SEDAŞ’ın İTÜ’de Bilgi Paylaşımları Devam Ediyor
SEDAŞ Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Malik Yılmaz, eğitime destek ve
üniversiteli gençlere yeni bir bakış açısı sağlamak üzere İTÜ’de SEDAŞ’ın
SCADA Projesi üzerine öğrencilere sunum yaptı.
SEDAŞ Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Malik Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Endüstri Mühendisliği Fakültesi Facility Planning dersinde öğrenim gören öğrencilere, elektrik
dağıtım faaliyetlerinde SCADA çalışmaları ve akıllı şebekelere geçiş konularında bilgiler verdi.
Yılmaz, İTÜ'lü öğrencilere 40 milyon TL’ye mal olan SEDAŞ’ın SCADA projesinin Türkiye’nin en
büyük SCADA projesi olduğunu Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde bulunan dağıtım
trafo istasyonlarının 2500 fider çıkışının uzaktan izlenebildiğini, orta gerilim şebekesinde
elektrik enerjisinde oluşan kesintilerin kumanda merkezinden anında görülebildiğini,
SEDAŞ’ın WFM (İş gücü yönetimi) projesiyle sahadaki ekiplerin en hızlı şekilde ve en doğru
arıza noktalarına yönlendirilebildiğini, SEDAŞ SCADA sisteminin kesinti sürelerinin
azaltılmasına ve sistemden en doğru raporların alınabilmesine imkan sağladığı konularında
da bilgi paylaşımında bulundu.

İTÜ Endüstri Mühendisliği Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, “SCADA Sistemleri” konu
başlığında SCADA projesinin işleyişi hakkında çok değerli bilgiler aldıklarını ve SEDAŞ’ın
SCADA projesinin elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri için mesleki anlamda
vizyoner projeler olduğunu ve sunum ile çok önemli bilgilerin kendileri ile paylaşıldığını
belirttiler. İTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelmekten ve eğitime katkı sağlamaktan büyük bir
mutluluk duyduğunu belirten Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Malik Yılmaz ise eğitime
destek ve üniversiteli gençlere yeni bir bakış açısı sağlamak üzere bu tür söyleşilerin devam
edeceğini açıkladı.

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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