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SEDAŞ’tan Düzce Valiliği’ne Nezaket Ziyareti
SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven ve Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan, İl
Sorumlusu Hakan Çelik ile birlikte Düzce Valisi’ni makamında ziyaret etti.
Düzce Valisi Ali İhsan Su’ya, SEDAŞ’ın çalışmaları, projeleri ve yatırımları ile ilgili bilgiler veren SEDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Güven, SEDAŞ’ın 4 ilde 45 ilçe ve 1441 köyde yaklaşık 20 bin kilometrekarede 3,2
milyon nüfusa ve 1,5 milyon tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti verdiğini, AKCEZ tarafından devir alındıktan
sonra markalaşma sürecine hız veren SEDAŞ’ın, kamu dönemindeki yatırım miktarını 4 katına çıkardığını,
sadece 2013 yılında dağıtım bölgesinde 4 ilde toplam 101 milyon TL yatırım yapıldığını belirterek, “2015 yılı
sonuna kadar yatırımlarımız, 360 milyon TL’ye ulaşacak. Yatırımlarımız kapsamında, 7/24 hizmet veren
çağrı merkezini ve aynı sürede tüketici hizmetleri merkezlerini yenilenen konseptiyle hizmete aldık. Teknik
eğitim merkezini kurarak, tüm iş güvenliği araç gereçleri ve çalışanların eğitimleri için 3 milyon TL’lik
yatırımı yaptık. 910 taşeron firma elemanını SEDAŞ bünyesine katarak, istihdam imkanı sağlayıp, verimlilik
ve hizmet kalitesi esası ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletme bakım faaliyetlerimizde her işlemin veri
kaydının raporlarının alınabildiği bir bilişim alt yapısı kurduk. Elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan izlenmesi
ve kontrolü ile şebekedeki kaynak akışının en az kayıpla verimli bir şekilde yönetilmesini amaçlayan
SCADA/DMS Projesi’ni 2014 yılında, Kocaeli ve Gebze’de işler hale getirdik. SCADA projesinin Sakarya,
Bolu ve Düzce’de de yapım işlerini sürdürüyoruz. 2015 yılı sonunda da tamamlanmasını hedefliyoruz.
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) projesi ile bölgemizde tüketilen elektrik enerjisinin bilişim sistemleri
ile sayaçlar üzerinden % 65’inin uzaktan okunabilmesini sağladık.”dedi. Güven, elektrik enerjisi
piyasasındaki son gelişmelere temas ederken, dağıtım faaliyetleri ile perakende satış faaliyetlerinin
ayrıştırıldığını ve perakende satış piyasasında gelişen rekabetçi sistemin kurulduğu hakkında da ayrıntılı
bilgiler verdi.
Düzce Valisi Ali İhsan Su, SEDAŞ’ın İl Sorumlusu Hakan Çelik’in il genelindeki elektrik konuları hakkında
çözüm odaklı çalışmalarda bulunmasını takdirle karşıladığını belirterek, SEDAŞ’ın kayıp kaçak ile
mücadelesini çok önemli bulduğunu ve gerekli güvenlik önlemleri için SEDAŞ ekiplerine destek verileceğini
de belirtti. SEDAŞ yöneticileri ile yakından ilgilenen ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Vali Ali
İhsan Su, yapılan ziyaretin yüz yüze sağlanan iletişim açısından da çok faydalı olduğunu söyleyerek,
“Verdiğiniz bilgilere, nezaket ziyaretinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.
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