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SEDAŞ, Gebze’de basın mensupları ile bir araya geldi
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Gebze’de düzenlediği iftar
programında Gebze basın mensupları ile bir araya geldi.
SEDAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’ın
ev sahipliğini yaptığı Holiday İNN Otelde gerçekleştirilen iftar programında, SEDAŞ yöneticileri
basın mensupları ile bir araya geldi. Gebze Bölge sorumlularının da katıldığı iftar yemeği basın
ile yöneticilerin tanışmasına da zemin hazırladı. İftar yemeği sonrasında açıklama yapan Bekir
Sami Güven, önemli açıklamalarda bulunurken basın mensuplarının sorularını cevapladı.
SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven ile birlikte, iftar yemeğine Dağıtım
Direktörü Yunus Bekircan, Şebeke İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, Dağıtım
Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Reha Ünüvar, Şebeke Sevk
ve Kontrol Müdürü Gökmen Hasançebi, Şebeke İşletme Hazırlık Müdürü Mahmut Kamar,
Şebeke İşletim Değerlendirme Müdürü Selçuk Fasal, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan
Erkovan, Gebze Bölge Sorumlusu Volkan Özgülen, Darıca ve Çayırova Bölge Sorumlusu
Engin Yılmaz, Gebze Şebeke Yapım Sorumlusu Sezai Akay da toplantıda hazır bulundular.
Bekir Sami Güven, yaptığı açıklamalar sırasında, beş yıllık hedefleri içinde büyük projelere
imza atıldığını ve dönüşüm sağlandığını belirtirken, “Elektrik dağıtım şebekesi yatırımlarına
verilen ağırlık yanında, insan kaynaklarında gelişme sağladık. Malzeme ambarlarını modernize
ettik, çevre ve iş güvenliği konusunda büyük yatırımlar yaptık, hizmet araçlarımızı yeniledik ve
sayılarının arttırılmasını sağlarken, yapacağımız hizmetler için gerekli araç parkımızı
güçlendirdik, tesis yapım işlerinde kullandığımız mobil trafolar aldık, teknik eğitim merkezimizi
açtık ve teknik personel için gerekli eğitimlere ağırlık verdik, bilişim altyapısını yeniledik,
birimler arasında veri akışının koordine edilmesini sağladık. İşletme bakım faaliyetlerinde
personelin yaptığı çalışmadan, sahadaki hizmet araçlarının her hareketinin kaydının alındığı ve
raporlamalarının yapılabildiği bir sistem oluşturduk. Bu çalışmalarımız ve hayata geçirilen
projelerimizle, daha modern bir işletmeciliğin altyapısını kurduk. Hizmet kalitesinin ve
tüketicilerin memnuniyetinin katlanarak artması için projelerimiz, yatırımlarımız ve gerçekleşen
çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek.”dedi.
Güven, SEDAŞ’ın özelleşmesi sonrasında Gebze dahil olmak üzere bölgede yapılan yatırım
miktarının kamu döneminde 4 il toplamının 18 milyon iken 4 kat arttığını ve 2011-2015 tarife
döneminde 4 ilde yapılan yatırım toplamının 2015 sonunda 360 Milyon TL’ye ulaşacağını,
sadece 2013 yılında bölgede yapılan yatırım payının 101 milyon TL olduğunu ifade etti.
SCADA projesinin 40 Milyon TL’lik bir yatırım olarak sürdürüldüğünü, Kocaeli de ve Gebze de
işlerlik kazandığını Sakarya, Bolu ve Düzce de çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü
belirtti.
SEDAŞ yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın EPDK’nın belirlediği, kayıp
kaçak hedeflerini tutturduğunu belirtti. SEDAŞ’ın bölgesindeki kayıp kaçak oranıyla, Türkiye de
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en düşük kayıp kaçak oranına sahip elektrik dağıtım şirketlerinin başında geldiğini bildirirken,
“bölgedeki tüketicilere en kaliteli hizmetin ve elektrik enerjisinin dağıtımının yapılmasını
hedefliyoruz” dedi.
Güven, son dönemde diğer dağıtım şirketlerinde de hızlanan akıllı şebeke uygulamalarının
enerji sektöründe verimliliği artırmanın en önemli koşulu olarak görüldüğünü belirterek, akıllı
şebekeler içerisindeki en önemli uygulamalar kontrol merkezinde yer alıyor. SEDAŞ SCADA
Projesi kumanda merkezinin açılışını Enerji Bakanı ile Nisan ayında Gebze de yaptı. Bu
merkez Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce de elektrik şebekesini de uzaktan izleyerek
operasyonel kesme ve açma işlemlerini Gebzeden yapabilecek. SCADA ile şebekenin uzaktan
izlenmesi ve kontrolü ile şebekedeki kaynak akışı, en az kayıpla verimli bir şekilde yönetilecek.
Akıllı şebeke için, SCADA (Gözetimli Kontrol ve Veri Akışı), DMS (Dağıtım Yönetim Sistemi),
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri) ile MDM (Sayaç Veri Yönetimi). Bu sistemlerin
çalışabilmesi için RTU, röle, akıllı sayaç gibi tüm aktif saha cihazlarının haberleşebilmesi ve
belli bir standartta olması şart. SEDAŞ bu sistemleri ayrıca tüm bu sistemlerin altyapı olarak
kullandığı ve sağlıklı çalışmaları için vazgeçilmez olan coğrafi bilgi sistemlerini de akıllı şebeke
uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriyor ve gerçekleştiriyor.”dedi. Güven, “40 Milyon
TL yatırım bedelli SEDAŞ SCADA/DMS Projesi ile; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki
kullanıcılara daha kaliteli bir elektrik dağıtım hizmeti gerçekleştireceğiz.”dedi.
Bekir Sami Güven, Gebzeli gazetecilerin sorularını da cevaplayarak, iftar yemeğine katılan tüm
basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür etti. Güven, bölge basını ile bir araya gelmiş olmaktan
mutluluk duyduklarını belirterek, “daha sık bir araya gelmeyi ve yüz yüze iletişim kurmayı ve
bilgi paylaşımında bulunmayı arzu ediyoruz, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz” dedi.
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