDAŞ tesislerini gezip, projeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinen Dicle EDAŞ heyeti, SCADA ve
MİY projelerini çok beğendi.
Elektrik dağıtım şirketleri içinde, sektörde öncü konumu ile faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren
SEDAŞ, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) yöneticilerini tesislerinde ağırladı. SEDAŞ’ın SCADA ve MİY
projelerini oldukça beğenen DEDAŞ yöneticileri, SEDAŞ’ın Gebze lokasyonunda bulunan SCADA
Kumanda Merkezi ile Çağrı Merkezini ziyaret ederek SCADA ve MİY projeleri hakkında detaylı bilgi
edindi.
SEDAŞ’ın başarılı projelerinden esinlendiler
Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren DEDAŞ’tan gelen misafir
heyet, Çağrı Merkezi’ni inceledikten sonra, abone.net, aboneportal, MİY sistemleri ile hakkında SEDAŞ
yöneticilerinden detaylı bilgi aldı. DEDAŞ ekibi, özellikle MİY sistemini çok beğendiklerini belirterek,
SEDAŞ’ı başarılı bulduklarını ve uygulamalarını örnek almak istediklerini dile getirdiler.

SEDAŞ, toplamda 40 milyon TL’ye mal olan ve Türkiye’nin en büyük SCADA projesi olan merkezlerinin
kapılarını da DEDAŞ heyetine açtı. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde bulunan dağıtım trafo
istasyonlarına ait 2500 fider çıkışının kilometrelerce uzaktan bilgi işlem altyapısı ile izlenebildiği, son
teknolojik sistemin uygulandığı, metal muhafazalı modüler hücrelerle donatılan trafo merkezlerinde
elektrik enerjisinde oluşan kesintilerin kumanda merkezinden anında görülebildiği ve sahadaki ekiplerin
en hızlı, en doğru şekilde arıza noktalarına yönlendirilebildiği, SCADA sisteminin kesinti sürelerinin
azaltılmasına ve sistemden en doğru raporların alınabilmesine imkân sağladığı bilgisi DEDAŞ heyetiyle
paylaşıldı.

DEDAŞ yetkilileri, kendi faaliyet bölgelerinde, SCADA sisteminin henüz kurulma aşamasında olduğunu,
SEDAŞ ziyaretleri sırasında kendileri ile paylaşılan iş tecrübesi ve uygulaması yapılan teknolojik bilgileri
çok değerli bulduklarını belirtti. Misafir heyet ayrıca, gösterilen ilgi, alaka ve misafirperverlik için SEDAŞ
yöneticilerine teşekkür etti.

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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