Kesintilere anında müdahale imkanı sağlayan SCADA Gebze Merkez Binası açıldı

SEDAŞ’tan 40 milyon TL’lik yatırım
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de toplam 1.5 milyon tüketiciye hizmet veren SEDAŞ,
sağladığı hizmet kalitesini bir adım öteye taşımak üzere SCADA projesini hayata geçirdi.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Şirketler Grubu ile Avrupa’nın lider enerji
şirketlerinden CEZ Grup’un oluşturduğu AKCEZ ortak girişimi bünyesinde hizmet veren SEDAŞ,
SCADA yatırımı için 40 milyon TL bütçe ayırdı. Herhangi bir trafo merkezinden elektriğin
kesilmesi durumunda yaşanacak sıkıntılara anında müdahale edebilme imkanı sağlayan proje,
Kocaeli ve Gebze’de tamamlanırken, altyapı çalışmaları süren Sakarya, Düzce ve Bolu’da projenin
2015 yılında tamamlanması hedefleniyor.
SEDAŞ SCADA Merkez Binası’nın açılışı, 25 Nisan Cuma günü Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da
katılımıyla gerçekleştirildi. Şebeke işletimi ve yönetiminde büyük bir yeniliğe adım atılan SACADA/DMS
Projesi ile enerji kesintileri anında görülebilecek ve kesintilere daha hızlı müdahale edilebilecek.
Törende açılış konuşması yapan SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Türkiye'de özelleşen ilk
elektrik dağıtım şirketlerinden birisiyiz. 2009 yılında SEDAŞ’ı devralmamızın ardından, dağıtımda en iyi
hizmeti verebilmek adına yeni yatırımlar için hızla çalışmalarımıza başladık. Bu zamana kadar da yatırım
hedeflerimizi yüzde 100 oranında gerçekleştirmeyi başardık. Bu yatırım planlarımızdan en önemlilerinin
başında ise SCADA geliyordu. 2012 yılında başladığımız SCADA/DMS Projesi'ni 4 yılda tamamlamayı
hedefliyoruz. Aradan geçen iki yılın ardından, Gebze’de bulunan merkez binamızı açmanın mutluluğu
içerisindeyiz” dedi. Proje çalışmalarının diğer illerde de sürdürüldüğünü belirten Güven, “Trafo
merkezlerindeki altyapı çalışmalarına Sakarya, Düzce ve Bolu ilinde de başladık. Projeyi 2015 yılında
tamamen bitirmeyi, sonrasında da daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.
40 milyon TL yatırım bedelli SCADA/DMS Projesi ile teknik kayıpların ve enerji kesinti sürelerinin
azaltılmasının söz konusu olacağını belirten Güven, “SCADA Projesi hayata geçtiğinde, herhangi bir
trafo merkezinden elektriğin kesilmesi ve yeniden şebekenin beslenmesi işlemlerine Gebze’deki ana
kumanda merkezinden müdahale edilebilecek. Hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo
merkezlerinin hangi oranda güç çektiği de görülebilecek. Bu sistem ile bir arızada hangi trafo merkezinin
devre dışı kaldığı anında belirlenebilecek. Müdahale edilmesi gereken trafo merkezinin bilgisi sahadan
ihbar gelmeden anlaşılabilecek ve ekiplere bildirilebilecek” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve konuklar açılışın ardından merkezi inceleyerek SEDAŞ
İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve teknik ekibinden bilgi aldı.
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