SEDAŞ’a EMO’dan Mesleki İşbirliği Ziyareti
(EMO) Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, mesleki konularla ilgili SEDAŞ ile bilgi alışverişinde bulunmak,
uygulamalara yönelik görüş ve yorumlarını paylaşmak üzere SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven’i makamında
ziyaret etti. Tercan’a ziyaret sırasında EMO Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Aykut Halamoğlu, Şube Saymanı Salih
Börekçioğlu ve Şube görevlisi Esra Beyazıt’ta eşlik etti.
“MESLEKİ İŞBİRLİĞİ ÇOK DEĞERLİ”
Bekir Sami Güven, danışmanlık hizmeti veren mühendislerin mesleki anlamda SEDAŞ’ın süreçlerine destek
olmasının, özel şahıslara istenilen standart ve kalitede elektrik tesis yapımı için tüketicileri doğru bilgilendirmeleri ve
uygulamada projeleri, SEDAŞ’ın şebekesine arızaları yansıtmayacak şekilde hayata geçirmelerinin çok değerli
olduğunu, EMO’nun Mühendis üyelerinin toplumun ihtiyaçlarını bilimsel bilgiyi kullanarak karşılamak gibi çok
önemli bir misyonu olduğunu söyledi. Güven, SEDAŞ’ın 2016-2020 yılları arasında 508 milyon TL yatırım yapacağını
ve projelerini % 100 oranında gerçekleştireceği bilgilerini aktarırken, son dönemde SEDAŞ tarafından başlatılan ve
tüketicilerin kaçak enerji konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine ait SEDAŞ’ın projesi hakkında da bilgi
verdi ve “Mesleki paydaşlarımız olarak sizlerden de kaçak elektrikle mücadele konusunda yaptığımız bilgilendirme
iletişim çalışmalarına desteğinizi bekliyoruz” dedi. Güven, “Teknik adamların elektrik dağıtım şebekesini bir bütün
olarak değerlendirmesinin ve elektriğin teknik kalitesine olumsuz etki edecek faktörleri mutlaka dikkate almasının
ve bu süreçlerde bilgi alışverişi yoluyla birbirimizi desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyor, bu anlamda
mesleki işbirliği yapılmasını çok değerli buluyor, nezaket ziyaretinize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İLETİŞİME AÇIK VE ÇÖZÜM ODAKLI SEDAŞ’A EMO’DAN TEŞEKKÜR
EMO Kocaeli Şube Başkanı Ethem Atalay Tercan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve
EPİAŞ ile SEDAŞ gibi bölgesel elektrik dağıtım şirketlerinin, ayrıca serbestleşen piyasada perakende elektrik satış
şirketlerinin sektörün önemli aktörleri içinde yer aldığını, EMO’nun da üyelerinden aldığı güçle elektrik enerjisi
sektöründe önemli aktörler içinde yer aldığını belirterek, “SEDAŞ ile mesleki işbirliğini bizler de çok önemsiyoruz.
SEDAŞ’ın ‘Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Projesinin’ çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu projeye destek olmaya
çalışacağız.”dedi. Tercan, elektik dağıtım sektöründeki son gelişmeler üzerinde durdu ve SEDAŞ’ın yetki ve
sorumluluğunda bulunan 5 ayrı bölgede bazı uygulamaların, zaman zaman birlikte ele alınmasından faydalı sonuçlar
elde edildiğini belirtti. Tercan “Elektrik şebekesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili mesleki işbirliği yapmanın üyelerimiz
açısından da faydalı olduğunu biliyoruz. Sektöre birlikte hizmet ediyoruz. SEDAŞ’ın iletişime açık ve çözüm odaklı
yöneticilerine ve çalışanlarına bu anlamda teşekkür ediyorum.” 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, 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. SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesinde kapasite artışı, yenileme ve ek tesis yatırımları ile
bakım çalışmalarını da 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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