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EDiTÖRLER’DEN
Enerji ve iletişim hayatımızın 
vazgeçilmez parçaları... 

Yaşamın her noktasında, 
unutulmaz anlara ve hayatlara 
enerjimizle dokunuyoruz. 

Çünkü biz biliyoruz ki, her gün 
biz işimizi yaparken öğrencilerin 
eğitimine katkı sağlıyor, birçok 
kişinin emeğine ortak oluyor, 
hastaların tedavisine destek 
veriyor, yeni canların doğmasına 
enerjimizle tanık oluyoruz. 

Hep daha iyiye ulaşmak, 
müşterilerimizin için her gün daha 
iyi hizmet verebilmek adına ne 
çok emek ne çok çaba harcıyoruz. 
Tüm bu çabayı odağımıza insanı 
ve teknolojiyi alarak gösteriyor, 
dokunduğumuz hayatlarda 
iletişimin ne kadar önemli bir 

rol üstlendiğini biliyoruz. Bunun 
için insanlara dokunabileceğimiz 
her alanda iletişimin gücünden 
faydalanarak  kendimizi 
anlatabileceğimiz her fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmenin, 
işimizi iyi yapmak kadar önemli 
olduğunun farkındayız.

Bu niyetle müşteri odaklı 
çalışmalarımızı, insana ve hayata 
değer katan yatırımlarımızı kısaca 
“Biz”i en iyi şekilde anlatan Işığın 
İzi yeni sayısıyla sizlerle. Ekip 
olarak heyecanla hazırladığımız 
yeni sayımızda sektörümüz ile ilgili 
son gelişmeleri, elektrik dağıtım 
şirketlerinin yeni projelerini takip 
edebileceksiniz.

Keyifli okumalar dileriz. 
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Siber tehditler enerjinizi kesmesin...

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS/SCADA), 
enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık 

sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol 
sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler 
ve üretim tesisleri gibi kritik altyapıların hepsinde 
kullanılmaktadır. 

Operasyonel teknoloji sistemlerinin kaçınılmaz olarak 
Bilgi Teknolojileri sistemleriyle bütünleşmesi sonucunda 
ortaya çıkan yeni riskler büyük güvenlik açıkları 
doğurmaktadır. Biznet Bilişim, siber güvenlik alanındaki 
16 yıllık tecrübesiyle EKS /SCADA sistemlerine yönelik 
kapsamlı güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

Ankara 
ODTÜ Teknokent 
İkizler Binası No:35 B Blok 
Kat 1 D. 5 06800 
Çankaya Ankara
T. 0 312 210 1 1 77
F. 0 312 210 1 1 67

İstanbul 
Ağaoğlu My Prestige, 
Barbaros Mah. Sarkaç Sok.
No:1 Kat 15 D. 127 34746 
Ataşehir - İstanbul
T. 0 216 688 81 82 
F. 0 216 688 81 83 www.biznet.com.tr 

c m y k  BİZNET EKS/SCADA ilan



BAŞKAN’DAN Serhat ÇEÇEN / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Dünya hızla değişiyor. Elektrik 
sektörü olarak bu değişime ayak 
uydurmak için var gücümüzle 
çalışıyor, yenileniyor, güçleniyoruz… 

Elektrik; eğitimde, ekonomide, 
sağlıkta, teknolojide hayatın her 
yerinde. Bu nedenle her alanda 
ki kalkınmada yeri çok önemli. Bu 
önemin ve ihtiyacın farkındayız 
bunun için gece gündüz demeden 
sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Elektrik dağıtımı insana dayalı 
bir faaliyetten teknoloji odaklı bir 
faaliyet olmaya doğru hızla ilerliyor. 
Elektrik dağıtım hizmetlerini 
kolaylaştıracak her tür teknolojik 
olayı ve yöntemi dikkatle izliyor, 
sahaya uygunluğunu kontrol ediyor 
ve vatandaşlarımız için kullanıma 
alıyoruz. Gelişen ve değişen 
dünyada bu değişimin gerisinde 
kalamayız. Bu güne kadar dağıtım 
sektöründe çok mesafe aldık ancak 

daha gidecek çok yolumuz var. Bu 
yolları gidecek enerji bu sektörün de 
içindedir. Dünden ders alıyor yarını 
planlıyoruz. Ülkemizin gelişimine 
katkı sağlamak için dağıtım şirketleri 
olarak taşın altına elimizi koymaktan 
çekinmiyoruz.

Bir yanda elektriğin kaliteli ve 
kesintisiz olmasını sağlamaya 
çalışırken bir yandan da 
vatandaşlarımızın memnuniyeti için 
adımlar atıyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki en az yapılan işler kadar o işlerin 
iletişimini yapmak vatandaşlarımıza 
doğru kanallarla doğru şekilde 
anlatmakta önemlidir. Çağımızda 
hiçbir sektör veya iş kolu iletişimden 
bağımsız kalamaz. 

Elektrik dağıtım sektörü olarak 
vatandaşlarımızın gülen yüzü, 
ekonomimizin lokomotifi olduğumuz 
gibi Milli Enerji Politikasının bir 
parçası ve destekçisi olacağız. 

Çalışıyor, 
yenileniyor, 
güçleniyoruz… 



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, vatandaşın 
elektrik dağıtım sektörü 
tarafından verilen hizmetlerden 
duyduğu memnuniyetin yüzde 
53 oranında arttığını açıkladı. 
Vatandaş memnuniyetiyle 
daha da güçlenen sektör, 2017 
hedeflerine odaklandı.

Enerji alanında kamu ve özel 
sektörün üst düzey temsilcilerini 
bir araya getiren ELDER 10. 
Sektör Toplantısı, 26 Mayıs 
2017, cuma günü, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın katılımı ile İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, vatandaşın elektrik dağıtım 
sektörü tarafından verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyetin yüzde 53 
oranında arttığını açıkladı.

ELEKTRİK DAĞITIMINDA VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ  
YüzDE 53 ARTTI 

Berat ALBAYRAK 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

X. SEKTÖR TOPLANTISI
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ELDER, İSTİKRARLI ENERJİ PİYASALARI YOLCULUĞUNDA 
ÖNEMLİ HİzMETLER VERİYOR”

ELDER 10. Sektör 
Toplantısı’nın 
açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, 
ELDER’in en önemli 
destekçilerinden 
birisi olduğunu ve 
Türkiye’nin geleceği 
için daha fazla 
sorumluluk alarak her 
zaman en iyi hizmeti 
vermesini beklediklerini 
dile getirdi.

Bakan Albayrak, AK Parti 
iktidarları döneminde oluşturmaya 
çalıştıkları şeffaf ve mali açıdan 
güçlü, istikrarlı enerji piyasaları 
yolculuğunda ELDER’in önemli 
hizmetleri bulunduğunu ifade 
ederek, “Eğer rekabet yoksa 
tüketiciye uygun maliyetli enerji 
sağlama imkanı olmaz. Temel 
amacımız daha rekabetçi bir 
piyasada ve bu vesileyle daha 
iyi hizmeti daha uygun fiyatla 
tedarik etme stratejisi, ancak 
özelleştirip sektörü kendi başına 
bırakma lüksümüz yok. Her zaman 
bu amacın hayata geçmesi için 
uyumlu ve yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Albayrak, elektrik dağıtım 
sektöründe 2015 Mart- 2016 
Mart dönemini baz alarak 

tüketici memnuniyeti anketini 
ilk olarak geçen yıl Trabzon’da 
gerçekleştirilen ELDER 9. Sektör 
Toplantısı’nda açıkladıklarını ve o 
toplantıda “tüketici memnuniyeti 
odaklı yeni dönemi” başlattıklarını 
hatırlattı.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak: 

ELDER’in en önemli 
destekçilerinden 

birisiyim.
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Bakan Albayrak, anketin 
detaylarına ilişkin bilgi verdi ve 
sonuçlarını paylaştı. Albayrak, 
şirketleri “tanınırlık” başlığı altında 
değerlendirdiklerinde, elektrik 
dağıtım hizmetini kimin verdiğine 
ilişkin soruya tüketicinin yüzde 
46’sının doğru cevap verdiğini, 
yüzde 54’lük kesimin ise elektrik 
dağıtım hizmetini “devlet veriyor” 
şeklinde yanıtladığını aktardı.

Dağıtım hizmetini kimin 
verdiğine ilişkin oranın geçen 
yıla göre yüzde 21 arttığını 
belirten Albayrak, “Ortada bir 
başarı var, ama bu performansa 
dayalı hizmeti devletin verdiğini 
düşünüyorlar. Geçen yıla kıyasla 
kaliteli hizmet verme açısından 
önemli bir resim ortaya koyuyor. 
‘Her gün elektrik kesiliyor’ 
diyen vatandaşımızın oranında 

yüzde 19 düşüş, ‘haftada bir 
iki kez kesiliyor’ diyende yüzde 
40, ‘ayda bir iki kez kesiliyor’ 
diyende yüzde 50’lik bir düşüş 
var. ‘Elektrik nadir veya hiç 
kesilmiyor’ diyende yüzde 60’lık 
artış var. Siz bu noktada kaliteli 
ve iyi sürdürülebilir enerji hizmeti 
verdiğiniz sürece vatandaşımız 
da bunu ortaya koyuyor.” 
ifadelerinde bulundu.

ELEKTRİKLER KESİLMİYOR DİYENLER YüzDE 6O ARTTI

MEMNUNİYETTE YüzDE 2O’LİK ARTIŞ VAR

Bugünkü toplantıda ise, 2016 
Mart- 2017 Mart dönemindeki 
tüketici memnuniyeti anketine 
ilişkin sonuçları açıklayan 
Albayrak, anketin 44 ilde 22 bin 
608 kişi üzerinden yapıldığını ifade 
etti. Albayrak, geçen yıla kıyasla 
daha iyi bir noktaya gelindiğini 
vurguladı ve şunları söyledi:

“Bu yeterli mi? Bence değil. 
Henüz bir yıl geçti, iyi bir 
ilerleme var. İnşallah bunu 
sistematikleştirerek arzuladığımız 
tüketici memnuniyeti için 
en üst düzeye çekecek bir 
süreci başlatacağız. Tüketici 
memnuniyeti ve vatandaş odaklı 
hizmet olgusunda önemli hedefler 
koyduk. Değerlendirmemizi 
yatırımlar, tedarik kalitesi ve 
sürekliliği, müşteri hizmetleri ve 
iletişim başlıkları altında yaptık. 
Yatırımlarda 5 yıllık dönem için 
30 milyar liralık bir bütçemiz 
var. Tedarik kalitesi ve sürekliliği 
noktasında önemli metodolojiler 

geliştirdik. Müşteri hizmetleri 
noktasında da çağrı merkezi 
devrimini yaptık.

Müşteri temsilcisi başına düşen 
müşteri sayısını uluslararası 
standartlara çekmek için 
oluşturduğumuz süreci başlattık. 
Vatandaşımızın alınan hizmet 
noktasında dağıtım şirketlerimize 
verdiği puanda yüzde 20’lik 
bir artış var. Geçen yıl 5 puan 
üzerinden 2,86 olan not, bu 
yıl 3,45’e çıktı. Hizmetlerden 
duyulan memnuniyet noktasında 
baktığımızda ise geçen yıla 
kıyasla yüzde 53 artış var. 
Toplam tüm vatandaşlarımız 
nezdinde bakıldığında iki yılı 
kıyaslayınca yüzde 60’lık bir 
seviyeye ulaşıyor ki bu olumlu 
bir performans. Ama daha yeni 
başladık. Önümüzdeki yıl için 
sektörde müşteri memnuniyet 
oranında hedef yüzde 80 olmalı, 
inşallah bunu yakalayacağız. 
21 dağıtım şirketimiz içinde 

firmalarımızın çoğunda artış 
var kendilerini geliştirme 
noktasında, ama istediğimiz 
performansı henüz yakalamış 
değiller, neler yapmalıyız bunu 
değerlendireceğiz.”

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 

Bakanı Berat 
Albayrak: “Tüketici 
memnuniyeti ve 
vatandaş odaklı 

hizmet olgusunda 
önemli hedefler 

koyduk.”



KESİNTİLERDEN ÖNCEDEN HABERDAR OLMA ORANI YüzDE 64

Kesintilerin yönetilmesi, 
vatandaşın haberdar edilmesi, 
kesintiyle ilgili bilgiye ulaşılması 
ve belirtilen sürede sıkıntıların 
giderilmesine ilişkin veriler 
de paylaşan Albayrak, şunları 
kaydetti:

“Kesintiden önceden haberdar 
olma oranı yüzde 64. Yani ‘nereyi 

arayıp kesintiyi öğreneceğini’ 
bilenlerin oranı yüzde 64, ama 
kesintiyi önceden bilenlerin oranı 
yüzde 37. Halkımızın üçte ikisi 
bu kesintileri önceden bilme 
noktasında problem yaşıyor. 
Alternatif kanallar noktasında 
hala istediğimiz düzeyde değiliz. 
Sorulara hızlı yanıt alanların 
oranındaki artış geçen yıla 

kıyasla yüzde 34 artmış. Bu, 
çağrı merkezleriyle halkımıza 
dokunma hususunun önemini 
ortaya koyuyor. Belirtilen zamanda 
kesintinin giderilmesi yüzde 30. 
Burada kat edeceğimiz ciddi bir 
mesafe var, bu hususu ciddi olarak 
iyileştirmemiz lazım.”

90-95 hedefleri açısından önemli 
bir ivme yakaladık, ama 21’de 
21 şirket değil henüz.” ifadelerini 
kullandı.

Sokak aydınlatmalarıyla ilgili 
sonuçları da aktaran Albayrak, 
6,6 milyon adet sokak lambası 
bulunduğunu ve bunlardan  
5 milyonunun kontrol edildiğini 
söyledi. Ayrıca 266 bin sokak 
lambasının da tamirinin yapıldığını 
dile getiren Albayrak, “Sokak 
lambasının yanmamasıyla 
oluşabilecek güvenlik tehlikesini 
ortadan kaldıracağız. Yılda en 
az iki kontrolle bu alanda sürekli 
yaşayan bir sistemi inşa edecek, 
müşteri memnuniyetinde ciddi bir 
iyileşme sağlayacağız.” dedi.

Albayrak, belirtilen sürede 
kesintilerin giderilmesi hedefinin 
yüzde 80 olduğunu anlatarak, 
“Bunu başarmamız lazım. İtibar 
endeksi ve tanınırlık. Vatandaşın 
üçte ikisi sizi bilmiyor, artık 
daha görünür olma ve tanınırlık 
noktasında ciddi adımların 
atıldığı bir döneme girmemiz 

Albayrak, 2016 yatırım tabanı 
olarak 3 milyar 576 milyon lira 
belirlendiğini, fakat hizmete alınan 
toplam yatırımın 3,7 milyar lira 
olduğunu açıkladı. “Yani yüzde 
103’lük bir bütçe gerçekleştirdik” 
diyen Albayrak, “2017 için yatırım 
tabanının 4 milyar 24 milyon lira 
olarak belirledik ama bu rakamı 
da 5 milyar liraya çıkarmayı 
hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Çağrı merkezi yatırımlarının çok 
önemli adımlardan biri olduğuna 
işaret eden Albayrak, geçen yıl 
açılan 9 yeni çağrı merkeziyle 3 bin 
200 kişilik istihdam sağlandığını 
aktardı.

Bakan Albayrak, oluşturulan 
bu istihdamla önemli bir 
altyapı eksiğinin giderildiğini 
ve tüketicinin telefon başında 
bekleme süresinin azaldığını 
belirterek, “Özellikle belirlediğimiz 
20 saniyede operatöre ulaşma 
hedefini 21 firmadan 18’i 
ile sağladık. Hepinizi tebrik 
ediyorum. Cevaplama oranıyla ilgili 
belirlediğimiz kriterlerde de yüzde 

lazım. Burada, asgari bir yüzde 
70’lik hedefi ortaya koymalıyız. 
Türkiye 80 milyon, 780 bin 
kilometrekarenin tamamında aynı 
hizmet kalitesi memnuniyetini, 
yakalamak zorunda çünkü büyük 
ve güçlü Türkiye diyorsak her 
alanda olduğu gibi bu alanda da 
en iyiyi hedeflemek zorundayız. 
Son hedef olan sorulara hızlı 
yanıt noktasında yüzde 70’lik 
hedefi ortaya koyacağız. İnşallah 
önümüzdeki yıl bu hedefleri 
hayata geçireceğiz. Yeni 
hedeflerle çıtayı daha da yukarıya 
taşıyacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

2O17’DE 5 MİLYAR TL YATIRIM HEDEFİ

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Berat Albayrak: “Yeni 
hedeflerle çıtayı 

daha da yukarıya 
taşıyacağız.”

1O
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Enerji maliyetlerini sadece 
dağıtım ve perakende 
alanındaki çalışmalarla değil 
üretim alanındaki adımlarla 
da düşürdüklerini kaydeden 
Albayrak, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ülkelerine kıyasla 
konutta en ucuz ikinci, 
sanayi de de en ucuz üçüncü 
ülke olduğunu bildirdi. Bu 
maliyetlerin, 28 AB ülkesi 
noktasında bakıldığında 
yüzde 60 daha ucuz olduğuna 
dikkat çeken Albayrak, şunları 
söyledi:

“2002’de ortalama bir hanenin 
yıllık elektrik tutarının asgari ücret 
içindeki payı yüzde 20,1 iken, 2016 
‘da bu rakam yüzde 6,3’e düşmüş 
durumda. Bu alanda olumlu 
ve pozitif bir gelişme ortaya 
koyduğumuzun en somut örneği. 
Son 15 yılda laf yerine hizmet ve 
icraat ürettik. Vatandaşımızın hak 
ettiği hizmeti için çalışmalarımızı 
çok yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz. Giderek liberalleşen 
sektörde, altyapıda standartların 
sürekli yükseldiği bir yapıya doğru 
ilerliyoruz. 2016- 2020 yıllarında 
altyapı iyileştirmesi için özel sektör 

eliyle 18 milyar lira, kamu eliyle 12 
milyar lira olmak üzere 30 milyar 
liradan fazla yatırım yapıyoruz. 
Mevcut hatlarımız, altyapımız 
yeterli değil. Enerji talep artışında 
dünyada Çin’den sonra ikinci, 
OECD ülkeleri arasında birinci olan 
Türkiye’den bahsediyoruz. Son 
1 yılda enerji altyapısında büyük 
değişimler yaşadık. Doğalgazın 
elektrik üretimindeki payını yüzde 
10 azaltarak, ithal gazın dış ticaret 
üzerindeki baskısını daha da 
azaltmak için çok çalışıyoruz. Yerli 
kaynaklardan elektrik üretiminde 
yüzde 49 ile rekor yaşandı.” 

TüRKİYE’DE ENERJİ MALİYETLERİ YüzDE 6O DAHA UCUz 
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RüzGAR YEKA İÇİN GÖRüŞMELER SüRüYOR

2023’e kadar toplamda 10 
milyar metreküpün üzerinde bir 
doğalgaz depolama hedefini 
hayata geçirmeyi hedeflediklerini 
kaydeden Albayrak, “Türkiye’nin 
yıllık tüketiminin en az yüzde 
20’sini depolayan bir kapasiteye 
ulaşmak. Türkiye olarak, enerji 
köprüsü olmanın ötesine geçmek 
istiyoruz. Türkiye’de aynı zamanda 
fiyatlandırmanın yapıldığı, piyasa 
derinliğinin oluşturulduğu, pazarın 
daha da büyüyerek piyasa 
gelişimine yön verildiği bir yapıya 
kavuşmak. Milli Enerji ve Maden 
Politikamız da tam da bu amaçla 
oluşturuldu.” dedi.

Albayrak, son 10 yılda enerjide 
75 milyar dolardan fazla yatırım 
gerçekleştirildiğini ve elektrik 
kurulu gücünün 80 bin megavata 
ulaştığını anlatarak, “Gelecek 10 
yıl içinde asgari 50 bin megavatlık 
yatırımla sektörü büyütmeye 
devam edeceğiz. Bu dönemde 
güneş ve rüzgârda ilk olarak 5’er 
bin megavat, sonrasında 10’ar bin 
megavat ilave kapasiteyi sisteme 
kazandırmayı hedefliyoruz.” 
dedi. Bu yatırımları yaparken 
yerli üretim ve Ar-Ge’yi temel 
alan ve Türkiye’yi bu alanda bir 
üs yapacak anlayışla hareket 
ettiklerini belirten Albayrak, 
Karapınar Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin 
başarılı bir şekilde tamamlandığını 

hatırlattı. Albayrak, 27 Temmuz’da 
son tekliflerin alınacağı rüzgar 
YEKA ihalesi için ise dünyanın 
önde gelen şirketleriyle görüşme 
ve toplantıların devam ettiğini 
belirtti.

İstihdam ve Ar-Ge ile 
yatırımlar sürerken, cari açığın 
düşürülmesine ve Türkiye’nin 
ihracatına da katkı yapmayı 
hedeflediklerini vurgulayan 
Albayrak, “Vatandaşımızın cebine 
yansıyan faturayı düşürmek için 
inşallah bu iyileştirmelerin daha da 
ötesine gideceğiz.  
Yerli kömürde yeni nesil, doğa 
dostu ve ileri teknolojiye sahip 
santrallerin kazandırılması için 
gerekli altyapıyı hazırladık. Şu 
anda dünyadaki en ileri çevreci 

kriterlerle bu yatırımları yapacağız. 
Türkiye’de bir iş yapıyorsak en 
iyisini en çevrecisini ve doğru 
olanını yapmak zorundayız. 
Milletimizin hayır duasını almayan, 
teveccühünü kazanmayan hiçbir 
yatırımın başarıya ulaşmayacağını 
düşünüyoruz. Kaynaklarımız 
yüksek teknolojiyle milletimizin 
hizmetine sunulacak.” diye 
konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye’nin 
nükleer enerjide de adımlar 
attığını belirterek, “Tüm dünyanın 
yüzde 11, OECD ülkelerinin ise 
yüzde 21 elektrik ihtiyacının 
nükleerden sağlandığı bir 
dünyada nükleeri de en kısa 
sürede hayata geçirmek için çok 
çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

DOĞALGAz DEPOLAMADA HEDEF 2O23

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak: “2O23’e 

kadar toplamda  

1O milyar metreküpün 

üzerinde bir doğalgaz 

depolama hedefini 

hayata geçirmeyi 

hedefliyoruz.”
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, milli hedefleri 
belirlenen enerji sektörünün, 
yeni atılım döneminde değişimin 
öncüsü olacağını vurguladı. 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin 
enerji ticareti alanında bölgesel 
ve küresel ölçekte en büyük 
10 oyuncudan biri olmayı 
hedeflediğini dile getirdi.

Altunyaldız, enerji sektöründe 
dünyanın yeni bir sürece girdiğine 

dikkat çekerek “Önemli ithalatçı 
ülkeler ihracatçı konuma geçiyor. 
Büyük enerji ihracatçısı ülkeler 
ise büyümenin merkezi haline 
geliyor. Bir taraftan petrol 
fiyatında meydana gelen önemli 
değişmeler, diğer taraftan 
dünyanın pek çok yerinde 
keşfedilen kaya gazı rezervleri ve 
yenilenebilir enerjideki gelişmeler, 
küresel enerji oyununun 
kurallarını değiştiriyor.” diye 
konuştu.

Krizlere açık iktisadi 
dalgalanmaların ülkelerin 
refahlarını tehdit etmeye 
devam ettiğini vurgulayan 
Altunyaldız, “İşte bu küresel tablo 

karşısında Türkiye son derece 
stratejik bir hamlede bulunarak 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemini milletimizin büyük bir 
teveccühü ile hayata geçirmiştir.” 
dedi.

Yönetimde istikrar ve 
yönetilebilirliğin arttığı bir 
Türkiye’de milli hedefleri belirlenen 
enerji sektörünün, yeni atılım 
döneminde değişimin öncüsü 
olacağını belirten Altunyaldız, yerli 
ve milli kaynaklarımızın tamamının 
sektöre kazandırılmasına dönük 

yatırımların önünün açıldığını 
kaydetti.

Altunyaldız, sektörün önünü 
açacak Ar-Ge ve inovasyon 
kapasitesinin güçlendirilerek 
nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilmesinde üniversite-
sektör iş birliğinin artırılmasının 

son derece önemli olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti:

“Geçen yıl hayata geçirdiğimiz 
Ar-Ge reform paketi ve şu an 
komisyonumuzun gündeminde 
yer alan üretim reformu paketinde 
reel sektörle üniversite arasında 
mevcut iş birlikleri güçlendiriliyor.”

“Türkiye’nin enerji 
ticareti alanında 

bölgesel ve küresel 
ölçekte en büyük  
1O oyuncudan biri 

olmasını hedefliyoruz.”

ENERJİ SEKTÖRü YENİ ATILIM DÖNEMİNDE ÖNCü OLACAK

MİLLİ KAYNAKLARIN TAMAMI SEKTÖRE KAzANDIRILACAK

Ziya ALTUNYALDIZ 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı



14

Yılmaz, geçen yıl Trabzon’da 
ELDER’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantının 
elektrik sektörü için bir milat 
olduğunun altını çizdi. Yılmaz, 
“Bu toplantıyla dağıtım şirketleri 
için tüketici memnuniyetini 
faaliyetlerinin odağına alan, 
hizmet kalitesi yönünden 
kendini gözden geçirmeye ve 
geliştirmeye teşvik eden bir süreç 
başladı.” dedi.

Bu toplantıdan kısa süre sonra 
9 ilde yeni çağrı merkezlerinin 

kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, 
bütün dağıtım şirketlerinin kısa 
sürede kurdukları bu merkezlerle 
sadece tüketici memnuniyeti 
noktasında önemli bir adım 
atılmakla kalınmadığını, o 
şehirlerdeki istihdama da katkı 
sağlandığını ifade etti. EPDK 
olarak hizmet ve müşteri odaklı 
her adımı desteklediklerini 
bildiren Yılmaz, şunları söyledi:

“Burada bir noktanın altını 
özellikle çizmek istiyorum. 
Tüketicinin yanında olmanın, 

piyasa oyuncularının ya da dağıtım 
şirketlerinin karşısında olmak 
anlamına gelmediği sanırım 
hepimizin ortak görüşüdür. 
Tüketicinin memnun olmadığı bir 
piyasa sağlıklı olmaz. Yatırımcının 
küstürüldüğü bir piyasada da 
vatandaşımızın hak ettiği üstün 
hizmet kalitesini beklemek 
gerçekçi değildir. Türkiye’nin 
geleceği için taş üstüne taş koyan, 
ülkemizin en ücra köşelerine 
hizmet götüren, iş bekleyen 
gençlerimize istihdam sağlayan 
her şirket bizim için değerlidir.”

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, yeni elektrik 
tarife döneminde yüksek 
bir yatırım hedefinin ortaya 
konulduğunu, elektrik dağıtım 
sektörünün ise belirlenen yatırım 

tavanının üzerinde bir yatırımı 
gerçekleştirdiğini bildirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
ELDER - Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği’nin 10. Sektör 
Toplantısı’nın açılışında yaptığı 

konuşmada, enerji piyasasında 
tüketici memnuniyetinin olmadığı 
bir piyasaya karşı oldukları kadar, 
yatırımcıların küstürüldüğü bir 
piyasaya da karşı olduklarını 
vurguladı.

Mustafa YILMAZ 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRüNDEN YATIRIM ATAĞI 

ELEKTRİK SEKTÖRüNDE TüKETİCİ MEMNUNİYETİ DÖNEMİ
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Geçtiğimiz sene 
Trabzon’da 
gerçekleştirilen 
ELDER 9. Sektör 
Toplantısı sektör 
açısından milat 
niteliğindeydi. 

Tüketici memnuniyetinin damga 
vurduğu bu toplantının ardından 
elektrik dağıtım şirketleri 
hizmet kalitesini ve vatandaşın 
memnuniyet oranını artırmak 
amacıyla başta 9 ilde açtığı ilave 
çağrı merkezleri olmak üzere 
pek çok yatırımı devreye aldı. 
Sektör, çağrı merkezlerinde 2 
binin üzerinde ilave istihdam 
sağlarken, arıza bakım onarım 

eleman sayısını da ek istihdamla 
18 binlere çıkardı.

9. SEKTÖR TOPLANTISI MİLAT NİTELİĞİNDEYDİ

‘TüRKİYE AKILLI ŞEBEKE YOL HARİTASI’  
ÇALIŞMASINDA SONA YAKLAŞTIK

SEKTÖR, BELİRLENEN YATIRIM TAVANININ üzERİNDE  
YATIRIM YAPIYOR

Yılmaz, yeni elektrik tarife 
döneminde EPDK’nın yatırımlar 
konusunda yüksek bir hedef 
ortaya koyduğunu belirterek, 
“Elektrik dağıtım sektörünün 
bu yüksek çıtayı yakaladığını, 
hatta belirlenen yatırım 
tavanının da üzerinde bir yatırım 
gerçekleştirdiğini gördük. Dağıtım 
şirketleri 4 milyar liralık yatırım 
yaptı.” dedi.

İçinde bulunulan 5 yıllık 
yatırım döneminde 
tüketicilere yönelik hizmet 
kalitesinin artacağını dile 
getiren Yılmaz, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Teknolojide yaşanan 
gelişmelerin dağıtım şebekelerine 
entegrasyonunu öngören 
akıllı şebeke uygulamaları 
noktasında da mesafe almaya 
devam ediyoruz. Kurumumuz 
koordinasyonunda yürütülen 

‘Türkiye Akıllı Şebeke Yol Haritası’ 
çalışmasında sona yaklaştık. 
Çalışmanın tamamlanmasının 
ardından dağıtım şirketleri de 
akıllı şebeke dönüşümünü daha 
sistematik ve eşgüdümlü şekilde 
hayata geçirebilecektir.”

Elektrik dağıtım sektörü, 
yeni açtığı çağrı 

merkezlerinde 2 binin 
üzerinde ilave istihdam 

sağladı.



16

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRüNDEN  
YILDA 4 MİLYAR TL’NİN üzERİNDE YATIRIM 

ELDER- Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
elektrik dağıtım sektöründe 
2016-2020 döneminde 
yıllık yatırım bütçelerinin 
ortalama 4 milyar lira üzerinde 
gerçekleşeceğini ve bu yatırım 
miktarının kamu dönemine göre 
3 kat daha fazla olduğunu ifade 
etti. 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen, 10. Sektör 

Toplantısı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, enerji sektöründe 
küresel ve ulusal boyutta 
teknolojik gelişmelerde ciddi 
değişimler yaşandığını söyledi. 
Bu dönüşüm ve değişime ayak 
uydurabilmek için şirketlerin 
uygun stratejiler belirlemek 
zorunda olduğunu ifade eden 
Çeçen, dünyada enerji talebinin 
gelecek 30 yılda artmaya devam 
edeceğini ve üretimin bu talep 
artışına ayak uydurmasının da 
kolay olmayacağını kaydetti.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: “Enerji sektöründe küresel ve 
ulusal boyutta teknolojik gelişmelerde ciddi değişimler yaşanıyor.”

“Enerji talebi 
gelecek 3O 

yılda artmaya 
devam 

edecek.”
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“Öngörülebilir ve 
şeffaf olmayan 

bir piyasa 
sürdürülebilir 

değildir.”

ÖNGÖRüLEBİLİRLİK, YATIRIMLARIN DEVAMI İÇİN HAYATİ  
BİR UNSUR

YATIRIM MİKTARI 3 KAT ARTTI

ELDER Başkanı Serhat 

Çeçen, dağıtım sektöründe 

2016-2020 döneminde 

yıllık yatırım bütçelerinin 

ortalamada 4 milyar lira 

üzerinde gerçekleşeceğine 

ve bu yatırım miktarının kamu 

dönemine göre 3 kat daha 

fazla olduğuna dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak tarafından 
açıklanan Milli Enerji ve Maden 
Politikası’nın özel sektör için 
önemli olduğunu vurgulayan 
Çeçen, şunları söyledi:

“Enerji Bakanımızın açıkladığı Milli 
Enerji ve Maden Politikası’nın üç 
sacayağını yani öngörülebilirlik, 
arz güvenliği ve yerlileştirme 
başlıklarını bu büyük resim 
altında değerlendirmek gerekiyor. 
Öngörülebilirlik, özel sektör 
yatırımlarının devamı için hayati 
bir unsur. Bu konu finans sektörü 
ve yatırımcılar için aynı derecede 
önemlidir. Öngörülebilir ve şeffaf 
olmayan bir piyasa sürdürülebilir 
değildir. Otoritenin bu konuyu 
ele alması biz yatırımcılar 
tarafından büyük bir beklenti 
ortaya çıkarmıştır. Bizler de bu 
çalışmalara destek vermek için 
tüm bilgi ve birikimimizle  
hazırız.”

Çeçen, dağıtım şebekelerinin 
yenilenmesinin yanı sıra bilişim 
ve iletişim teknolojilerine yönelik 
yatırımlarla hizmet kalitesini 
artırdıklarını belirterek, “Ancak 
daha gidilecek çok yolumuz 
olduğunun farkındayız. Serbest 
tüketici limitinin tedrici olarak 
azalmasıyla bugün tüm ticari ve 
sanayi işletmeleri için ve hatta 
önemli bir sayıda mesken için 
serbest bir elektrik piyasamız var.” 
dedi.

Kaçak elektrik kullanımının hızla 
düşürülerek Türkiye ortalamasının 
OECD ülkeleri seviyesine 
getirilmesi için çalışmaların 
sürdüğünün altını çizen Çeçen, 
kayıp-kaçak ile mücadelede 
ileri teknoloji uygulamalarının 
kullanıldığını dile getirdi. Çeçen, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Ar-Ge bütçeleri 

kapsamında yürütülen pilot 
projelerde başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Sıkça ifade edildiği 
üzere bugün bazı bölgeler 
dışındaki bölgelerimizin ortalaması 
OECD rakamlarını yakalamıştır. 
Yüksek kaçağın yaşandığı 
bölgelerde ise gerek ileri teknoloji 
kullanılması, gerekse tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla 
kısa sürede çok başarılı sonuçların 
alınacağı görülmektedir.”



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Milli Enerji 
ve Maden Politikası Stratejisi 
kapsamında madencilik, petrol, 
doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir 
enerji ile nükleer enerji alanlarında 
Türkiye’nin gelecek vizyonuna 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Bakan Albayrak, “Elektrik sektörü 
için son derece önemli olan iki 
yeni büyük yatırımın yolda olduğu 
bilgisini vererek, “İlk olarak ulusal 
SCADA sistemi, ikinci olarak da 
siber atakları önleme merkezimizi 
kuracağız” dedi. 

“Milli Enerji ve Maden Politikası” 
tanıtım toplantısına, enerji 
eski bakanları, milletvekilleri, 
bürokratlar, rektörler, iş dünyası 
ve medyanın önemli isimleri 
katıldılar. ELDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Serhat Çeçen ile Başkan 
Yardımcıları Kıvanç Zaimler ve 
Yaşar Arslan ile yönetim kurulu 
üyelerinin de bulunduğu, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın sunumuyla 
gerçekleştirilen toplantıda, 
Türkiye’nin son 15 yılda çeşitli 
alanlarda yaşadığı dönüşüme 
dikkat çekildi.  

Geçen 15 yılı, “Sessiz bir devrim” 
olarak niteleyen Bakan Albayrak, 
“Yaşayarak bir dönüşüm ortaya 
koyduk. Kamunun payı azaldı 
ama payı azaltırken, hem ülkenizi 
büyütüyorsunuz hem de özel 
sektörün önünü açıyorsunuz. 
Böyle bir süreç yaşadık. 
Özelleştirmeler, yatırımlar, ihaleler, 
iptaller gibi birçok şey yaşadık 
ama bunlara rağmen mücadele 

ettik. Bu 15 yıllık sessiz devrimde 
Enerji Bakanlığı neler yaptı. 
Elektrikte kurulu kapasite 3 katına 
çıktı, elektrik üretimi 2 katından 
fazla bir noktaya geldi. Doğalgaz 
tüketimi neredeyse 3 katı arttı, 
doğalgaz konforunun ulaşmadığı 
Türkiye’de sadece 3 ilimiz 
kaldı. İnşallah, seneye bunu da 
bitiriyoruz. 81 vilayete doğalgaz 
altyapısını ulaştırıyoruz. Bu süreçte 
abone sayısını 4 katına çıkarmışız” 
diye konuştu. 
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MİLLİ ENERJİ HAMLESİ  
BAŞLADI

“Elektrikte kurulu kapasite 3 katına çıktı, elektrik üretimi 2 katından fazla bir 
noktaya geldi.”

“Doğalgaz konforunun 
ulaşmadığı Türkiye’de sadece 
3 ilimiz kaldı. İnşallah, seneye 
bunu da bitiriyoruz. 81 vilayete 

doğalgaz altyapısını ulaştırıyoruz. 
Bu süreçte abone sayısını  

4 katına çıkarmışız.”
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YENİ STRATEJİ 3 ANA SACAYAĞI üzERİNE KURULUYOR 

Gelecek dönemde de Türkiye’yi 
bir üst lige taşımak üzere 
yeni bir strateji için düğmeye 
bastıklarını kaydeden Albayrak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın koyduğu vizyon 
çerçevesinde Türkiye’nin 
dünyanın ilk 10 ekonomisinden 
biri olması için hareket edecek 
bir stratejileri olduğunu ifade 
etti. Son 10 yılın ortalama enerji 
ithalatının maliyetinin 44 milyar 
dolar, maden ithalatının da 
10,6 milyar dolar olduğunu dile 
getiren Albayrak, yaklaşık 55 
milyar dolarlık bir enerji ithalatının 
yapıldığına ve bunun cari açık 
açısından çok önemli bir noktada 
bulunduğuna işaret etti.

Albayrak, “Bu resmi sadece enerji 
politikaları ölçüsünde değil, 
büyüyen Türkiye’nin ekonomik 
altyapısı, özel sektörü ve bölgesel 
ve küresel bir oyuncu olması 
noktasında da stratejik vizyona 
ihtiyacımız var. Toplam elektrik 
tüketimimizin kırılımdaki payının 
çeşitlendirilmesi ve dengeli 
portföy oluşturulması noktasında 
kat edecek mesafemiz var. 
Kaynak çeşitliliği noktasında 
2015’te yaşananlardan sonra 
almamız gereken mesafeler 
var. Son bir yılda gayri resmi 
olarak başlattığımız bu sürecin 
altyapısını nakış gibi örmeye 
başladık. İthalata bağımlı 
olduğumuz çeşitlilik anlamında 
yerli kaynakların payının 
artırılması noktasındaki yerli 
kaynaklardan elektrik üretimini 
2016’da yüzde 49,3’le en 
yüksek seviyeye çıkardık. Bu 
durum, elektrik üretimindeki 
dışa bağımlılığımızı belli bir 

noktaya taşıdı. Bundan sonra 
hedef en az üçte iki. Yerli 
kömürden elektrik üretimini de 
yüzde 23’le en yüksek seviyede 
arttırdık. Koskoca Türkiye’de 
darbe olmuş, Türkiye yüzde 3 
büyüyor. Kamusuyla özeliyle 
tüm paydaşlarıyla yoluna devam 
ediyor. Buna kararlılıkla devam 
edeceğiz” dedi.

Güçlü ekonomi ve ulusal 
güvenlik olmak üzere yeni 
politikanın temelini iki unsurun 
oluşturduğunu kaydeden 
Albayrak, “Enerjideki bağımlılık 
stratejisini doğru ve güçlü 
yönetirseniz ulusal güvenliğiniz 
de o ölçüde güçlü bir diplomasiye 
ve dış politikaya pencere açar” 
dedi. Albayrak, söz konusu 
stratejinin “arz güvenliği”, 
“yerlileştirme” ve “öngörülebilir 
piyasa” olmak üzere üç ana 
sacayağının bulunduğunu 
kaydetti. 

Milli Enerji ve Maden 
Politikası Stratejisi, 3 ana 
sacayağı üzerine kuruldu:

• Arz güvenliği

• Yerlileştirme

• Öngörülebilir piyasa

“Türkiye’yi bir 

üst lige taşımak 

üzere yeni bir 

strateji için 

düğmeye  

bastık.”
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Albayrak, bu strateji içinde 
en önemli unsurlardan birinin 
elektrik iletim ve dağıtımına 
yapılacak yatırımlar olduğunu 
vurguladı. Bundan sonraki 
süreçte elektrik üretim yatırımları 
değerlendirilirken bölgedeki 
arz-talep dengesine bakılacağını 
anlatan Albayrak, “Bir enerji 
projesine öncelik verirken, o 
sahanın verimlilik noktasında 
makul olup olmadığı, bölgenin o 
yatırımı talep edip etmediği gibi 
kriterler değerlendirilecek. Tüm 
bu çerçevede, iletim ve dağıtım 
altyapısıyla uyumlu bir üretim 
altyapısını oluşturacağız” dedi.

Bakan Albayrak, elektrik iletim 
ve dağıtımları için 5 yıllık süreçte 
30 milyar TL’lik bir bütçe ortaya 

konulduğunu ve bu rakamın  
18 milyar TL’sinin dağıtımda 
özel sektör tarafından, 12 milyar 
TL’sinin de Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde 
yapılacağına dikkat çekerek bu 
alanda yapılacak yatırımların 
sıkı bir takip ve koordinasyon ile 
değerlendirileceğini vurguladı. 
Albayrak, “Ayrıca, ilk olarak ulusal 
SCADA sistemi ikinci olarak da 
siber atakları önleme merkezimizi 
kuracağız. Tüm enerji altyapımızın 
yazılım süreçleri için ulusal 
bir SCADA sistemi için süreci 
başlattık. Siber atak altyapısını 
da dünya standartlarının üzerine 
çıkarmak zorundayız. Bu noktada 
da önemli bir yatırım sürecine 
yürüyoruz” dedi.

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIMINA 5 YILDA  
3O MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPILACAK

“İletim ve dağıtım 
altyapısıyla 
uyumlu bir 

üretim altyapısını 
oluşturacağız.”

Elektrik Dağıtım Sektörü’ne 
2 büyük yatırım yapılacak:

• Ulusal SCADA sistemi

• Siber atakları önleme 
merkezi kurulacak
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Albayrak, geçen ay güneş 
enerjisinde yapılan ihalenin 
benzerinin rüzgarda da 
gerçekleştirileceğini belirterek, 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Yerlileştirme, yerli üretim ve  
Ar-Ge başta olmak üzere 
rekabetçi, özel sektörü de oyuna 
dahil ederek Türkiye’nin bir oyuncu 
olması için önünü açmamız lazım. 
İki kritik adım attık biri güneşte 
diğeri rüzgarda. En büyük 
hayallerimden birisiydi güneş 
ihalesi. Çıkan netice çok ümit ve 
mutluluk verici. İthal panellerden 
üretilen elektriği 19,5 cente alan 
Türkiye, bu ihaleyle birlikte 6,99 
cente düşürerek maliyeti üçte 
birine indirdi. O sahada panellerle 
ilk yıl yüzde 60, takip eden yılda 

yüzde 70 yerlilik oranıyla olacak 
şekilde yatırım yapılacak.  
Ar-Ge ile yüzde 80 yerli mühendis 
zorunluluk şartı var. Burada kritik 
olan husus yan sektörlerle birlikte 
Türkiye’deki önemli bir pazar 
gelişecek. Rüzgâr YEKA’sı için 
şartname inşallah bir iki hafta 
içinde açıklanacak. Dünyadaki 
birçok büyük rüzgâr üreticisi 
firmalarla görüştük, hepsinin 
de ilgili olduğu görüşmeler 
neticesinde şartnameyi 
açıklayacağız inşallah. Bu yaz 
bitmeden YEKA uygulamasını 
rüzgârda da hayata geçireceğiz. 
Yaklaşık 8 bin kalem kırılımı olan 
rüzgâr türbini teknolojisinde 
muazzam bir yerlileştirmenin 
önünü açacağız. Bu şekilde 
sadece maliyet düşmeyecek 

iç talep karşılanmayacak, aynı 
zamanda bölgedeki rüzgâr ve 
güneş potansiyelini de harekete 
geçirecek bir stratejinin önünü 
açacağız.”

Milli Enerji ve Maden Politikası, 
doğal gaz, maden ve kömür gibi 
sektörlerde de önemli ve yeni 
yatırımları barındırıyor. 

RüzGAR VE GüNEŞTE  
KRİTİK ADIMLAR ATILDI 

“Yerlileştirme, yerli üretim 
ve Ar-Ge başta olmak üzere 

rekabetçi, özel sektörü 
de oyuna dahil ederek 
Türkiye’nin bir oyuncu 

olması için önünü  
açmamız lazım.”
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ELDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERHAT ÇEÇEN:
“YATIRIMLAR ARTTIKÇA VATANDAŞ MEMNUNİYETİ DE ARTACAKTIR”

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrik 
dağıtım şirketlerinin 2O16 yılı yatırım yükümlülükleri olan 3,5 milyar TL'nin üzerinde bir 
yatırım gerçekleştirdiklerini, 2O17 yatırımlarının da yine bütçe yükümlülüklerinin üzerinde,  
5 milyar TL olarak planladıklarını ifade etti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın, “Önce 
vatandaş memnuniyeti” vizyonu 
doğrultusunda harekete geçen 
elektrik dağıtım şirketleri hedef 
büyüttü. ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Çeçen, yeni hedefler 
kapsamında şebeke yatırımlarının 
birincil öncelik olarak ele 
alındığını açıkladı. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
tarafından şirketlere 2016-2020 
döneminde 18 milyar TL yatırım 
yükümlülüğü getirildiğini hatırlatan 
Çeçen, “Şirketler bu yatırım 
yükümlülüklerinin yaklaşık yarısını 
ilk iki yıl içinde yakalamayı ve 
geçmeyi hedefliyorlar. Şebeke 
yatırımları müşteri memnuniyetini 
artıran en önemli unsur. Yatırımlar 
arttıkça kesintiler azalıyor. 
Tüketicilerin ihtiyaç duyduklarında 

şirketlere daha hızlı ve kolay 
ulaşması da bir diğer önemli 
hedef. Tüketiciler sadece çağrı 
merkezlerinden değil, internet 
sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal 
medya üzerinden de elektrik 
dağıtım şirketlerine taleplerini 
aktarabilecek” diye konuştu. 

ELDER - Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği tarafından 
geçtiğimiz günlerde 10’uncusu 
düzenlenen ‘Sektör Toplantısı’nın 
ardından enerji muhabirleri ile 
bir araya gelen ELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
2016 yılı yatırım gerçekleşmeleri 
konusunda bilgi verdi ve hizmet 
kalitesini artırmak adına yatırımlar 
başta olmak üzere elektrik dağıtım 
şirketleri 2017 planlamalarını 
anlattı. 

Çeçen: “Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın 

ELDER Sektör 
Toplantısı’nda belirlediği 

hedefi yakalamayı 
planlıyoruz. Bu 

yatırım büyüklüklerini 
2O2O yılına kadar 

devam ettirmeyi ve 
şebekemizin büyük bir 
bölümünü yenilemiş 
olmayı hedefliyoruz.”
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YATIRIMDA ARTIŞ 

ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Serhat Çeçen, 
elektrik dağıtım 
şirketlerinin 2016-
2020 yıllarını kapsayan 
Üçüncü Uygulama 
Dönemi’nde toplam 18 
milyar TL’nin üzerinde 
yatırım yükümlülüklerinin 
bulunduğunu, bu 
rakamlar ile sektörde bu 
zamana kadar yapılan 
en yüksek yatırım 
harcamalarına imza 
atacaklarını vurguladı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2016 
yılında sadece şebeke yatırımları 
3,7 milyar TL tuttu. Çeçen, şunları 
söyledi: 

“Yatırımlar, sunduğumuz elektrik 
dağıtım hizmeti kalitesini 
artırmanın ilk ve en temel adımı. 
Özel sektör olarak hizmet 
kalitesini yükseltmeden müşteri 
memnuniyeti yakalamanın 
mümkün olmadığını biliyoruz. Bu 
nedenle kamu dönemine göre 3 
misli daha fazla yatırım yapıyoruz. 
İlk olarak şebeke yatırımlarına 
odaklandık. Trafoları, direkleri ve 
hatları yeniliyor, kabloları yer altına 
alıyoruz. Şebekemiz yenilenince 
teknoloji yatırımlarına büyük 
hız vereceğiz. 2019 yılı itibariyle 
şebekede teknoloji yatırımlarının 
ağırlığının artmasını hedefliyoruz. 

“Türkiye Akıllı Şebeke Yol Haritası 
çalışmasını bu yıl tamamlıyoruz. 

EPDK ile birlikte, 2018 yılından 
itibaren teknoloji yatırımlarını 
bölgesel dinamikleri de dikkate 
alarak planlayacağız, 2019 
itibariyle ise hayata geçireceğiz. 
Teknoloji yatırımları kesintilerden 
anında, hatta kullanacağımız 
sensörler sayesinde daha arıza 
yaşanmadan haberdar olmamızı 
sağlayacak. İleri teknoloji kullanımı, 
önleyici bakım faaliyetlerini 
yapmanızı kolaylaştırıyor. Ancak 
elinizde 30 yıllık bir trafo varsa 
önce onu değiştirmelisiniz, sonra 
yeni trafonuzun arızalanmaması 
için düzenli bakım faaliyeti 
yürütmelisiniz. İşte bu aşamada 
teknoloji kullanımı azami fayda 
yaratıyor.”

ELDER Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Serhat Çeçen: 

“Yatırımlar, 

sunduğumuz 

elektrik dağıtım 

hizmeti kalitesini 

artırmanın ilk ve en 

temel adımı.”

Serhat ÇEÇEN 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı



24

Serhat ÇEÇEN 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı

SEKTÖR TOPLANTISI SONUÇLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak tarafından Sektör 
Toplantısı’nda açıklanan anket 
sonuçlarını hatırlatan ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 
Çeçen, sonuçların elektrik dağıtım 
şirketlerinin motivasyonunu 
artırdığını ifade etti. Çeçen, “Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın 2017 hedefleri zorlu 
ancak ulaşacağımızdan emin 
olduğumuz hedeflerdir” diye 
konuştu. Müşteri memnuniyetinin 
yüzde 80 oranına çıkması için 
başta yatırımlar olmak üzere 
her süreci azami bir gayret ile 
yürüttüklerinin altını çizen Çeçen, 
şunları söyledi:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın sunumunda 
da yer aldığı üzere elektrik 
dağıtım hizmetlerinden memnun 
olduğunu ifade edenlerin 
oranı yüzde 53 arttı. Bu doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. 
Memnuniyet seviyesinin en 
düşük olduğu bölgelerin yoğun 
kaçak mücadelesi yapılan iller 
olduğunu belirtmek isterim. 
Kırsal bölgelerde şehirlere göre 
memnuniyetsizlik oranı yükseliyor. 

Bu kırsaldaki şebekelerin daha 
eski olmasından kaynaklanıyor. 
2017-2018 yıllarında kırsal 
bölgelerde ilave yatırımlar 
yapılması suretiyle bu konuda 
gerekli adımlar atılacak. Vatandaş 
nezdinde elektrik kesintilerinde 
son bir yılda önemli azalma oldu. 

ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Serhat 

Çeçen: “Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın 
sunumunda da 
yer aldığı üzere 
elektrik dağıtım 
hizmetlerinden 

memnun olduğunu 
ifade edenlerin oranı 

yüzde 53 arttı.”

“Hizmet kalitesi 
yükseldikçe 

vatandaşlarımızın 
memnuniyeti de artacak.”

Anket sonuçlarındaki iyiye gidişin 
tüm şirketleri motive ettiğini 
ve doğru yolda olduklarını 
gösterdiğini ifade eden Çeçen, 
“Daha gidilecek yol olduğunu her 
zaman vurguluyoruz. Kesintisiz 

kaliteli elektrik dağıtım hizmeti 
sunmak için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz, daha da iyisini 
yapacağız. Hizmet kalitesi 
yükseldikçe vatandaşlarımızın 
memnuniyeti de artacaktır.”

“AMACIMIz HİzMET KALİTESİNİ YüKSELTMEK”
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ödülü de beraberinde getirdi. 
EBS Projesi, 2016 yılının sonunda 
7’incisi düzenlenen iCMG World 
Awards’ta, farklı ülkelerden birçok 
rakibini geride bırakarak enerji 
ve kamu hizmeti alanında ‘En İyi 
Girişim ve Bilişim Teknolojileri 
Mimarisi’ ödülüne layık görüldü. 
Ödülleri veren kurumların 
değerlendirmelerindeki ortak 
nokta ise,  projelerin teknik 
zorlukları ve büyüklüklerinden 
ziyade teknolojinin ve bilgi 
sistemlerinin iş sonuçlarına 
olan etkisi ve anahtar başarı 
faktörlerinin tanımlı olup olmadığı 
gibi etkenler öne çıktı.

Boğaziçi, Akdeniz ve Çamlıbel 
bölgelerindeki 7 büyük ilde, 7.4 
milyon aboneye elektrik dağıtım 
ve perakende satış hizmeti 
veren Türkiye’nin en büyük 
enerji gruplarından CK Enerji, 
özelleştirme sonrasında ortaya 
çıkan dağınık yapının daha uyumlu 
bir altyapıya kavuşturulması için 
çalışma başlattı. CK Enerji, tüm 
şirket ve çalışanlarını kapsayan 
Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) 
Projesi’ni başlatarak dijital kurum 
ve şirket felsefesini hayata geçirdi. 

CK Enerji’nin EBS Projesi ile 
ortaya koyduğu başarı birçok 

CK ENERJİ, ORACLE ÇÖzüM VE üRüNLERİ İLE KüRESELDE ÖRNEK 
GÖSTERİLEN BİR DİJİTAL DÖNüŞüM PROJESİNE İMzA ATTI

Elektrik dağıtımında 
gerçekleştirilen 
özelleştirmelerin 
ardından ‘Hayatın 
Enerjisi’ sloganı ile 

milyonlarca tüketiciye 
dağıtım ve perakende 
satış hizmeti veren CK 

Enerji, teknolojiye yaptığı 
yatırımlarla öne çıkıyor.
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CK Enerji CIO’su 
Serhan Özhan, 
“Özelleştirme 

sonrasında müşteri 
hizmetlerini ön 
planda tutan bir 

dönüşüm ile projeyi 
faz faz hayata 

geçirdik.”

“BU ÖLÇEKTE UYGULANAN İLK PROJE”

Konsorsiyum oluştuktan sonra 
projenin başlatılması için ürün 
sağlayıcı olarak Oracle ve sistem 
entegratörü olarak Wipro ile 
çalışmaya başladıklarını kaydeden 
Serhan Özhan’a göre başarıyı 
getiren faktörlerden biri de 
iki uluslararası devin projenin 
en başından bu yana birlikte 
çalışması. 

EBS dönüşüm programının 
Türkiye’de dünya çapında bu 
ölçekteki ilk proje olduğuna da 
vurgu yapan CK Enerji CIO’su 
Serhan Özhan, “Özelleştirme 
sonrasında müşteri hizmetlerini 
ön planda tutan bir dönüşüm ile 
projeyi faz faz hayata geçirdik. 
Projenin bileşenlerini dağıtım ve 
perakende olmak üzere iki temel 
başlıkta toplayabiliriz. Dağıtım 
tarafında hedefimiz mevcut 

şebekenin akıllandırılması ve enerji 
sürekliliğinin sağlanarak müşteri 
hizmet seviyelerinin artırılmasıydı. 
Perakende tarafında ise müşteri 
odaklı olarak tüm süreçlerimizi 
dönüştürmeyi hedefledik. Projeyi 
beraber gerçekleştirdiğimiz 
Oracle ve Wipro’nun küresel 
gücü, projenin başarısında kritik 
bir rol oynadı. Projedeki yazılım 
ürünlerinin tamamı Oracle’a 
ait. Oracle’ın ERP’si, İK yazılımı, 
e-business Suite’i, varlık yönetimi 
için enerji alanına özel CC&B 
(Customer Care and Billing) ve 
Sayaç Veri Yönetimi ( Meter 
Data Management) ürünlerini 
kullanıyoruz. Bunların dışında 
iş zekâsı, analitik sistemler 
ve verilerin kopyalanması 
gibi teknik altyapıda da yine 
Oracle ürünlerini kullanıyoruz. 
İş süreçlerini yenilediğimiz 

ve dijital dönüşümümüzü 
sonuçlandırdığımız bu projede 
Oracle ve Wipro gibi iki global 
firmanın bize katkısı büyük oldu.” 
dedi.

Serhan ÖZHAN
CK Enerji CIO
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ÇEDAŞ Genel Müdürü 

Ahmet Sait Akboğa da, 

“Projede aynı zamanda 

süreçleri ve başarı 

kriterlerini de belirleyip 

bu kriterleri iyileştirmek 

için teknolojinin daha 

etkin kullanılmasını 

sağlıyoruz.”

“TüRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER”

değerlendirmesinde bulundu. 

“EBS projesinin başlangıcından 
bugüne kadar grup nezdinde 
kullanılan İK, muhasebe-finans, 
satın alma, müşteri yönetimi, 
varlık yönetimi ürünleri ile birlikte 
raporlamada kullanılan ürünlerin 
tamamı Oracle ürünü.” diyen 
Ahmet Sait Akboğa, şunları 
söyledi:

“Yine elektrik dağıtım sistemi 
ile DMS/OMS sistemlerini varlık 
yönetimi sistemleri ile birlikte 
bütünleşik ve entegre olarak 
çalışmayı sağlayan entegrasyon 
katmanımızın tamamında da 
Oracle ürünlerini kullandık.  
Devreye alınan projelerle 
şirketimiz bünyesinde yürütülen 
iş süreçleri hız kazandı, raporlama 
anlamında fayda sağlandı. Bu 
proje şirketimiz açısından bir 
kurumsal dönüşüm projesi. Birçok 
çalışmayı ve saha operasyonunu 

CK Enerji olarak bu program 
ile sadece otomasyon ve 
bilgi teknolojilerini yenilemeyi 
hedeflediklerini belirten Çamlıbel 
Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) 
Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa 
da, “Projede aynı zamanda 
süreçleri ve başarı kriterlerini de 
belirleyip bu kriterleri iyileştirmek 
için teknolojinin daha etkin 
kullanılmasını sağlıyoruz. Bu bakış 
açımız da ödülleri almamızda 
etkili oldu. Öte yandan ERP’den 
faturalamaya kadar kullandığımız 
Oracle ürünlerinin yüksek 
performansı ve enerji sektörüne 
has dinamiklere uygun olması 
projenin başarısında anahtar 
rol oynadı. Ayrıca tanınmış 
analiz firmalarından IDC de, EBS 
projemiz hakkında uluslararası 
bir makale yayınlayarak 
paydaşlarını bilgilendirdi ki bu 
da projemizin uluslararasında ne 
denli ses getirdiğinin bir kanıtı.” 

merkezden kolaylıkla yönetebilir 
duruma geldik, Türkiye’de bir 
ilki başararak grubumuzun 
ve ÇEDAŞ’ın diğer dağıtım 
şirketlerine örnek teknolojiye 
sahip bir şirket olduğunu 
kanıtladık.”

Ahmet Sait AKBOĞA
ÇEDAŞ Genel Müdürü
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Nadire Müge Gökçek
Oracle Enerji Sektörü Satış Direktörü

Oracle Türkiye Enerji Sektörü 

Satış Direktörü Müge Gökçek, 

“Küreseldeki başarılı proje 

referanslarımıza Türkiye’den 

de bir yenisini eklemiş 

olmamız bizim açımızdan 

çok önemli. Türkiye’nin özel 

mevzuat ve koşullarına uygun 

olarak ürünlerimizin başarılı 

olarak kullanılabilir olması da 

bizim açımızdan çok kritik.”

“ENERJİ SEKTÖRü İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

“Küreseldeki başarılı proje 
referanslarımıza Türkiye’den de 
bir yenisini eklemiş olmamız bizim 
açımızdan çok önemli. Türkiye’nin 
özel mevzuat ve koşullarına 
uygun olarak ürünlerimizin 
başarılı olarak kullanılabilir 
olması da bizim açımızdan çok 
kritik.  Ülkemizde CK dışındaki 
müşterilerimiz de bu ürünleri 
tercih ediyor. Enerji sektöründeki 
hızlı büyümemizin sebeplerinden 
başında entegrasyon kolaylığı 
ve sadece Enerji sektörüne 
özel yazılımlar olmasıdır. Bizim 
ürünlerimiz kendi aralarında 
birbiriyle yüzde yüz entegre 
çalıştığı için de kurum tarafındaki 
entegrasyon sorunlarını sıfıra 
indiriyor. Ayrıca ürünlerimiz 
parametrik esaslı tasarlandığı 
için olası EPDK (Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu) mevzuat 
değişikliklerinde kolayca 

Oracle Enerji Birimi 
ürünleri, dünya çapında 
faaliyet gösteren her 
ölçekteki elektrik, 
su ve doğalgaz 
işletmeleri tarafından 
kullanılabilecek 
özelliklere sahip. Bu 
ürünlerin sadece enerji 
şirketlerine özel olarak 
ve enerji sektörü iş 
süreçlerini daha değerli 
kılması için yazıldığını 
belirten Oracle Türkiye 
Enerji Sektörü Satış 
Direktörü Müge Gökçek, 
ise proje hakkında 
şunları söyledi: 

gereken değişikliği yapıp tüm 
sistemi mevzuata uygun hale 
getirmek mümkün oluyor. Bu da 
müşterilerimizin en çok tercih 
ettiği özelliklerimiz arasında ye 
alıyor.”



3O

Mühendis ve uzmanlar tarafından yüzde 1OO yerli imkânlarla geliştirilen  

‘Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi’ sahaya indi. Proje kapsamında prototipler 

üretilirken yüksek tüketimli büyük müşterilerde ilk uygulama başladı.

YüzDE 1OO YERLİ “AKILLI MüHüR”  
PROJESİNDE SAHA UYGULAMASI BAŞLADI

Smart Seal-Akıllı 
Mühür sayesinde 
elektrik sayacı 
üzerinde yetkisi 
olmayan kişiler 
işlem yapamıyor ve 
bu sayede kaçak 
elektrik kullanımının 
büyük oranda 
önüne geçiliyor.

EDAŞ HABERLERİ
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(AEDAŞ) bünyesinde bulunan 
Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü ile 
Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne bağlı 
mühendis ve uzmanlar tarafından 
yüzde 100 yerli imkânlarla 
geliştirilen ‘Akıllı Elektronik Mühür 
Sistemi Projesi’ sahaya indi. 
Proje kapsamında prototipler 
üretilirken yüksek tüketimli büyük 
müşterilerde ilk uygulama başladı.

AEDAŞ’ın devreye aldığı ve SMS 
(Smart Seal-Akıllı Mühür) olarak 
ifade edilen sistem sayesinde 
elektrik sayacı üzerinde yetkisi 
olmayan kişiler işlem yapamıyor 
ve bu sayede kaçak elektrik 
kullanımının büyük oranda önüne 
geçiliyor. Sistemin temelinde 
bir elektronik akıllı mühür, ana 
kontrol bilgisayarı, iş emirlerinin 
takip edildiği tablet bilgisayarlar 
ve elektronik akıllı mühürleri açıp 
kapatabilen yardımcı kumandalar 
yer alıyor. Söz konusu sistemde 

cihazlar arasındaki haberleşme, 
kırılamaz özel bir kripto üzerinden 
sağlanırken, bu sayede veri 
alışverişinin kaydedilip taklit 

edilmesi de engelleniyor. Akıllı 
Mühür sistemi dünya enerji 
dağıtım sektöründe bir ilk olma 
özelliğini de taşıyor.

Elektrikte kayıp ve kaçağın 
önlenmesi amacıyla AEDAŞ 
Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne 
bağlı mühendis ve uzmanların 
fikir ve tasarımları çerçevesinde 
şekillenen, AEDAŞ Yatırım ve 
Ar-Ge Direktörlüğü tarafından 
inovasyon yönetimi çalışmaları 
tamamlanan Akıllı Elektronik 
Mühür sisteminde kullanılacak 
teknolojiler ve yol haritası 
belirlendi.

Ocak 2016’da Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
Ar-Ge Proje desteği de alınırken, 
tasarım ve sistemlerin prototip 
çalışması için Akdeniz Üniversitesi 

Teknoparkı’nda faaliyetlerini 
sürdüren mühendislik firmaları ile 
iş birliği yapıldı. Proje planlanan 
zamanda başarıyla tamamlanarak 
prototipler yüzde 100 yerli 
imkânlarla üretildi. Ardından 
pilot bölge entegrasyonları 
gerçekleştirildi ve testlere 
başlandı.

Yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırımla 
yola çıkılan Akıllı Elektronik 
Mühür Sistemi’yle ilgili Ar-
Ge Mühendisleri tarafından 
literatür taraması da yapıldı. 
Buna göre uluslararası arenada 
dağıtım sektöründe benzer bir 
uygulamaya rastlanmadı.

AEDAŞ Yatırım ve 
Ar-Ge Direktörlüğü 

tarafından inovasyon 
yönetimi çalışmaları 

tamamlanan 
Akıllı Elektronik 

Mühür sisteminde 
kullanılacak 

teknolojiler ve yol 
haritası belirlendi.

EPDK’DAN DESTEK ALDI



AEDAŞ’TAN ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA’DA 
ÖĞRENCİLERE İŞ SAĞLIĞI VE GüVENLİĞİ EĞİTİMİ

AEDAŞ, 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde 
Antalya, Burdur ve Isparta’da bir dizi eğitim ve bilgilendirme çalışmasına imza attı.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışma 
hayatının odak noktasına koyan 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(AEDAŞ); 4-10 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftası çerçevesinde 
Antalya, Burdur ve Isparta’da 
bir dizi eğitim ve bilgilendirme 
çalışmasına imza attı.

“İş sağlığı ve güvenliği şirketimizin 
kırmızı çizgisini oluşturuyor” diyen 
AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır 
Müdüroğlu, “Erken uyarı sistemleri, 
doğru malzeme kullanımı ve 
düzenli eğitim ile iş kazalarını 
önlemek, güvenli bir çalışma 
ortamı sağlamak mümkün. Önemli 
olan, tüm bunları çalışma hayatının 
odak noktasına koyabilmek” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bahadır MÜDÜROĞLU
AEDAŞ Genel Müdürü

Bahadır Müdüroğlu: 
“Erken uyarı sistemleri, 

doğru malzeme 
kullanımı ve düzenli 

eğitim ile iş kazalarını 
önlemek, güvenli 
bir çalışma ortamı 

sağlamak mümkün. 
Önemli olan, tüm 
bunları çalışma 
hayatının odak 

noktasına koyabilmek.”
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AEDAŞ, iş sağlığı ile ilgili 
eğitimlerine Burdur’da da devam 
etti. AEDAŞ, bilinçli ve bilgili 
nesiller yetiştirmek amacıyla 
Burdur Endüstri Meslek Lisesi 

Elektrik Bölümü öğrencilerine 
ve Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
Elektrik Bölümü öğrencilerine 
iş sağlığı ve güvenliğinin yanı 

sıra teknik eğitim verdi. Eğitimin 
ardından öğrencilere teknik 
gezi yaptırılarak ileride meslek 
hayatlarında kullanabilecekleri 
bilgiler paylaşıldı.

BURDUR’DA ÖĞRENCİLERE TEKNİK EĞİTİM

AKDENİz üNVERSİTESİ’NDE ‘İŞ GüVENLİĞİ EĞİTİMİ’

ISPARTA’DA 5 İLÇE VE KÖY OKULLARINDA ETKİNLİK DüzENLENDİ

Hafta kapsamında Antalya’da 
AEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yöneticiliği ve Akdeniz 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
ile gerçekleştirilen iş birliği 
çerçevesinde elektrik-elektronik 
bölümü öğrencilerine teorik ve 
uygulamalı eğitimler verilirken, 
Mühendislik Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen konferansta 

AEDAŞ adına Isparta İl Müdürü 
Niyazi Kıvılcım, ‘Elektrik Dağıtım 
Sektöründe İş Güvenliği 
Eğitimleri’ konulu bir sunum 
yaptı. Ardından da elektrik 
sektöründe kullanılan malzemeler 
ve tehlikelerden korunma yolları 
uygulamalı olarak anlatıldı. 
Yaklaşık 100 öğrenci ve öğretim 
üyesinin katıldığı konferansta 

AEDAŞ şirket doktoru ise iş 
sağlığı konusunda öğrencilerle 
eğitici bilgiler paylaştı. AEDAŞ 
yetkilileri gün boyu fakültede 
stant açarak hem şirket hakkında 
öğrencileri bilgilendirdi hem 
de genç nesillerin istihdamına 
yönelik görüşmelerde hazır 
bulundu.

AEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliğinin 
anlatıldığı sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Isparta 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 5 ilçedeki 
köy okullarında etkinlikler 
gerçekleştirdi. Sütçüler Çetin 
Şentürk İlkokulu’nda 157 öğrenci 
ve 7 öğretmenin, Şarkikaraağaç 
Çiçekpınar İlkokulu’nda 120 
öğrenci ve 9 öğretmenin, 
Eğirdir Atatürk İlkokulu’nda 
105 öğrenci ve 6 öğretmenin, 
Büyükgökçeli İlkokulu’nda 
102 öğrenci ve 5 öğretmenin, 
Yalvaç Alemdar İlkokulu’nda ise 

300 öğrenci ve 15 öğretmenin 
katılımıyla gerçekleştirilen özel 
eğitim programlarında 1, 2, 
3 ve 4’üncü sınıflara elektrik 
nedir, tehlikelerinden korunma, 
elektriğin doğru kullanımı sunu 
ve oyun desteğiyle uygulamalı 
olarak anlatıldı. Yine hafta 
kapsamında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Yalvaç Meslek 
Yüksek Okulu Elektrik-Elektronik 
bölümü öğrencilerine iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimiyle beraber 
teknik eğitim verildi. 

Hafta kapsamında Süleyman 
Demirel Üniversitesi Yalvaç 

Meslek Yüksek Okulu Elektrik-
Elektronik bölümü öğrencileri 
ve Yalvaç Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencilerine de iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimiyle beraber 
teknik eğitim verildi. 

Öğrencilere elektrik dağıtım 
sektörünün üstlendiği görevler, 
dağıtım şebekesinde kullanılan 
malzemeler, elektrikle çalışırken 
iş güvenliğinde kullanılan kişisel 
koruyucu donanım ve ekipmanlar, 
AEDAŞ çalışanlarınca tanıtıldı 
ve nasıl kullanılması gerektiği 
uygulamalı olarak aktarıldı.
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(AEDAŞ) tarafından elektrik 

sektöründe tüketicilerden 

gelen şikayetlerin sebeplerini 

araştırmak, çalışanların 

empati kurma yeteneğini 

geliştirmek, iş sağlığı ve 

güvenliği problemlerine 

dikkat çekmek amacıyla 

2016’nın ilk aylarında 

başlatılan “Çalışan Sahnesi” 

projesi ilk kez ‘sahne’ aldı.

Tüm oyuncu kadrosu AEDAŞ 
çalışanlarından oluşan Çalışan 
Sahnesi Tiyatrosu, iş yaşamındaki 
zorlukları tiyatro oyunu ile anlattı. 
Senaryosunu yaşanan olaylardan 
alan oyunun ilk gösterimi 25 Mart 
2017 Cumartesi günü Antalya Yeni 
Mahalle Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Gala ise 26 Mart 2017 Pazar günü 
protokol ve yönetim kadrosunun 
da katılımıyla Antalya’nın en 
önemli tiyatro sahnelerinden 
olan Haşim İşcan Kültür Merkezi 
Antalya Devlet Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirildi. Çalışan Sahnesi 

Tiyatrosu, finali ise 2 Nisan 2017 
Pazar günü Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Kongre ve Sergi 
Salonu’nda yaptı.

ÇALIŞAN SAHNESİ, SEKTÖRüN SORUNLARI VE  
ÇÖzüMLERİNİ TİYATRO OYUNU İLE ANLATTI

2O16’nın ilk 
aylarında başlatılan 
“Çalışan Sahnesi” 

projesi ilk kez 
‘sahne’ aldı.
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Gönüllülük esasına dayalı 

olarak kurulan 16 kişilik 

amatör oyuncu kadrosu,  

4 ay boyunca nefes, diksiyon 

ve oyunculuk eğitimi aldı.

Projede sadece 
çalışanlar değil, 

çocukları da 
aktif olarak yer 

aldı

3OO’üN üzERİNDEKİ MEKTUPTAN SENARYO OLUŞTURULDU

AEDAŞ’ın Çalışan Sahnesi 
projesinin ilk adımı 2016 yılının 
Nisan ayında atıldı. Çalışanlara 
bir dost ismiyle mektup yazılarak 
en çok karşılaştıkları sorunlar 
ve başlarından geçen ilginç 
anıların paylaşılması istendi. 
Ardından çalışanlardan gelen 
300’ün üzerinde mektup tek 
tek okunurken, mektuplarda 
yazan ve en çok karşılaşılan 
sorunların çözümü için 34 kişilik 
bir çözüm ekibi oluşturuldu. Söz 
konusu sorun ve çözümlerin tüm 
çalışanlarla paylaşımı için ise 
evrensel bir dil olan tiyatro seçildi. 
Yine AEDAŞ çalışanlarından 
oluşan bir ekip senaryo yazarak 
sorunları tiyatro oyunu haline 
getirdi. Şirket içinden gönüllülük 
esasına dayalı olarak kurulan 16 
kişilik amatör oyuncu kadrosu, 
4 ay boyunca nefes, diksiyon ve 
oyunculuk eğitimi aldı.

Proje kapsamında şirket dışından 
sadece yönetmen, dekor ve 
müzik desteği alındı. Tiyatro 
oyununda yönetmenliği tiyatro 
oyuncusu Bilgen Genç Özçelik 
üstlenirken, dekoru Birsen Yatar, 
çalışan sahnesine özel olarak 
hazırlanan tiyatro müziğini ise 
Cem Mustafa Karaalan hazırladı.

ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI DA KISA FİLMDE ROL ALDI

Projede sadece çalışanlar 
değil, çocukları da aktif 
olarak yer aldı. Çalışanların 
çocuklarının rol aldığı, iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarına 
neden uyulması gerektiğinin 
çocuklar üzerinden anlatıldığı 
bir kısa film hazırlandı. Söz 
konusu film, tiyatro oyununun 
final sahnesinde izleyicilerle 
buluştu.
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EGENİN ENERJİSİ  
GÖz KAMAŞTIRACAK

Aydın, Denizli, 
Muğla, İzmir ve 
Manisa bölgelerinde 
toplam 947 trafoyu 
dağıtım sistemine 
kazandıran ADM 
ve GDZ Elektrik 
Dağıtım, 2016 yılını 
yaklaşık 500 milyon 
liralık yatırımla 
kapadı.

Elektrik dağıtım sektörünün önde 
gelen şirketlerinden ADM ve GDZ 
Elektrik Dağıtım, 2016 yılında 
büyük yatırımlara imza attı. Şehir 
merkezlerinden kırsal alanlara 
kadar her bölgede kaliteli ve 
kesintisiz enerji ilkesi ile hareket 
eden iki şirket, 2016 yılını yaklaşık 
500 milyon TL yatırımla kapattı. 
Şebeke, çevre, şebeke işletim 
sistemleri ve sayaç yatırımları 
gibi çalışmalar için yaklaşık 500 
milyon lira yatırım yapan ADM 
ve GDZ Elektrik Dağıtım bu süre 
içinde 3.126 kilometrelik havai 
hattı yer altına alıp, 947 adet trafo 
merkezi inşa etti. 

Gerçekleştirdikleri alt yapı yatırımları ve ileri teknoloji kullanımı ile atılım yapan, 
tüketici memnuniyetini her geçen gün artıran ADM Elektrik Dağıtım Aydın, Denizli 
ve Muğla’da 49, GDz Elektrik Dağıtım ise İzmir ve Manisa'da 47 ilçede faaliyet 
gösteriyor.

Şehir merkezlerinden 
kırsal alanlara kadar 
her bölgede kaliteli 
ve kesintisiz enerji 
ilkesi ile hareket 

eden ADM-GDz EDAŞ, 
2O16 yılını yaklaşık 

5OO milyon TL 
yatırımla kapattı.
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TEKNOLOJİK GELİŞİME İLIŞKİN PROJELER HAYATA GEÇTİ

Teknolojik yatırımlar ve bilgi 
teknolojileri için de çalışmalarını 
sürdüren ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım, 2016 yılında bu alanda 
19 milyon 408 bin liralık bütçe 
kullandı. 

Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemi genişleme projesinde; 
ADM Elektrik Dağıtım hizmet 
bölgesinde yıllık elektrik 
tüketimi 200 MWh üzerindeki 
bütün kullanıcılar sisteme dahil 
edilirken, 2017 yılı sonuna kadar 
yıllık tüketimi 100 MWh üzerinde 
olan tüm tüketiciler sisteme 
ilave edilecek. GDZ bölgesinde 
ise yıllık 100 MWh tüketimi 
olan tüketiciler, uzaktan okuma 
sistemine dahil edilmiş durumda. 
Böylece iki şirket bölgesinde 
yaklaşık 33 bin elektrik sayacı 
uzaktan okunabilirken, sokak 
ve caddeleri aydınlatan genel 
aydınlatma tesisleri uzaktan 
kontrol edilebiliyor. Kurulan 
sistemle kullanıcıların da 
tüketimlerini OSOS (Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi) üzerinden 
takip edebilmelerinin yolu açıldı. 

Elektrik Şebekesine 

Uzaktan Müdahale

ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım şirketlerinin öncelikli 
projelerinden biri de SCADA 
Sistemi. Sistem elektrik dağıtım 
şebekesini 7/24 uzaktan izleme 
ve kontrol etme imkanı sağlıyor. 

Böylece arızaların sayısında ve 
kesinti sürelerinde önemli ölçüde 
düşüş sağlanmış durumda. 
Kurulan SCADA Sistemi ile ADM 
ve GDZ Elektrik Dağıtım İzmir, 
Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla 
illerinde toplam 258 adet dağıtım 
istasyonu üzerinden yaklaşık 
2000 çıkış kontrol ediliyor. Sistem 
2017 yılında daha geniş bir 
dağıtım ağına hizmet verecek 
şekilde hızla büyüyor. 

ADM ve GDZ Elektrik, hizmet 
alanları içinde yer alan bütün 

bölgelerde elektrik dağıtım 
şebekesinin tüm unsurlarını 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)  
üzerinde varlıkların öznitelik 
bilgileriyle izleyebilmektedir. Bu 
sistemin, kurulacak Kurumsal 
Varlık Yönetimi projesiyle 
daha verimli hale getirilmesi 
hedefleniyor. Bu yeni sistemle 
saha varlıklarının elektriksel 
özellikleri de izlenebilecek ve 
böylece bakım, yenileme ve saha 
ekiplerinin bu varlıklarla ilgili 
çalışma süreçleri çok daha verimli 
bir şekilde yönetilecektir. 

İki şirket bölgesinde yaklaşık 33 bin elektrik sayacı uzaktan okunabilirken, sokak ve 
caddeleri aydınlatan genel aydınlatma tesisleri uzaktan kontrol edilebiliyor.
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ALT YAPI YATIRIMLARI; BİR ŞEHRİN CAN DAMARIDIR. 

Demirdağ, alt yapı yatırımlarının 
önemini şu sözleriyle vurguladı,” 
Bir şehrin alt yapısı; o şehrin can 
damarları gibidir. Alt yapı yatırımları 
ile desteklenen bir şehrin 
büyüme hızı da katlanacaktır. 

Yatırımlar gücün ve gelişimin 
habercisidir. Hizmet bölgemiz 
olan Aydın, Denizli, Muğla, İzmir 
ve Manisa illerinde üstümüze 
düşen yatırımları eksiksiz yerine 
getirmeye devam edeceğiz.” 

YATIRIMLAR SüRECEK 

Şirketlerin 2016 yılı yatırımları hakkında bilgi veren ADM ve GDZ 
Elektrik Dağıtım İcra Kurulu Başkan Vekili Metin Demirdağ, 2017 
yılında da yatırımların hız kesmeden süreceğini belirterek şunları 
söyledi:

“Şirketimiz 2016 yılında Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa Bölgelerinde 
büyük yatırımlara imza attı.

Bu yatırımları şu şekilde sıralayabiliriz.

> Aydın’da 122 trafo yapılırken, 58.700 kVA’lık güç sisteme dahil edildi.  
 287 kilometrelik havai hat, 138 kilometrelik yeraltı hattı döşendi.   
 Böylece Aydın’da ve ilçelerinde 63 milyon liralık şebeke yatırımı   
 hayata geçti.

> Denizli’de 58 trafo kuruldu. 53.300 kVA’lık güç sisteme dahil edildi.   
 363 kilometrelik havai hat, 111 kilometrelik yeraltı hattı döşendi.   
 Denizli ve ilçelerinde 58 milyon liralık şebeke yatırımı    
 gerçekleştirildi. 

> Muğla’da 167 trafo yapılırken, 97400 kVA’Lık güç sisteme dahil edildi. 735 kilometrelik havai hat, 152 
kilometrelik yeraltı hattı döşendi. Muğla ve ilçelerinde 87 milyon liralık şebeke yatırımı yapıldı.

> İzmir’de 427 trafo yapılırken, 225.650 kVA’Lık güç sisteme dahil edildi. 720 kilometrelik havai hat, 423 
kilometrelik yeraltı hattı döşendi. İzmir ‘in tüm ilçelerine hizmet götürüldü, bu kapsamda elektrik altyapısının 
yenilenmesi çalışmaları yapıldı. İzmir ve ilçelerinde 194 milyon liralık şebeke yatırımı gerçekleştirildi.

> Manisa ve ilçelerine de yatırımlarımız aralıksız sürdü. 2016 yılında Manisa ve ilçelerine 163 trafo kurulurken, 
77.280 kVA’lık yeni güç sisteme entegre edildi. 270 kilometrelik havai hat ve 188 kilometrelik yeraltı hattı 
devreye alındı. Manisa ve ilçeleri için yaptığımız bu yatırımlara 69 milyon lira kaynak ayrıldı. 

> Hizmet bölgemizde yer alan il ve ilçelerde yatırımlarımız 2017 yılında da katlanarak devam edecek.”

Metin DEMİRDAĞ 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
İcra Kurulu Başkan Vekili

Alt yapı yatırımları 
ile desteklenen bir 

şehrin büyüme hızı da 
katlanacaktır.
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ADM ve GDz Elektrik Dağıtım Arıza Bilgi 

Sistemi uygulaması ile şirketin hizmet 

ve sorumluluk sahası olan 5 il için 

arıza kaydı oluşturulabiliyor, tüketiciler, 

elektrik arıza ve aydınlatma arızası 

ihbarları yapabiliyor.

ADM - GDz ELEKTRİK DAĞITIM, HİzMETİ MOBİLE TAŞIDI

Aydın, Denizli,Muğla, İzmir 
ve Manisa illerinde yaklaşık 
8,5 milyon kişinin hayatını 
aydınlatan ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım, teknolojik yatırımlarla 
hizmet kalitesini ve tüketici 
memnuniyetini üst seviyeye 
taşımak için çalışıyor. ADM 
ve GDZ Elektrik Dağıtım, son 
olarak arıza mobil uygulamasını 
tüketicilerin kullanıma sundu. 

iOS ve Android işletim sistemli 
mobil cihazlardan erişilebilen 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
Arıza Bilgi Sistemi uygulaması 
ile şirketin hizmet ve sorumluluk 
sahası olan 5 il için arıza kaydı 
oluşturulabiliyor, tüketiciler, 
elektrik arıza ve aydınlatma 
arızası ihbarları yapabiliyor. Mobil 
uygulama aracılığıyla; onarım, 
bakım ve yatırım çalışmaları 

nedeniyle yapılan planlı kesintiler 
hakkında detaylı bilgi elde 
edilebiliyor. 

Enerji dağıtımında süreklilik hedefiyle yoluna devam eden ADM ve GDz Elektrik 
Dağıtım, yenilikçi hizmetlerine geliştirdiği mobil uygulamayla devam ediyor. 
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İHBAR VE TALEPLER HIzLA ALINABİLİYOR

AR-GE çalışmalarıyla 
beraber teknolojik 
yatırımlara önem 
verdiklerini belirten ADM 
ve GDZ Elektrik Dağıtım 
İcra Kurulu Başkan 
Vekili Metin Demirdağ, 
“Arıza Bilgi Sistemi Mobil  
uygulamasının tüketicilerin 
ihbar ve taleplerini daha 
kolay, hızlı bir şekilde 
bildirmelerine olanak 
sağladığını” söyledi. 

Arıza kaydı 
oluşturulabiliyor

Uygulamanın kullanımı hakkında 
da açıklamalarda bulunan 
Metin Demirdağ, “Arıza bildirimi 
başlığında arızanın yaşandığı 
bölgeyle ilgili detaylı adres 
girilerek kayıt oluşturulabiliyor. 
Uygulama sayesinde bu bilgi hızlı 
bir şekilde bölgedeki ekiplere 
aktarılıyor. Tüketicilerimiz 
yaşadığı çevrede, sokağında 
bulunan aydınlatma arızası 
için yine uygulama üzerinden 
ihbarda bulunabiliyor. İhbara, 
detaylı adres bilgisini ekleyerek, 
arıza kaydını iletebiliyor. Bu 
aşamada ekiplerimizin daha 
hızlı bir şekilde bölgeye ulaşıp, 
gerekli müdahaleyi yapabilmesi 
için tüketicilerimizin gireceği 
detaylı adres bilgisi önem taşıyor” 
bilgisini paylaştı. 

Uygulama içinde yer alan diğer 
bir hizmet ile tüketiciler 48 saat 
öncesinden planlı kesintilerle ilgili 
detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

48 saat önceden planlı 
kesinti bildirimi

Planlı kesintilerin bakım ve 
onarım çalışmaları ile beraber 
yoğun olarak yatırım çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirildiğine 
değinen Demirdağ, 
“Uygulamamız içinde yer alan 
diğer bir hizmet ile tüketicilerimiz 
48 saat öncesinden planlı 
kesintilerle ilgili detaylı bilgilere 
ulaşabiliyor. Planlı kesintiler ise 
hizmet bölgemizde hızlı gelişim 
ve yapılaşma neticesinde oluşan 
yeni ihtiyaçları karşılamak ve 
daha kaliteli hizmet ve enerjiyi 
tüketicilerimize sunmak amacıyla 

ekonomik ömrünü tamamlayan 
tesislerimizin yenilenmesi 
çalışmalarını da kapsayan 
yatırımlarımız dahilinde yapılıyor. 

Tüm müşterilerimiz Arıza Bilgi 
Sistemi Mobil uygulaması 
sayesinde nerde, ne zaman, ne 
kadar kesinti olacağı bilgisine 
hemen ulaşabilir. “diye  
konuştu.

Kalite hedef değil 
süreçtir

Demirdağ sözlerini şu şekilde 
noktaladı; “Kalitenin varılması 
gereken bir hedeften ziyade, 
gelişme ve süreklilik göstermesi 
gereken bir süreç olduğu inancını 
taşıyoruz. Yaptığımız yatırımlar 
ve hizmet anlayışımız bunun en 
büyük göstergesidir.”  

Arıza Bilgi Sistemi Mobil uygulaması tüketicilerin ihbar ve taleplerini daha kolay, hızlı 
bir şekilde bildirmelerine olanak sağlıyor.

Metin DEMİRDAĞ 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
İcra Kurulu Başkan Vekili
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ADM ve GDz Elektrik Dağıtım 

şirketleri ‘İş Güvenliği 

standartlarını yükseltmek için 

Akıllı Giyilebilir Teknolojilerin 

Geliştirilmesi ve Uygulanması’ 

projesini geliştirdi.

ADM - GDz ELEKTRİK DAĞITIM’DAN İŞ GüVENLİĞİNDE 
AKILLI ÇÖzüM 

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
şirketlerinin ‘İş Güvenliğini 
İyileştirmek İçin Akıllı Giyilebilir 
Teknolojilerin Geliştirilmesi ve 
Uygulanması’ projesi ile sektörde 
iş kazalarının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Konuyla ilgili bilgi 
veren ADM GDZ Elektrik Dağıtım 
İcra Kurulu Başkan Vekili Metin 
Demirdağ, “Sektörümüz, yapısı 

gereği yüksek iş sağlığı ve 
güvenliği önlemleri almamızı 
gerektirmektedir. Geliştirdiğimiz 
proje ile çıtayı biraz daha 
yükseltmiş oluyoruz. İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında yapılacak 
her çalışma; can kayıplarının ve 
yaralanmaların azalmasını ve 
önlenmesini sağlayacaktır.”  
dedi.  
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AR-GE DESTEĞİNE BAŞVURULDU 

Demirdağ; “EPDK’nın sağladığı 
Ar-Ge desteğine başvurumuzu 
gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın 
rahatça ve sürekli üzerinde 
taşıyacağı, akıllı bileklik ile 
çevredeki elektrik alan şiddeti her 
an ölçülecek ve elektrik şiddetinin 
belirlenen değerlerin üzerine 
çıkması durumunda personelin 
hissedeceği biçimde görsel, işitsel 
ve titreşim yoluyla uyarı yapılacak. 
Bu sayede çalışanlarımız elektrik 
kaynaklı iş kazalarına karşı koruma 
altında olacak.” dedi. 

Geri bildirim alınacak 

Demirdağ şunları ekledi:  “Arıza 
bakım ve onarım personeli elektrik 
dağıtım hizmetinin kesintisiz 
biçimde yapılması için sahada 
çalışmalarını yürütmektedirler 
ve sürekli olarak canlı şebekeye 
yakın çalışmaktadırlar. Tehlikeye 
yakın çalışmak iş kazalarının 
yaşanma olasılığını oldukça 

artırıyor. İnsan faktörünün olduğu 
her yerde söz konusu tehlikelerin 
geri dönülemez sonuçları 
olabiliyor. Bu proje ile ihmal ve 
hatalı operasyonlar sonucunda 
gerçekleşen iş kazalarının önüne 
geçilmesi de hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında tasarlanan 
bileklik, canlı şebekeye can 
güvenliğini tehlikeye atacak 
şekilde yaklaşıldığında personeli 
görsel, işitsel ve titreşim yolu 
ile uyaracaktır. Böylece orta 
gerilim arızalarında yaşanan ve 
temelde dikkatsizlikten, gerekli 
önlemlerin alınmamasından 
kaynaklanan iş kazalarını en aza 
indirgeyerek çalışanlarımızın 
can güvenliği sağlanmış olacak. 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
sorumluluk bölgeleri içerisinde 
belirlenen pilot bölgelerde 
denemeler gerçekleştirildikten 
sonra personelden doğrudan geri 
bildirim alınacak ve öngörülen 
faydanın sağlanması halinde tüm 
hizmet bölgemizde kullanılacaktır.” 

Önce Can Güvenliği 

Demirdağ, Şirketimizin temel 
prensibi şudur ”Önce insan. Ve 
hiçbir iş, insanın can güvenliğini 
tehlikeye atacak kadar önemli ve 
acil değildir. İş kazaları sadece 
bir kişiyi değil bir aileyi mağdur 
etmektedir. Tüm çalışanlarımız 
bize ailelerinin emanetidir. 
Şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği 
için yapılan çalışmalara büyük 
önem vermektedir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği risklerini kabul edilebilir 
risk seviyesine indirebilmek 
için teknolojinin sunduğu tüm 
imkânlardan sonuna kadar 
faydalanıyoruz. “ dedi.

Demirdağ: “Hiçbir 
iş, insanın can 

güvenliğini tehlikeye 
atacak kadar önemli 

ve acil değildir.”

Metin DEMİRDAĞ 
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım 
İcra Kurulu Başkan Vekili



Planlı kesintilerden haberdar 
olan tüketicilerin oranı

Sorulara hızlı yanıt 
alanların oranı 

2016 yılı yatırım 
gerçekleştirme oranı

EDAŞ Memnuniyet Puanı 5 üzerinden
2016 yılında 2.86
2017 yılında  3.45

Hizmet Memnuniyeti 

Hizmetlerden duyulan memnuniyet

Vatandaşın hizmet puanlaması  

%20 arttı

%53 arttı

%64
%34 arttı
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“Elektriğim nadir kesiliyor 
ya da hiç kesilmiyor” 
diyen tüketicilerin sayısı 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN  
2016 ve 2017 YILI EDAŞ MÜŞTERİ MENNUNİYETİ 

ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ

2016 Yılına Göre

2016 Yılına Göre

2016 Yılına Göre

2016 Yılına Göre

2017 Yılı

İNFOGRAFİK
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BEDAŞ AKADEMİ’DEN
MEzUN OLANLARIN İŞİ HAzIR

BEDAŞ Akademi’den mezun olanlar, iş hayatına hızla geçiş yapıyor.

Elektrik dağıtım sektörü 
genelinde ihtiyaç 
duyulan nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 1 Haziran 
2016’da hayata geçirilen 
BEDAŞ Akademi’den 
mezun olanlar, iş 
hayatına hızla geçiş 
yapıyor. Bugüne kadar 
eğitim programlarını 
tamamlayarak sertifika 
almaya hak kazanan 
63 mezunun tamamı 
BEDAŞ’ta iş hayatına 
atıldı. 

İstanbul Avrupa Yakası’nın 
elektrik dağıtımını üstlenen 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 
(BEDAŞ) en önemli sosyal 
sorumluluk projeleri arasında yer 
alan BEDAŞ Akademi, nitelikli 
eleman ihtiyacına yanıt veren 
merkezlerden biri haline geldi. 
Elektrik dağıtım sektörü genelinde 
yaşanan nitelikli eleman açığını 
kapatmak amacıyla 1 Haziran 
2016 tarihinde hayata geçirilen 
BEDAŞ Akademi’den sertifika 
almaya hak kazanan 63 mezunun 
tamamı BEDAŞ’ta işe başladı. 

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip 
İstanbul Avrupa Yakası’nda 
birçok Avrupa ülkesinden daha 
kalabalık nüfusa hizmet veren 

BEDAŞ, sürekli yaptığı teknik 
eğitimleri daha sistematik bir 
şekilde yapabilme, donanımlı saha 
personeli yetiştirme düşüncesi ile 
yola çıktı ve İŞKUR, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye’nin 
önde gelen üniversiteleri ile 
ortaklaşa çalışarak BEDAŞ 
Akademi’yi kurdu.

İstihdama büyük destek yaratan 
BEDAŞ Akademi, öncelikle yeni 
mezun gençlerin iş hayatına 
kazandırılmasını hedefliyor. Yine 
BEDAŞ çalışanlarına eğitim ve 
kendini geliştirme fırsatı sunan 
Akademi, sadece BEDAŞ’a değil 
tüm elektrik sektörüne hizmet 
veren bir yapıya dönüşmüş 
durumda. 
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Sektörün içinden gelen biri olan 
ve nitelikli eleman sıkıntısını 
yarattığı zorluklara çözüm için 
çalışmalar yürüten BEDAŞ’ın Genel 
Müdürü Murat Yiğit, “ Elektrik 
dağıtım sektörü çalışanları, 
zorlu hava koşullarında zamanla 
yarışarak hizmet veriyor. Kaliteli 
hizmeti bu koşullarda sağlamak 
da ancak yetişmiş elemanla 
olur. Sektör genelinde yaşanan 
sıkıntıya çözüm olabilmek adına 
kendi akademimizi kurduk. Yine 
2 Ekim 2016’da açılan Liderlik 
Okulu ile geleceğin yöneticileri ve 
liderlerinin BEDAŞ bünyesinden 
çıkmasını hedefliyoruz. 

Akademinin bir diğer hedefi de 
daha kurumsal bir yapıya geçerek 
ayrı bir kimlik kazanması. Aynı 

zamanda akredite bir kurum 
haline gelmesi de hedefleniyor.” 
dedi.

1 Haziran 2016 tarihinden sonra 
ilk etapta programı başarı ile 
tamamlayan 35 mezunu kendi 
bünyesinde işe başlatan BEDAŞ; 
ardından eğitimini tamamlayan 28 
kişilik grubu daha işe aldı.  BEDAŞ 
Akademi’de yeni grupların eğitim 
süreci devam ediyor.

LİDERLİK OKULUNDA GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ YETİŞİYOR

Murat YİĞİT 
BEDAŞ Genel Müdürü

Murat Yiğit: “Geleceğin 
yöneticileri ve 

liderlerinin BEDAŞ 
bünyesinden çıkmasını 

hedefliyoruz.”



46

BEDAŞ VE ASELSAN, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI 
DEPAR’A KALKTI

İstanbul Avrupa Yakası’nda 
elektrik dağıtımı hizmetini 
sağlayan ve 7/24 kaliteli ve 
kesintisiz enerji hedefi ile 
yatırımlarını sürdüren Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 
ASELSAN ile çok özel bir Ar-Ge 
projesine imza attı. BEDAŞ ve 
ASELSAN mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve 5. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre 
ve Fuarı’nda ilk kez görücüye 
çıkan ‘DEPAR’ adı verilen cihaz; 
mahallelere elektrik sağlayan 
trafoları sürekli izleyerek normalin 
dışında bir durumda, arıza veya 

kesinti gerçekleşmeden önce 
sistemin erken alarma geçmesini 
sağlıyor.

Elektrik dağıtım şebekelerindeki 
trafo merkezlerine yerleştirilen 
DEPAR sayesinde, alçak gerilim 
şebekelerinin enerji, ısı ve güç 
kalite ölçümleri yapılıyor; elde 
edilen veriler uzaktan izleme 
ve kontrol merkezine iletiliyor. 
Gelen verileri analiz eden izleme 
merkezi, kesinti ve arıza ihtimali 
üzerine henüz sorun yaşanmadan 
müdahale için ekipleri trafo 
merkezine yönlendiriyor.

‘DEPAR’ adı verilen cihaz; mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli izleyerek 
normalin dışında bir durumda, arıza veya kesinti gerçekleşmeden önce sistemin 
erken alarma geçmesini sağlıyor.

İlker DURSUN, Tarık ORANÇ



İLK ETAPTA 5 MAHALLEDE PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

İstanbul Avrupa Yakası’nda 
4,8 milyon aboneye hizmet 
veren BEDAŞ, yeni sistemin 
pilot uygulamasını hızla hayata 
geçirecek. Önümüzdeki günlerde 
ilk etapta 5 mahallenin trafo 

merkezine yerleştirilecek DEPAR 
sayesinde enerji, ısı, güç kalitesi 
vb. ölçümleri uzaktan izlenecek 
ve kontrol merkezine anlık 
olarak iletilecek. Pilot çalışmanın 
tamamlanmasından sonra, başta 

İstanbul olmak üzere Türkiye’deki 
ve yurtdışındaki birçok trafo 
merkezinde DEPAR cihazının 
yaygınlaşması ve sektöre yeni bir 
çığır açması öngörülüyor.

‘ASELSAN AKILLI SİSTEMLER İÇİN ÇALIŞIYOR’

‘AKILLI ŞEKEBE ALTYAPISI FİLİzLENİYOR’

Bu projenin şebekenin akıllı hale 
gelmesinde önemli bir adım 
olduğuna dikkat çeken ASELSAN 
Güç Kontrol ve Yenilenebilir Enerji 
Program Müdürü Dr. Tarık Oranç, 
“Savunma elektroniği dışında 
ülkemiz için diğer bir kritik teknoloji 
alanı olan enerji sektöründe, akıllı 
enerji yönetimi maksatlı ürünler 
geliştirmekteyiz. Bu alanda 
BEDAŞ ile yürüttüğümüz proje 
kapsamında geliştirilen güç kalitesi 

ölçüm cihazı ve izleme merkezi 
yazılımı ile dağıtım şebekesi anlık 
olarak izlenip kontrol edilebilecek 
hale gelecek. Ayrıca trafo sıcaklığı 

ve sigorta durum bilgisi gibi 
diğer teknik bilgiler de operatör 
tarafından uzaktan izlenebilecek” 
dedi.

Kesintisiz enerji ile müşteri 
memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmayı hizmet politikası olarak 
belirleyen BEDAŞ, Ar-Ge projeleri 
ve teknoloji yatırımlarına büyük 
önem veriyor. Bu çerçevede 
BEDAŞ olarak, savunma 
sanayimizin milli gururu ASELSAN 
ile birlikte enerji sektöründe 
yeni bir sayfa açmaktan büyük 
gurur duyduklarını dile getiren 
BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım 
Direktörü İlker Dursun da uzun 
süren bir çalışmanın ürünü 
olarak geliştirilen DEPAR’ın 
Türkiye genelinde elektrik 

dağıtım yapılan tüm bölgelerde 
uygulanabileceğine işaret etti.

İlker Dursun, “Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemi (OSOS) ile büyük 
elektrik tüketicilerini anlık olarak 
takip edebiliyoruz. ASELSAN 
ile birlikte hayata geçirdiğimiz 
DEPAR sayesinde ise artık 
mahalle ve sokak bazında enerji 
kalitesini de anlık olarak izleme ve 
şebekenin tümümün röntgenini 
çekme imkânına sahip olacağız. 
Bu, daha önce farklı birçok 
proje ile tohumlarını attığımız 
akıllı şebekeler altyapısının 

filizlenmesi anlamına geliyor. 
Bundan sonraki dönemde de 
sektörün amiral gemisi olarak 
yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerimize 
hız kesmeden devam edeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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İlker Dursun, “DEPAR sayesinde 

ise artık mahalle ve sokak 

bazında enerji kalitesini de anlık 

olarak izleme ve şebekenin 

tümümün röntgenini çekme 

imkânına sahip olacağız.”
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BEDAŞ, TRAFOLARIN ÖMRüNE ÖMüR KATTI

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,8 
milyon aboneye elektrik dağıtım 
hizmeti veren Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kesintisiz 
enerji için yatırımlarına devam 
ediyor. Bir yandan teknoloji 
yatırımlarına ağırlık veren BEDAŞ, 
diğer yandan Ar-Ge ekiplerinin 
geliştirdiği projelerle arıza ve 
kesintilere karşı çözüm üretiyor. 
Ar-Ge ve Yatırım Direktörlüğü 
bünyesinde 7’si tamamlanmış, 9’u 
devam eden 16 projeyi yürüten 
BEDAŞ, son olarak güneş ışınları 
nedeniyle iç sıcaklığı artan 
trafolara yönelik geliştirdiği 
projenin pilot uygulamasında 
oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

TRAFOLARDAKİ SICAKLIK 5-10 
DERECE DÜŞÜRÜLDÜ

BEDAŞ’ın Ar-Ge ekibi 
tarafından geliştirilen ‘Trafoların 
Merkezlerinde Isıl Kaplama 
ve Isı Kontrol Projesi’nin pilot 
uygulamasında ‘ısıl boya’ ile 
kaplanan trafolarda iç sıcaklığın 
5 ilâ 10 derece düşmesi sağlandı. 
Proje çerçevesinde oluşturulan 
selektif yüzey, kalın bir izolasyon 
tabakası olmadığı için yüklü 
çalışan trafo tarafından üretilen 
ısının içeride hapsolmasını 
engelledi.

Söz konusu proje sayesinde 
ısınma kaynaklı arıza ve 
kesintilerde azalma sağlandığına 
ve trafolarda verimliliğin arttığına 
işaret eden BEDAŞ Ar-Ge ve 
Yatırım Direktörü İlker Dursun, 
“Yüzeylerin yayıcılık ve yansıtıcılık 
değerleri de proje kapsamında 
ölçüldü. Bu sayede teorik 
matematiksel hesap ile pratiğin 
uyumu gözlendi. Burada üretilen 
sonuçlar ile daha sonra herhangi 
bir trafonun iç sıcaklığının tahmin 
edilebilmesi de mümkün olacak. 
Sonuç olarak, bu tür kaplamalarla 
selektif yüzey oluşturulması, 
içeride oluşan sıcağın dışarıya 
atılmasında ve özellikle yaz 

aylarında güneş kaynaklı artan 
sıcaklığın kontrol edilmesinde 
çok fayda sağlayacak” 
değerlendirmesinde bulundu.

ARAŞTIRMALARA GÖRE YÜZDE 
10-20 TASARRUF SAĞLAYACAK

BEDAŞ Ar-Ge ekipleri tarafından 
uygulanan ve trafolarda 
sıcaklığı 5 ilâ 10 derece düşüren 
uygulamanın ne anlama geldiğini 
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
yapılan araştırmalar net olarak 
ortaya koyuyor. ABD Enerji 
Bakanlığı’nın verilerine dayanılarak 
yapılan bir araştırmaya göre iç 
sıcaklıklarda yaklaşık 4-5 derecelik 
bir azalma sağlanması, yüzde 
10’luk bir tasarrufa denk geliyor. 
BEDAŞ’ın elde ettiği sonuçlarda 
trafolarda bu değerin 10 
dereceye kadar çıkması tasarruf 
oranın yüzde 10 ilâ 20 aralığında 
olacağını gösteriyor.

Slovakya’da AB destekli yapılan 
bir akademik çalışmaya göre ise 
her 7 derecelik sıcaklık düşüşü 
trafo ömrünü iki kat artırıyor. 
Portekiz’de yapılan başka bir 
çalışma da 11 derecelik bir sıcaklık 
düşüşünün trafo ömrünü 2,53 kat 
artırdığına yer veriyor.

İlker DURSUN
BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım Direktörü
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ÇEDAŞ, 78O MİLYON LİRALIK YATIRIMLA  
KÖYE DÖNüŞü BAŞLATTI 

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 
52 bin kilometrekare 
alanda, 920 bin aboneye 
elektrik dağıtım hizmeti 
veren ve 2016 yılını 100 
milyon liralık yatırımla 
tamamlayan Çamlıbel 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(ÇEDAŞ), 2017’de 105 
milyon liralık yatırıma 
imza atacak. 

Söz konusu rakamın yaklaşık 
55 milyon liralık bölümünü 3 
ilde köylere kadar uzanan geniş 
coğrafyadaki havai hatların 
iyileştirilmesi için kullanmayı 

planlayan ÇEDAŞ, 2017-2023 
arasında kırsalda yatırım atağı 
başlatıyor.

2016 yılını değerlendiren ve 2017 
yılı hedeflerini paylaşan ÇEDAŞ 
Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 
“2010 yılından 2015 sonuna kadar 
Çamlıbel bölgesine 400 milyon 
liralık yatırım yaptık. Kısa, orta ve 
uzun vadeli yatırım planlarımız 
hazır. 2017 yılında 105 milyon 
liralık yatırım daha yapacağız. 
Sivas, Yozgat ve Tokat’ta en 
büyük yatırımcı kuruluş olarak 
ciddi istihdam oluşturarak, ülke 
ekonomisine katkı vermeye 
bundan sonra da devam edeceğiz” 
dedi.

Ahmet Sait AKBOĞA
ÇEDAŞ Genel Müdürü

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin kilometrekare alanda, 92O bin aboneye elektrik 
dağıtım hizmeti veren ve 2O16 yılını 1OO milyon liralık yatırımla tamamlayan ÇEDAŞ, 
2O17’de 1O5 milyon liralık yatırıma imza atacak.
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Tüm bu pozitif sonuçlarda 
teknolojiye yapılan yatırımların 
büyük bir payı olduğuna vurgu 
yapan Genel Müdür Ahmet Sait 
Akboğa, elektrik dağıtımında 
arızaları uzaktan izlemeyi ve 

hatları uzaktan beslemeyi 
mümkün kılan ve ‘Veri Toplama 
ve Uzaktan Kumanda Kontrolü’ 
olarak ifade edilen SCADA 
sisteminin en önemli yatırımları 
arasında yer aldığını kaydetti. 

SCADA sisteminin 100 merkezi 
kapsadığını belirten Akboğa, 2017 
yılında ise 40 merkezi daha SCADA 
sistemine entegre edeceklerini 
böylece bölgedeki şebeke 
hakimiyetini artıracaklarını söyledi.

SCADA SİSTEMİNE 2O17’DE 4O MERKEz ENTEGRE EDİLECEK

2.187 KÖYE YATIRIM GİDECEK

‘KAYIP VE KAÇAK ORANINI YüzDE 5’LERE ÇEKTİK’

ÇEDAŞ’ın 2023 vizyonunu da 
açıklayan Akboğa, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş 
yıldönümü çerçevesinde ortaya 
konan 2023 hedefleri kapsamında 
biz de ÇEDAŞ olarak kırsalda 
büyük bir yatırım atağı başlatma 
kararı aldık. Şirketimiz 2017-
2023 arasında köylerin elektrik 
şebekelerini yenileyerek kırsalda 
yaşayan tüketicilerimize kaliteli, 
kesintisiz ve sürekli enerji 
temini konusunda önemli bir 

çalışmaya imza atmayı hedefliyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

2023 vizyonu çerçevesinde 2017-
2023 arasında Sivas’ta 1.127 köye 
ulaşacaklarını ve toplam 400 
milyon liralık yatırım yapacaklarını 
anlatan Akboğa, sözlerine şöyle 
devam etti: “Tokat’a 200 milyon 
liralık yatırım yaparak 552 köye, 
Yozgat’a 180 milyon liralık yatırım 
yaparak 508 köye ulaşıp enerji 
nakil hatlarını ve trafolarını 

yenileyeceğiz. Toplam 780 milyon 
liralık yatırımla 2 bin 187 köye 
ulaşmış olacağız. Amacımız kent 
merkezi ve ilçelerde yaptığımız 
yatırımlarla başlattığımız atağı 
kırsal kesime de taşımak.”

Şirket olarak özelleştirmenin 
ardından kayıp ve kaçakla 
mücadele verdiklerini ve bunun 
sonucunun rakamlara yansıdığını 
söyleyen Genel Müdür Akboğa, 
2011 yılında yüzde 9,20 olan 
kayıp-kaçak rakamlarının 2016 
yılında yüzde 5 seviyelerine 
düştüğüne dikkat çekti. Akboğa, 
“Şirketimizin yaptığı teknoloji 
yatırımları teknik kayıpların 
azalmasına büyük katkı sağlarken 
sıkı denetimlerimiz neticesinde 
ise kaçak elektrik kullanımı 

ise sıfır seviyesine ulaşmış 
durumdadır. Özelleştirme 
dönemi ile kıyasladığımızda 
bölgemizde yüzde 35 
seviyelerinde bir kayıp-kaçak 
iyileşmesi gerçekleştirilmiştir. 
Bugün gelinen noktada yüzde 
5,97 gibi bir kayıp-kaçak oranı 
ile Türkiye ortalamasının altında 
gerçekleşme sağladık. ÇEDAŞ 
olarak Türkiye’de en iyi şirketi 
olma yolunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” ifadesini  
kullandı.

Akboğa, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. kuruluş yıldönümü 

çerçevesinde ortaya konan 2023 
hedefleri kapsamında biz de ÇEDAŞ 

olarak kırsalda büyük bir yatırım 
atağı başlatma kararı aldık.”
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ÇEDAŞ’TAN ENERJİ TASARRUFU YAPAN 1O AİLEYE BEDAVA 
ELEKTRİK

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(ÇEDAŞ) enerji tasarrufu hakkında 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
başlattığı projelere bir yenisini 
ekledi. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 
daha önce ilk ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik ‘Enerjide 
Tasarruf ve Yöntemleri’ konulu 
eğitim seminerleri vererek ‘enerji 
tasarrufu’ konulu resim yarışması 
düzenleyen ÇEDAŞ, enerjinin 

gereksiz yere kullanımının 
engellenmesi ve israfın önlenmesi 
amacıyla da ‘Tasarruf Ediyorum’ 
adlı projeyi hayata geçirdi.  
Proje kapsamında 2016 
yılına oranla 2017 içerisinde 
konutlarında en fazla elektrik 
tasarruf yapan 10 ailenin belirli 
miktardaki elektrik tüketimi 
ÇEDAŞ tarafından ‘bedava’ 
karşılanacak. 

2O16 yılına oranla 2O17 
içerisinde konutlarında 

en fazla elektrik tasarruf 
yapan 1O ailenin belirli 

miktardaki elektrik 
tüketimi ÇEDAŞ tarafından 

‘bedava’ karşılanacak.

‘Tasarruf Ediyorum’ projesi 
hakkında açıklamalarda bulunan 
ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet 
Sait Akboğa, Türkiye’nin enerjide 
dışa bağımlı bir ülke olduğunu 
hatırlatarak bu bağımlılığın 
ekonomiye büyük bir yük 
oluşturduğuna vurgu yaptı. 
Enerji tasarrufunun enerjiyi etkin 
ve verimli kullanmak anlamına 
geldiğini hatırlatan Akboğa, 
gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli 

ve tasarruflu kullanmanın sosyal 
bir sorumluluk olarak hayata 
geçirildiğini aktardı.

Enerji varlıklarının günümüzde 
hızlı bir şekilde tükendiği ve 
enerji tasarrufunu hem bireylerin 
hem de kurumların maddi ve 
manevi sorumluluğu olarak 
değerlendirdiklerini ifade eden 
Akboğa, “Hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası olan elektrik enerjisini, 

insanların kullanımına sunan bir 
kurum olarak enerji tasarrufu 
hakkında farkındalık oluşturmak 
için bu yeni projeyi hazırladık. 
Proje kapsamında Sivas, Tokat ve 
Yozgat’ta 2017 yılında, 2016’ya 
göre en fazla enerji tasarrufu 
yapan abonelerimizin 2018 
yılındaki elektrik tüketiminin 3.000 
kilovatsaate kadar olan bölümü 
şirketimiz tarafından karşılanacak” 
dedi.

‘ENERJİ TASARRUFUNU SOSYAL SORUMLULUK OLARAK GÖRüYORUz’

Ahmet Sait AKBOĞA
ÇEDAŞ Genel Müdürü
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Ahmet Sait Akboğa: 
Şirket teknik 

ekipleri tarafından 
yapılacak incelemeler 
sonrasında ibraz edilen 
dönemlerdeki elektrik 

tüketimlerinin 2O16 
yılı aynı dönemleri 
ile kıyaslanarak en 
fazla oranda enerji 
tasarrufu yapan 

öğrenci ailelerinin 
belirtilen fırsatlardan 
yararlanmaya hak 

kazanacak.

‘TüRKİYE’DE 3.OOO KİLOVATSAAT 24 AYLIK, ÇEDAŞ BÖLGESİNDE 
İSE 3O AYLIK TüKETİME EŞ DEĞER’

BAŞVURULAR 1 ARALIK 2O17’DE YAPILABİLECEK

Türkiye’de mesken abonelerinin 
yıllık ortalama elektrik tüketim 
miktarının 1.500 kilovatsaat 
olduğunu dile getiren Genel 
Müdür Akboğa, 3.000 kilovatsaat 
enerjinin bir mesken abonesinin 
yaklaşık 24 aylık elektrik 
tüketimine denk geldiğini, 
ÇEDAŞ bölgesinde ise 3.000 

kilovatsaatlik enerjinin 30 aylık 
elektrik tüketimine eşdeğer 
olduğunu söyledi. Projeye dâhil 
olmak isteyen tüketicilerin 
mesken aboneliği olması ve 
ailesinde en az bir öğrenci 
bulunması gerektiğine dikkat 
çeken Akboğa, “2017 yılında en 
fazla elektrik tasarrufu yapan 

ilk 10 aileden 1’inci ailenin 3.000 
kilovatsaat, 2’nci ailenin 2.000 
kilovatsaat, 3’üncü ailenin  
1.000 kilovatsaat, 4’üncü ve  
5’inci ailenin 500 kilovatsaat, 
diğer ailelerin ise 200 
kilovatsaatlik elektrik 
tüketimlerini ÇEDAŞ üstlenecek” 
ifadelerini kullandı.

Projeye katılmak isteyen 
tüketicilerin Nisan ayı dâhil 
olmak üzere Aralık 2017’ye 
kadarki dönem içerisindeki 
6 aylık (180 gün) elektrik 
tüketimlerini ibraz ederek 
ÇEDAŞ’a başvurabileceklerini 
belirten Ahmet Sait Akboğa, 
şirket teknik ekipleri tarafından 
yapılacak incelemeler sonrasında 
ibraz edilen dönemlerdeki 
elektrik tüketimlerinin 2016 yılı 
aynı dönemleri ile kıyaslanarak 
en fazla oranda enerji tasarrufu 

yapan öğrenci ailelerinin belirtilen 
fırsatlardan yararlanmaya 
hak kazanacağını söyledi. 
Başvuruların bizzat aboneler 
tarafından yapılacağını ifade 
eden Akboğa, “Öğrenci velisi 
ve mesken aboneliği olan tüm 
tüketicilerimiz belirtilen şartları 
belgelendirmek kaydı ile ‘Tasarruf 
Ediyorum’ projesine dahil 
olabilecek. 1 Aralık 2017 tarihinde 
başlayacak başvurular 20 Aralık 
2017 tarihinde sona erecek” diye 
konuştu.
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Başkent, Ayedaş ve Toroslar 
EDAŞ Genel Müdürü Murat Pınar, 
günümüzde sayısı hızla artan 
elektrik araçların şebekeleri de 
dönüştüreceğini ifade etti. Murat 
Pınar, trafikteki her 10 araçtan 
biri elektrikli otomobil olursa 
sadece Ankara merkezde 15 
milyon, İstanbul’da ise 40 milyon 
liralık şebeke yatırımı yapılması 
gerektiğini söyledi. Pınar, 
şimdiden yatırımlara başlamak 
gerektiğini belirtti

Otomotiv sektörünün öncelikli 
konuları arasında yer alan 
elektrikli araçlar şarj ihtiyaçlarını 
karşılamak için istasyonlara 
ihtiyaç duyacak. Elektrikli 
araçların şebeke üzerindeki 
olası etkilerini tespit amacıyla 
başlattıkları projenin detaylarını 
aktaran Başkent, Ayedaş ve 
Toroslar EDAŞ Genel Müdürü 
Murat Pınar, “Projemiz 
kapsamında şirket bünyemize  
18 adet elektrikli BMW i3 
otomobil ekledik. Bu araçlarla iki 
yıl boyunca 160 bin kilometre  
yol kat ettik. Uygulama 
sonucunda elektrikli araçların  
5-6 liralık enerjiyle 100 kilometre 
yol kat edebildiği ortaya çıktı” 
dedi.

HIZLA UYUM SAĞLAMAMIZ 
LAZIM 

Enerji sarfiyatındaki avantajı 
sayesinde elektrikli araçların 
sektörde geri dönülmez bir 
değişime yol açacağının altını 
çizen Murat Pınar, “Trafikteki 
araçların yüzde 10’u elektrikli 
olursa Ankara metropol sınırları 
içinde minimum 15 milyon liraya 
yakın yatırıma ihtiyaç olacak. Bu 
rakam İstanbul için 40 milyon lira. 
Türkiye ölçeğine geldiğimizde 
bunun ne kadar yüksek bir 
rakam olacağını tahmin etmek 
çok zor değil. Elektrikli araçlar 
beklenenden hızlı yaygınlaşacak. 
O hıza ayak uydurmamız lazım. 
Çünkü insanlar gidip para verip 
arabayı kullanmak üzere direkt 
alıyor. Yani bir bekleme süresi, 
geçiş süreci yok” dedi.

DAĞILIMI DOĞRU 
YÖNETMEK ÖNEMLİ 

“Bataryalar hangi saatte şarj 
edilecek ya da edilmeli, bunu 
doğru yönetmeliyiz. İlk akla gelen, 
şebekenin dengesi için elektrikli 
araçların şarjını, normalde 
tüketimin düşük olduğu gece 

saatlerinde yapacağız. Ama ya 
diğer saatlerde de ihtiyaç olursa? 
Ayrıca bataryaların hangi sürede 
şarj edilebileceği de hesaba 
katılması gereken bir nokta. Şarj 
noktalarını hangi bölgeye koymak 
lazım sorusu da var. Çünkü bazı 
bölgeler yoğun, yeni yatırım 
ihtiyacı ortaya çıkacak. Bazı 
bölgelerde kabloların kapasitesi 
dolu ve ciddi bir yoğunluk varsa 
müdahale ederek kabloları da 
değiştirmek gerekecek” dedi. 
Başkent, Ayedaş ve Toroslar 
EDAŞ öncü AR-GE ve enerji 
geleceğini gözeten uygulamalarını 
sürdürmeye devam edecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞEBEKE YATIRIMI HIzLANACAK

“Elektrikli araçlar 
beklenenden 

hızlı 
yaygınlaşacak. 

O hıza ayak 
uydurmamız 

lazım.”
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‘AKILLI ŞEHİRLER 
BÖLGESEL İHTİYACA CEVAP 
VERMELİ’

30 farklı ülkeden heyetlerin 
katıldığı zirvede bir konuşma 
yapan Başkent, Ayedaş ve 
Toroslar EDAŞ Genel Müdürü 
Murat Pınar, akıllı şehirlerin insan 
hayatında yaratacağı farka dikkat 
çekerek mutlaka yerel ihtiyaç ve 
dinamiklere bakılarak bölge halkına 
özel olarak geliştirilmesi gerektiğini 
ifade etti. Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri olarak Türkiye’deki ilk 
akıllı şehir uygulamasına “Kritik 
Altyapıların Yönetimi Projesi (KRİTA) 
ile Gaziantep’te başladıklarını 
anımsatan Pınar, 3.6 milyon liraya 
mal olacak projenin Haziran 
2018’de tamamlanacağını söyledi. 
Konuşmasında, KRİTA’nın önemli 
ayaklarından biri olacak elektrikli 
araçlarla ilgili de bilgi veren Pınar, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “2014 
yılında bu konuyla ilgili bir projeye 
başladık ve şirketin araç parkına 
18 adet elektrikli BMW i3 otomobil 
ekleyerek iki yıl boyunca kullandık. 
Uygulama sonucunda elektrikli 
araçların 5-6 liralık enerjiyle 100 
kilometre yol kat edebildiği ortaya 
çıktı. 

Bu rakam, orta sınıf bir benzinli ve 
motorinli aracın harcadığı yakıtın 
dörtte birine, hatta daha altına 
karşılık geliyor.”

Pınar, kongrede yaptığı konuşmada 
Eurogia2020 Topluluğu’nda 
yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini 
ve önümüzdeki dönemde yurt 
dışındaki uygulamaların Türkiye’ye 
taşındığını da sözlerine ekleyerek, 
müşterilerin memnuniyetini 
artıracak güncel teknoloji 
ve inovatif projelere devam 
edeceklerini söyledi.

Başkent, Ayedaş 

ve Toroslar EDAŞ 

Genel Müdürü 

Murat Pınar Enerjisa 

Dağıtım Şirketleri 

olarak Türkiye’deki 

ilk akıllı şehir 

uygulamasına “Kritik 

Altyapıların Yönetimi 

Projesi (KRİTA) 

ile Gaziantep’te 

başladıklarını söyledi.

AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİ’NDE  
ENERJİSA DAĞITIM ŞİRKETLERİNE ÖDüL 

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda sektöre 
katkılarından dolayı Enerjisa Dağıtım Şirketlerine ödül verildi. 
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Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım 
hizmeti verdiği Kastamonu’da 
kesintisiz ve sürdürülebilir 
enerji hedefi ile insansız hava 
araçlarını kullanmaya başladı. 
Geçtiğimiz ay Bozkurt İlçesi’ndeki 
ormanlık alanda bu yöntemle 12 
kilometrelik hatta arıza tespiti 
yapıldı

Başkent EDAŞ, sürdürülebilir 
ve kesintisiz enerji hedefi için 
teknoloji yatırımlarını hızlandırdı. 
Arıza ve bakım tespitlerinin 
insan eliyle yapılmasının zor 
olduğu arazide dağıtım hatlarını 
insansız hava araçlarıyla (İHA) 
yakından görüntüleme imkânı 
bulan Başkent EDAŞ, bu sayede 
müdahaleleri de daha hızlı 
gerçekleştirebiliyor. 

Kuzeyde yer alan enerji nakil 
hatlarının büyük çoğunluğunun 
ormanlık alanda bulunduğu 
Kastamonu’da arıza ve bakım 
tespiti hem iş gücü hem de yabani 
hayvan riski nedeniyle ciddi 
sorunlar yaratıyor; ekipler yabani 
hayvanlar nedeniyle bazı bölgelere 
giremiyor. Ocak ayı itibarıyla 
İHA’ları kullanmaya başlayan 
Başkent EDAŞ, bu sorunları 
teknolojiyle aşıyor. Biri 8 pervaneli 
multikopter, diğeri kanatlı tip 
olmak üzere iki insansız hava 
aracını sahaya indiren Başkent 
EDAŞ, Kastamonu’nun Bozkurt 
İlçesi’ndeki ormanlık alandan 
geçen Günvakti enerji nakil 
hattının 12 kilometrelik kısmını 
İHA’larla kontrol ederek arızalanan 
direği bakım programına aldı.  

2 GÜNLÜK İŞİ 3.5 
SAATTE YAPTI

Günvakti’ndeki çalışmayı 
3.5 saatte tamamlayan 
İHA, ekiplerin zorlukla 
ulaşacağı, yabani hayvan 
tehdidinin olduğu 
bölgeye varıp tespiti 
hızla gerçekleştirdi. 
3 kişilik bir ekibin bir 
günde yapamayacağı işi 
çok kısa zamanda bitiren 
insansız hava aracı, 
önümüzdeki dönemde 
Bartın, Karabük ve 
Zonguldak’ta da 
kullanılmaya başlayacak.

BAŞKENT EDAŞ’IN İHA’LARI  
SAHAYA İNDİ 

Başkent EDAŞ, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji hedefi için teknoloji yatırımlarını hızlandırdı.
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Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda çalışması için gereken 
sorumluluğu her kademede alan 
Başkent, Ayedaş ve Toroslar 
Elektrik Dağıtım Şirketleri her 
alanda olduğu gibi iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda da örnek 
uygulamalara imza atmaya devam 
ediyor.

İnsan odaklı yaklaşımıyla 
müşterileri ve çalışanları için değer 
yaratmayı hedefleyen AYEDAŞ, 
Başkent ve Toroslar, 4-10 Mayıs 
İş Sağlığı ve Güvenliği haftası 
kapsamında kısa film hazırladı. 
İş sağlığı ve güvenliği kurallarını 

uygulamanın sevdiklerimiz için ne 
kadar önemli olduğunu vurgulayan 
filmde çalışanların akrabalarına, 
yakınlarına yer verildi. Onlar için iş 
sağlığı ve güvenliğinin ne demek 
olduğu soruldu ve çalışanların 
eşlerinden, çocuklarından, 
ailelerinden çok duygusal ve 
hayatın içinden yanıtlar alındı.  Film, 
“Bizim için iş sağlığı ve güvenliği 
demek, sevdiklerimiz ve hayat 
demek! Yani sevmeye değer olan 
her şey demek” mesajıyla sosyal 
mecralarda yayınlandı. Tüm sosyal 
medya hesaplarından paylaşılan 
kısa filmde Enerjisa CEO’su Kıvanç 
Zaimler, Enerjisa Dağıtım Şirketleri 

Genel Müdürü Murat Pınar, gibi 
üst düzey yöneticiler de iş sağlığı 
ve güvenliği hakkındaki görüşlerini 
paylaştı.

BAŞKENT, AYEDAŞ VE TOROSLAR “GüVENLİK İÇİN EL ELE” DİYOR

AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar 
EDAŞ, 4-1O Mayıs İş Sağlığı ve 
Güvenliği haftası kapsamında 
kısa film hazırladı. Film, “Bizim 

için iş sağlığı ve güvenliği 
demek, sevdiklerimiz ve hayat 
demek! Yani sevmeye değer 

olan her şey demek” mesajıyla 
sosyal mecralarda yayınlandı.
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AKILLI ŞEHİR GAzİANTEP PROJESİ  
HAYATA GEÇİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliği ile Toroslar EDAŞ 
bölgesindeki Gaziantep’te, ‘Akıllı Şehir’ örnek uygulamasına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliği 
ile Toroslar EDAŞ bölgesindeki 
Gaziantep’te, ‘Akıllı Şehir’ örnek 
uygulamasına başladı. 3,6 milyon 
lira bütçeyle gerçekleştirilecek 
proje kapsamında, Masal 
Parkı’nda yeni nesil enerji 
teknolojileri tanıtılıyor.

Toroslar EDAŞ, elektrik dağıttığı 
altı kentten biri olan Gaziantep’te 
‘Akıllı Şehir’ örnek uygulamasına 
başladı. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı ile koordineli olarak 
yürütülen ve ‘KRİTA’ (Akıllı 
Şehirlerde Kritik Altyapıların 
Yönetimi Projesi) adı verilen proje, 
yeni nesil enerji sistemlerinin 
tanıtılacağı bütüncül yapısıyla, 
‘Akıllı Şehir’ projeleri arasında öncü 
nitelikte olacak.

3.6 MİLYON TL 
HARCANACAK

EPDK Ar-Ge fonuyla yürütülen 
ve 2018 yılının haziran ayında 
tamamlanması hedeflenen proje, 
3,6 milyon liraya mal olacak. 
Proje kapsamında, 2014 yılında 
Uluslararası Park ve Rekreasyon 
Yönetim Federasyonu (IFPRA) 
tarafından en özellikli park ilan 
edilen ve içinde kafe, restoran, 
oyun alanları ve tematik bölümler 
de bulunan 100. Yıl Atatürk 
Kültür Parkı’nda yeni nesil enerji 
sistemlerine ilişkin uygulamalar 
yapılacak. Bu uygulamalar, elektrik 
altyapısını iyileştirme ve yenileme 
çalışmaları, park alanında 
güneş enerjisi üretim sistemleri 
kurulumu, enerji depolama pilot 
sistemi kurulumu ve elektrikli 
şarj altyapısı kurulumunu 

içerecek. Bu sistemlere ek olarak 
park alanı içerisinde gürültü 
ve hareket sensörlerine sahip 
akıllı aydınlatma uygulaması da 
gerçekleştirilecek.

EPDK Ar-Ge fonuyla 

yürütülen ve 2O18 

yılının haziran ayında 

tamamlanması 

hedeflenen Akıllı Şehir 

Gaziantep projesi, 

3,6 milyon liraya mal 

olacak

Murat PINAR  
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü

Fatma ŞAHİN 
Gaziantep Büyükşehir

Belediye Başkanı
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AKILLI ÇİÇEKLER ENERJİ VERECEK

KRİTA projesinin ilk adımı 
Gaziantep Masal Parkı’nda hayata 
geçirildi. KRİTA Projesi’nin 6 odak 
noktası arasından Yenilenebilir 
Çözümler başlığı altında temin 
edilen 2 adet Smartflower 
(akıllı çiçekler) sistemleri 
parkın içerisine yerleştirildi. 
Akıllı çiçeklerle üretilen enerji, 
bölgelerdeki engelli araç 
şarj istasyonları ile banklara 
yerleştirilecek cep telefonu 
ve tablet şarj istasyonlarında 
kullanılacak. 

Projenin 6 odak noktası bulunuyor. 

> Akıllı aydınlatma: Proje bölgesinde tesis edilecek akıllı aydınlatma sistemi ile birlikte 
kamusal aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yürütülecek, park alanında halka 
açık 4G internet hizmeti sağlanacaktır.

> Elektrikli ulaşım: Elektrikli toplu ulaşım çözümlerini destekleyen hızlı şarj altyapısı 
kurularak şehirlerimizde temiz ulaşım sistemlerinin tanıtılması ve test edilmesi sağlanacaktır.

> Altyapı çözümleri: Proje bölgesindeki elektrik tedariki kalitesinin artırılması ve şebekenin 
modernize edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek, ‘Enerji Depolama’ ünitesi ile şebeke 
yapısı güçlendirilecektir.

> Yenilenebilir çözümler: Park alanında kurulacak güneş takip mekanizmasına sahip 
‘Smartflower’ ürünleriyle kentsel alanda yenilenebilir enerji üretimi yapan yüksek verimliliğe 
sahip sistemler kurulacaktır.

> Belediyecilik çözümleri: Kentsel alanlarda Belediye ve altyapı işletmecilerinin 
faaliyetlerinin koordinasyonunu amaçlayan yazılım platformu geliştirilecektir.

> Nesnelerin interneti: Geliştirilen yazılım platformu, proje bölgesinde kurulan sistemlerin 
anlık olarak izlenebileceği, sistemlerin entegre yönetimini sağlayacaktır.

Akıllı çiçeklerle üretilen 
enerji, bölgelerdeki 

engelli araç şarj 
istasyonları ile banklara 

yerleştirilecek cep 
telefonu ve tablet 

şarj istasyonlarında 
kullanılacak.

KRİTA PROJESİ HAKKINDA
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BAŞKENT, AYEDAŞ 
VE TOROSLAR EDAŞ 
AVRUPA’YA YÖN VEREN 
TEKNOLOJİLERDE DE 
SÖz SAHİBİ OLACAK

Son teknolojinin kullanıldığı 
akıllı şebeke projeleri ile hizmet 
kalitesinde gelişmiş ülke 
standartlarını Türkiye’ye getirmeyi 
hedeflediklerini belirten Başkent, 
Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Genel 
Müdürü Murat Pınar, “Sorumluluk 
bölgelerimizde müşterilerimizin 
kaliteli elektrik ve kaliteli hizmet 
alabilmeleri için çok çalışıyoruz. 
Türkiye’de dağıtım sektöründe 
insansız hava aracı teknolojisini 
elektrik dağıtım alanından 
kullanan ilk firmayız. Ek olarak, 
Orta Gerilim ve Alçak Gerilim 
şebekede gerilim düzenleyici 
teknolojilerin araştırılması gibi 
pek çok çalışmayı da hayata 
geçiriyoruz. Şebekelerimizde 
hangi noktalarda gerilim etkin 
değer limitlerinin aşıldığını takip 
ediyor, nedenlerini araştırıyor, OG 
ve AG seviyesinde daha önce yurt 

içinde elektrik dağıtım şirketleri 
tarafından kullanılmamış mevcut 
teknolojilerin sahada tecrübe 
edebiliyoruz. E. ON Connecting 
Energies beraberliğinde 
Türkiye’deki ilk pilot Talep Tarafı 
Katılımı Projesi’ne başladık. 
Pilot proje ile Türkiye elektrik 
sektöründe olgunlaşmakta 
olan bu kurguya dağıtım şirketi 
perspektifinden bakarak 
uygulama ile süreçte elde edilen 
bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını 
amaçlıyoruz. Tüm bu uygulamalar 
ve hazırlıklar ışığında 2017 yılında 
kaliteli ve sürdürülebilir enerji 
için çalışmalarımıza ve yeni 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak 
hizmetin sürdürülebilirliği için 
“yeni enerji geleceğini” gözeterek 
çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı 
planlıyoruz. Yalnızca bugünün 

operasyonu değil, geleceğin 
şebekesi için planlamamızı 
yapıyoruz. Elektrik dağıtımı 
yaptığımız üç bölgede müşteri 
odaklı projelerimizi sürdüreceğiz” 
dedi.

Başkent, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Genel Müdürü Murat Pınar,  
“Türkiye'de dağıtım sektöründe insansız hava aracı teknolojisini elektrik dağıtım alanından 
kullanan ilk firmayız.” dedi.

Başkent, Ayedaş ve Toroslar 

EDAŞ Genel Müdürü Murat 

Pınar: “Yalnızca bugünün 

operasyonu değil, geleceğin 

şebekesi için planlamamızı 

yapıyoruz. Elektrik dağıtımı 

yaptığımız üç bölgede 

müşteri odaklı projelerimizi 

sürdüreceğiz” dedi.

Murat PINAR  
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü

Gabriel MARQUETTE  
Eurogia 
Genel Müdürü
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AVRUPA’YA YÖN VEREN TEKNOLOJİLERDE DE SÖz SAHİBİ 
OLACAK

BAŞKENT, AYEDAŞ VE TOROSLAR 
DESTEK HESAPLARIYLA 7-24 
TWİTTER’DA 

Avrupa Birliği çatısı altında 
faaliyet gösteren ve Avrupa’nın 
önde gelen firmaları tarafından 
desteklenen uluslararası Ar-Ge 
destek programı EUREKA’nın 
Eurogia2020 Topluluğu’nda 
yönetim kurulu üyeliğini Başkent, 
Ayedaş ve Toroslar EDAŞ 
Genel Müdürü Murat Pınar 
yürütecek. Avrupa’nın önde 
gelen şirketleri ile birlikte Ar-Ge 
alanında önemli bir rol üstenecek 
olmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade eden Pınar, 
“EUREKA bünyesinde Türkiye’yi 
temsil etmek hem şirketimiz 
hem de ülkemiz adına bizleri 

Sürdürülebilir elektrik hizmeti ve yenilikçi vizyonu ile 
hizmet vermeye devam eden Ayedaş, Toroslar EDAŞ ve 
Başkent EDAŞ bölgelerindeki müşterilerinin taleplerine 
şeffaf ve hızlı bir şekilde cevap vermek amacıyla sosyal 
medya üzerinden destek hesapları açtı.

 Twitter üzerinden açılan @baskentdestek, @
ayedasdestek, @toroslardestek hesapları abonelerin 
aldıkları hizmetle ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak 
için 7/24 gerçek zamanlı olarak hizmet veriyor. 
Müşteri memnuniyeti yaklaşımını sosyal medyaya 
taşımayan Ayedaş, Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, 
müşterilerin elektrik dağıtım hizmetlerine yönelik soru 
ve görüşlerini Twitter’daki iletebilecekler.

Twitter üzerinden açılan @baskentdestek,  
@ayedasdestek, @toroslardestek hesapları 
abonelerin aldıkları hizmetle ilgili her türlü ihtiyacını 
karşılamak için 7/24 gerçek zamanlı olarak hizmet 
veriyor.

gururlandırıyor. Eurogia2020 
etiketine uygun görülen projelerin 
toplam büyüklüğü 220 Milyon 
Euro seviyesinde gerçekleşiyor. 
Kanada, İspanya, Fransa, 
Hollanda, Norveç gibi ülkelerle 
birlikte bu projelere yön verirken 
aynı zamanda Türkiye’ye teknoloji 
alanında yenilikçi deneyimler 
taşıma fırsatını elde edeceğiz. 

Bu anlamda sahip olduğumuz 
tecrübe, bilgi ve uzmanlık ile hem 
ülkemize hem de Avrupa’ya katkı 
sağlayacak bir sürecin içinde 
olarak başarılı çalışmalara imza 
atmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkent, Ayedaş ve 

Toroslar EDAŞ Genel 

Müdürü Murat Pınar: 

“Avrupa’nın önde gelen 

şirketleri ile birlikte 

Ar-Ge alanında önemli 

bir rol üstenecek 

olmaktan dolayı mutluluk 

duyuyoruz.”
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AVRUPADA’Kİ SON 1O YILIN EN 
İNOVATİF PROJESİ SEÇİLDİ 

Türkiye’nin ilk mikro şebekesini kuran Başkent EDAŞ, ITEA’dan ödül alan ilk Türk dağıtım 
şirketi oldu.

AB ITEA3 ve TüBİTAK 
desteğiyle ve  

7 ülkeden 33 şirketin iş 
birliğiyle gerçekleşen 
Akıllı Enerji Farkındalık 

Sistemleri Projesi (SEAS) 
Avrupa’daki son  

1O yılın en inovatif 
projesi seçildi.

TÜBİTAK desteği ile 
2014 yılında başlayan 
ve saha uygulama 
liderliğini Başkent 
EDAŞ’ın yaptığı SEAS-
Gölbaşı Mikro Şebeke 
Demonstrasyonu, 
Avrupa’daki son 10 
yılın en inovatif projesi 
oldu. Proje 7 ülkeden 
33 şirketin iş birliğiyle 
hayata geçti

AB ITEA3 ve TÜBİTAK desteğiyle 
ve 7 ülkeden 33 şirketin iş 
birliğiyle gerçekleşen Akıllı Enerji 
Farkındalık Sistemleri Projesi 
(SEAS) Avrupa’daki son 10 yılın en 
inovatif projesi seçildi. 10 Mayıs’ta 
düzenlenen Digital Innovation 
Forum 2017’de “İnovasyon ve İş 
Etkisi Mükemmelliği” ödülü alan 
toplam 21 milyon Euro bütçeli 
SEAS projesinin Mikro Şebeke 
Demonstrasyon çalışmalarını 
Enerjisa dağıtım şirketlerinden 
Başkent EDAŞ yürüttü.
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“GELECEĞİN 
ŞEBEKELERİ IÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR 
PROTOTİP OLAN 
PROJE”

2016 yılı sonu itibarıyla 
tamamlanan projeyle ilgili bilgi 
veren Başkent, Ayedaş ve 
Toroslar EDAŞ Genel Müdürü 
Murat Pınar, 300 kWp kurulu 
güneş enerjisi gücüne sahip 
Mikro Şebeke Demonstrasyon 
alanında detaylı güç kalitesi 
analizlerinin yapılabildiğini, 
kampus alanındaki trafo 
altyapısının da SCADA sistemi 
üzerinden takip edilebildiğini 
söyledi. Projenin, ‘nesnelerin 
interneti’ (IoT) platformu 
sayesinde kurulan elektrikli araç 
şarj istasyonları ve akıllı sayaç 
altyapısı gibi tüm sistemlerin 
bütünleşik çalışabilir hale 
getirildiğine değinen Pınar, şöyle 
devam etti: “Geleceğin şebekeleri 
için çok önemli bir prototip 
olan proje, enerji kaynaklarının 
ve tüketiminin yerel düzeyde 
etkin yönetimini hedefliyor. 
Ankara Gölbaşı’nda bulunan 
Gazi Teknopark’ın Türkiye’nin ilk 
mikro şebeke demonstrasyon 
merkezi olarak dizayn edildiği 
proje, temiz enerji teknolojilerinin 
şebekelere entegrasyonu için 
ülkemize önemli bir uygulama 
sahası kazandırıyor. Büyük bir 
dönüşüm sürecinin başlangıcında 
olan enerji sektörü için bu 
yaklaşım, üniversite kampusları 
ya da hastane bölgeleri 
gibi alanlardan başlayarak 
yaygınlaşma potansiyeline sahip. 

Oluşan altyapı, geleceğimizi 
şekillendirecek akıllı şehir 
uygulamalarının enerji ayağı için 
de çok önemli bir fırsat sunuyor.” 

Projenin demonstrasyon 
iş paketindeki kullanım ve 
demonstrasyon senaryoları 
görev liderliğini üstlenen Başkent 
EDAŞ, teknik ve operasyonel bilgi 
birikimi sayesinde özellikle mikro 
şebeke ölçeğindeki yerel enerji 
kaynaklarının yönetimi ve şebeke 
entegrasyonu konularında 
projeye yön verdi.

Başkent, Ayedaş ve 
Toroslar EDAŞ Genel 
Müdürü Murat Pınar, 

3OO kWp kurulu 
güneş enerjisi gücüne 
sahip Mikro Şebeke 

Demonstrasyon 
alanında detaylı güç 
kalitesi analizlerinin 

yapılabildiğini, kampus 
alanındaki trafo 

altyapısının da SCADA 
sistemi üzerinden takip 

edilebildiğini söyledi.

Murat PINAR  
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 

Genel Müdürü

 “Geleceğin şebekeleri için 

çok önemli bir prototip olan 

proje, enerji kaynaklarının ve 

tüketiminin yerel düzeyde 

etkin yönetimini hedefliyor.”



Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, 
Iğdır, Ardahan ve Bayburt illerinde 
2 milyondan fazla müşteriye 
elektrik dağıtım hizmeti sunan 
Aras EDAŞ enerji sektöründe bir 
ilke imza atarak yerel yöneticiler 
ile yatırımları görüşmek için bir 
araya geldi.

İl valilerinin başkanlığında 
düzenlenen toplantılarda 
2016 yılında gerçekleştirilen 
yatırımların yanı sıra 2017 yılında 
yapılacak yatırımlar da mercek 
altına alındı. 

Aras EDAŞ’ın sorumluluk alanında 
bulunan 7 ilde ilgili valilerin 
başkanlıklarında, kaymakamlar, 
belediye başkanları ve Aras 

EDAŞ’ın üst düzey yöneticilerinin 
de katılımı ile gerçekleştirilen, 
bölgelere özgü olarak yatırımlara 
şekil verecek dinamiklerin 
görüşüldüğü toplantılarda, Aras 
EDAŞ’ın özelleştirme sonrasında 
yaptığı çalışmalara ve geleceğe 
yönelik planlanan projelerine de 
yer verildi.

Çözüm ortağı olma hususunda 
yerel yönetimlerin önemine 
değinen Aras EDAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ümit Kiler 
“Özelleştirme tarihinden itibaren 
600 milyonluk yatırım yaptık, 
amacımız kesintisiz hizmet. Bu 
yolculuğumuzda Sayın Valilerimiz 
başta olmak üzere belediye 
başkanlarımız ve mülki idare 

amirlerimiz en büyük çalışma 
arkadaşlarımızdır. İdarecilerimizin 
isteklerini yerine getirmek için 
çalışmalarımız devam edecektir.” 
dedi.

Söz konusu yatırımlarla bölgede 
enerji kesintisini unutturmak 
istediklerini dile getiren Aras 
EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, 
“Hedefimiz yerel yöneticilerimizle 
birlikte belirlediğimiz yatırımlarla 
bölgemizdeki enerji kesintisini 
insanlarımıza unutturmak ve 
hizmet kalitesini de olabildiğince 
yükseltmek. Bölgenin kalkınması 
için çok önemli olduğuna 
inandığımız kesintisiz enerji 
için tüm ekibimizle çalışıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Aras EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ümit Kiler: “Özelleştirme tarihinden itibaren  
6OO milyon TL’lik yatırım yaptık, amacımız kesintisiz hizmet.”

ARAS EDAŞ’TAN 7 İLDE 7 VALİ BAŞKANLIĞINDA     
YATIRIM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
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Ümit KİLER 
Aras EDAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı



Aras Elektrik ile 
müşterileri arasında 
köprü görevini 
üstlenmek için 
Erzurum’da faaliyete 
başlayarak geçtiğimiz 
yıl hizmete giren Kars 
lokasyonu ile tüm 
bölgede hizmet veren 
Çözüm Merkezi 444 7 
850 telefon numarası 
ile 7 gün 24 saat 
müşterilere hizmet 
sunmaya devam 
ediyor.

Gelişmiş teknoloji altyapısı ve 
uygulamaları, yetkin işgücü 
kaynakları ile dış kaynak 
hizmetleri çerçevesinde önde 
gelen kurumsal çağrı merkezleri 
arasında yer alma vizyonu 
ile Aras EDAŞ’a hizmet veren 
Çözüm Merkezi bir dizi zorlu 
denetimi başarıyla geçerek TS 
EN 15838:2010 Müşteri İletişim 
Merkezleri Hizmet Sertifikasını 
almaya hak kazandı.

Kesintisiz Enerji ilkesi ile 
çalışmalarını yürüten Aras EDAŞ, 
müşterilerine 7/24 hizmet sunan 
Çözüm Merkezinin inovasyon 
ve sürekli gelişim yaklaşımı ile 
uluslararası standartlara uygun 
hizmet verdiğinin göstergesi 
olarak TS EN 15838:2010 Müşteri 

İletişim Merkezleri Hizmet 
Sertifikasına sahip olmasını 
istemesiyle başlayan denetim 
süreci başarı ile tamamlandı.

Hizmet kalitesini tescilleyen 
Çözüm Merkezi, çalışanlarının da 
desteğini alarak yüksek müşteri 
memnuniyeti odağı ile kazanmış 
olduğu müşteri deneyimleri 
sayesinde hizmet kalitesini 
attırmak için çalışmalarına devam 
ediyor.

Aras Elektrik  
Çözüm Merkezi,  

“TS EN 15838:2O1O Müşteri 
İletişim Merkezleri Hizmet 

Sertifikası” ile hizmet 
kalitesini tescilledi.
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ARAS ELEKTRİK ÇÖzüM MERKEzİ KALİTESİNİ TESCİLLEDİ.

Aras EDAŞ’a hizmet veren Çözüm Merkezi bir dizi zorlu denetimi başarıyla geçerek Müşteri 
İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasını almaya hak kazandı.
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GüÇLü SERMAYE YAPISI İLE SEKTÖRüN  
ÖNCü DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN  
KCETAŞ 9O. YILINDA…

Yeni teknolojileri uygulayarak sektöre öncülük etme fonksiyonunu sürdüren 
KCETAŞ, 9O. yılında yeni logosu ve organizasyon yapısıyla hedefine emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
olarak çevreye ve topluma karşı 
olan sorumlulukları çerçevesinde, 
hizmet kalitesini her geçen gün 
daha da iyileştirilmesi için örnek 
olabilecek en iyi uygulamaları 
araştırarak tüketicilerin hizmetine 
sunuyor.

“Daima tüketici memnuniyeti” 
anlayışıyla çalışmalarını sürdüren 
KCETAŞ, gerçekleştirdiği 
çalışmalar kapsamında; 
görev bölgesi dâhilindeki 
muhtarların talep, şikâyet 
ve önerilerini en kısa sürede 
cevaplandırabilmek amacıyla 
haftalık olarak muhtarlarla 
toplantı yapıyor. KCETAŞ ayrıca, 
“Enerjik Sohbetler” adı altında 
paydaşlarıyla buluşuyor, okullarda 

ve AVM’lerde eğitmenlerin de 
katılımıyla enerji güvenliği temalı 
çeşitli etkinlikler düzenliyor. 

KCETAŞ’tan yapılan açıklamada, 
“Başarımıza öncülük eden 
kurucularımızın bize bıraktığı 
emaneti, kendine özgü yönetim 
anlayışı, yönetim modelleri, kişiye 
bağlı olmayan yerleşmiş kurumsal 
politikalar ile aydınlık geleceklere 
taşıyoruz.” denildi.

Türkiye’nin ilk özel 

elektrik dağıtım şirketi 

olan KCETAŞ, güçlü 

teknik alt yapısı ile 

kesintisiz olarak elektrik 

dağıtımını sağlıyor. Yeni 

teknolojileri uygulayarak 

sektöre öncülük etme 

fonksiyonunu sürdüren 

KCETAŞ 90. yılında yeni 

logosu ve organizasyon 

yapısıyla hedefine emin 

adımlarla ilerlemeye 

devam ediyor.

KCETAŞ, hizmet kalitesinin her 

geçen gün daha da iyileştirilmesi 

için örnek olabilecek en iyi 

uygulamaları araştırarak 

tüketicilerin hizmetine sunuyor.
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MUHTARLARDAN MEDAŞ’A 
TEŞEKKüR PLAKETİ

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği, yaptığı 
hizmetlerden dolayı Meram 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş 
ve MEDAŞ işletme sorumlularına 
teşekkür plaketi verdi.

Muhtarlar derneğinde 
düzenlenen programa, Konya’nın 
merkez Meram ilçe Kaymakamı 
Resul Çelik, merkez Karatay ilçe 
Kaymakamı Selim Parlar, MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
MEDAŞ işletme sorumluları ve 
muhtarlar katıldı. 

Programda konuşan Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Suat Uzun, geçmiş dönemlerde 
MEDAŞ’lardan birtakım sıkıntıları 
olduğunu belirterek, “Artık 
MEDAŞ’la sıkıntılarımızın yüzde 

90’ı hallolmuş durumdadır ve 
eskiden biz bildirdiğimizde çok 
geç zamanlarda 1-2 ay gibi sokak 
lambası değiştiremediğimiz 
günleri çok iyi hatırlıyorum. 
Eski muhtar arkadaşlarımız da 
bunları biliyorlar. Ama şimdi 
muhtar arkadaşlarımız bizzat 
Erol Bey’in talimatıyla hepimiz 
telefonları açtığımızda 186 
olsun veya kendimiz bire bir 
konuştuğumuzda olsun sokak 
lambaları ve diğer sorunlarımızı 
da hallediyoruz artık” dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş ise MEDAŞ olarak 
kamu hizmeti verdiklerinin 
farkında olduklarını ifade ederek, 
“Bu bilinçle vatandaşlarımıza en 
iyi hizmeti vermek gerektiğine 
inanıyoruz. Bu amaçla hizmet 
kalitesini sürekli artırmak için 
çalışıyoruz. Bu anlamda da halkın 

nabzını en iyi tutan muhtarlardan 
aldığımız bu plaket bizim için 
çok değerlidir. Muhtarlarımızdan 
gelen şikayet ve önerileri 
hızlı şekilde çözmek temel 
amacımızdır. Nitekim bununla ilgili 
geçen sene de muhtarlık iletişim 
hattını açmıştık. Gerek oraya 
gerek telefonla gerek başka 
şekilde her türlü şikayetlerinizi 
bize bildirebilirsiniz. En kısa 
zamanda çözüme kavuşturmak 
bizim temel görevimizdir. 
Muhtarlarımızın bu teşekkürü, 
bizi daha da motive etmiştir. 
Amacımız hizmet kalitemizi daha 
da artırmaktır.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Konya 
Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar 
Derneği Başkanı Suat Uzun, 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş ve MEDAŞ işletme 
sorumlularına plaket takdim etti.

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği, yaptığı hizmetlerden dolayı Meram 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve MEDAŞ işletme 
sorumlularına teşekkür plaketi verdi.
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İŞ SAĞLIĞI VE GüVENLİĞİ  
TİYATRO SAHNESİNDE

Alanında öncü olan elektrik 
dağıtım şirketi MEDAŞ, iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda 
farkındalık yaratmak için farklı bir 
yol izledi, sanata başvurdu.

Profesyonel sanatçılar tiyatro 
sahnesine bu kez, hayat kurtaran 
önlemleri anlatmak için çıktı.

Çalışmalarına tüm hızıyla devam 
eden Medaş, çalışanlarını 
eğlendirirken aynı zamanda eğitti.

Tiyatrocular, sergiledikleri 
oyunda, iş kazalarını ve kişisel 
korunma malzemelerinin önemini 
anlattı.

Aksaray’da başlayan eğitimler 
Konya’da devam etti. Bu 
eğitim kapsamında 2 bin 
personelin daha da bilinçlenmesi 
hedefleniyor.

Eğitime katılan MEDAŞ çalışanları, 
“hem keyifli zaman geçirdiklerini 

hem de kendi sağlıklarının 
önemsendiğini hissettiklerini” 
ifade ettiler.

Aksaray'da başlayan eğitimler Konya'da devam etti. Bu eğitim kapsamında 2 bin 
personelin daha da bilinçlenmesi hedefleniyor.
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Medaş, iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda farkındalık 

yaratmak için farklı bir yol 

izledi, sanata başvurdu.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve 
müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yaptığı hizmetlere 
gün geçtikçe yenisini eklemeye devam ediyor. MEDAŞ, muhtarlar için Whatsapp İhbar 
Hattı’nı devreye aldı.

Gelişen teknolojiye ayak uydurma ve müşterileriyle interaktif iletişim kurma gayretinde olan MEDAŞ bu 
bağlamda muhtarlara özel dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı olan Whatsapp üzerinden 
ihbar hattı oluşturdu. Yeni sistem sayesinde muhtarlar, herhangi bir sıkıntı ya da şikayetle karşılaştıklarında 
MEDAŞ yetkililerine anında ulaşım ulaşabilecek. 

MEDAŞ, muhtarlar için bir süre önce de İnternet Üzerinden Muhtarlık İletişim Merkezini hizmete açmış, 
muhtarların şikayet ve taleplerini anlık olarak birimlere iletebilme imkanı sunmuştu.

MEDAŞ´TAN MUHTARLARA WHATSAPP İHBAR HATTI
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UEDAŞ DENİzALTI ELEKTRİK ARIzALARINA  
‘ROBOTLA’ MüDAHALE EDECEK

3. Uygulama Dönemi diye 
adlandırılan 2016 yılından 2020 
yılına kadar, hizmet bölgesinde 
1.3 milyar TL yatırım yapacak olan 
UEDAŞ, 2017 yılında ise 225 milyon 
TL yatırım yapmayı planlıyor. 
Ar-Ge çalışmalarıyla adından 
söz ettiren UEDAŞ, elektrik 
dağıtım hizmetinin daha kaliteli 

sağlanabilmesi amacıyla teknolojik 
çözümler geliştiriyor. 2016 yılında 
1,4 milyon TL Ar-Ge harcaması 
gerçekleştiren UEDAŞ, 2017 
yılında bu rakamı 2.4 milyon TL’ye 
yükseltmeyi hedefliyor. UEDAŞ bu 
çalışmaların sonunda ortaya çıkan 
buluşları, patent ve faydalı model 
başvurularıyla tescilliyor.

Güney Marmara’da birçok adaya elektrik hizmeti ulaştıran UEDAŞ, denizaltında 
oluşabilecek arızalara anında müdahale etmesi için bir robot geliştirdi. Robot 
arızalara müdahale ederek elektrik kesintilerinin süresini kısaltacak.

2O16 yılında 1,4 milyon TL  
Ar-Ge harcaması 

gerçekleştiren UEDAŞ,  
2O17 yılında bu rakamı  

2.4 milyon TL’ye 
yükseltmeyi hedefliyor.
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UEDAŞ DENİzALTI ELEKTRİK ARIzALARINA  
‘ROBOTLA’ MüDAHALE EDECEK

Denizaltı Robotu, UEDAŞ 
ekipleri tarafından uzaktan 

kumanda vasıtasıyla rahatça 
kontrol edilebilecek. Robot, 
tüm bunların dışında bakım 

onarım gibi daha başka 
fonksiyonel görevlerde de 

kullanılabilecek

Denizaltı Robotunun muhtemel 
arızalar konusunda da kamera 
görüntüleri ile merkeze bilgi 
aktaracağını ifade eden UEDAŞ 
Genel Müdürü Gümüşlü, “Üzerinde 
termometre, kısmı deşarj ve 
kamera bulunan cihaz üzerindeki 
verileri merkeze ileterek hat 
üzerinde oluşabilecek muhtemel 
arızaları yapılacak çalışmalarla 
önlemiş olacak” dedi. Gümüşlü 
şunları söyledi:

“EPDK destekli 8 adet projemiz 
bulunuyor. ‘Otomatik Gerilim 
Regülatörü Projesi’, ‘Hibrid 
Haberleşmeli Ölçüm ve Kontrol 
Sistemi Projesi’ ile ‘Reflektif 

Boya Uygulama Projesi’ isimli 
projelerimiz tamamlandı. 
Bunlara ek olarak 5 adet 
projemiz halen devam ediyor. 
Müşteri memnuniyetini odak 
noktasına koyan şirketimiz Ar-
Ge çalışmalarına hız kesmeden 
devam edecektir.”

Toplam bütçesi 851 bin TL olan 
Denizaltı Robotu Projesi, ODTÜ 
Teknokent’te yer alan Desistek 
firmasının partnerliğinde hayata 
geçiriliyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
onayladığı ve henüz tasarım ve 
üretim aşamasında olan robotun 
prototip cihazının denemelerine 

önümüzdeki aylarda başlanacak. 
Pilot Bölge Saha Test Çalışmaları 
başarıyla tamamlanan Denizaltı 
Robotu’nun bu yılın sonunda 
kullanılması planlanıyor.

MUHTEMEL ARIzALAR KONUSUNDA UYARACAK 

İbrahim Gümüşlü, “üzerinde 

termometre, kısmı deşarj 

ve kamera bulunan cihaz 

üzerindeki verileri merkeze 

ileterek hat üzerinde 

oluşabilecek muhtemel arızaları 

yapılacak çalışmalarla önlemiş 

olacak.”

UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Gümüşlü, Marmara, Avşa, Cunda, 
Paşalimanı, Ekinlik, Gökçeada ve 
Bozcaada adalarında yaklaşık 
30 bin civarında müşteriye 
elektrik hizmeti sağlandığını, 
yaz aylarında bu sayının 300 
bine ulaştığını belirtti. Bölgeye 
kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti 
sağlamak amacıyla yeni bir 
Ar-Ge projesine imza attıklarını 
kaydeden Gümüşlü, “Denizaltı 

Robotu, ana kara ile adalar 
arasında elektrik iletimini sağlayan 
denizaltı kablolarında oluşabilecek 
arızaları çok kısa sürede tespit 
ederek müdahale edilebilecek. 
Denizaltı Robotu, UEDAŞ ekipleri 
tarafından uzaktan kumanda 
vasıtasıyla rahatça kontrol 
edilebilecek. Robot, tüm bunların 
dışında bakım onarım gibi daha 
başka fonksiyonel görevlerde de 
kullanılabilecek” dedi.

YIL SONUNDA DENİzALTINA İNECEK
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Ayrıca muhtarlar için özel olarak 
tasarlanan ve UEDAŞ Mobil 
Uygulamasına entegre edilen 
“muhtar destek hattı” paneli, 
bölgedeki tüm muhtarlara tanıtıldı. 
Yapılan yazılı açıklamada, müşteri 
memnuniyetini artırmak için 
teknolojiden maksimum seviyede 
yararlanıldığı ve şirketin, hizmet 
bölgesindeki tüm tüketicilere 
canlı destek ve kapsamlı 
bilgilendirme sağlamak için 
mobil uygulama geliştirdiği, yerel 
yönetimlerle iş birliği çerçevesinde 
yeni bir adım daha atılarak bu 
uygulamada “muhtar destek hattı” 
oluşturulduğu bildirildi.   

UEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki 
4 ildeki muhtarların iletişim 
bilgilerinin sisteme tanımlandığı 
belirtilerek, bu uygulamadan 
bölgedeki 2 bin 800 muhtarın 
nisan ayı itibarıyla yararlanmaya 
başladığı kaydedildi. 

Bu özellik ile muhtarların 
taleplerine en hızlı şekilde cevap 
verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 
tüm iOS ve Android işletim 
sistemine sahip cep telefonlarında 
kullanılabilen uygulama sayesinde 
kullanıcıların planlı kesintiler, anlık 
kesintiler ve abonelikleriyle ilgili 
bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor 

UEDAŞ, teknolojik yatırımlarından 
biri olan mobil uygulama 
ile kullanıcıların hayatını 
kolaylaştırıyor

Hizmet kalitesini sürekli 
iyileştiren UEDAŞ, teknolojik 
yatırımlarından biri olan mobil 
uygulama ile kullanıcıların 
hayatını kolaylaştırıyor. 
Uygulama; planlı kesintiler, 
anlık kesintiler ve abonelikleri 
ile ilgili bilgilere hızlı ve pratik 
kullanım özellikleriyle kısa 
sürede müşterilerin büyük 
beğenisini kazandı.

 UEDAŞ MOBİL UYGULAMASINDA, MUHTAR DESTEK HATTI 

UEDAŞ Muhtar İletişim Birimi’ni 
hayata geçirdi. Bu birim sayesinde 
muhtarlardan gelen dönüşlere 
çok daha hızlı geri dönüş yapılarak 
arıza, bakım ve onarım ekipleri 
yönlendirilmesi hedefleniyor. 
Bu bağlamda Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş bünyesinde Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
faaliyetlerine başlayan Muhtar 
İletişim Birimi, bölgedeki tüm 
muhtarlar ile görüşerek taleplerini 
dinliyor. Tüm talepler tek bir birim 

tarafından toplandığından takibi 
ve çözümü de çok daha hızlı 
bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca 
UEDAŞ İşletme Müdürlüklerinin 
sorumluluğunda olan tüm 
muhtarlıklar ile iletişime geçerek 
bölgede ayrıca bir toplantı 
düzenliyor.  

Bu bağlamda ülkemizde kendi 
alanında bir ilk olan Muhtar İletişim 
Birimi, çalışmalarına tüm hızıyla 
devam edecek.

UEDAŞ, MUHTARLARI DİNLİYOR

UEDAŞ Muhtar İletişim 
Birimi sayesinde 

muhtarlardan gelen 
dönüşlere çok daha hızlı 

geri dönüş yapılarak 
arıza, bakım ve onarım 
ekipleri yönlendirilmesi 

hedefleniyor.
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UYGULAMADA 
ÇEVRİMİÇİ 
MüŞTERİ DESTEĞİ 
SAĞLANIYOR

Her yerden ulaşılabilen uygulama 
şu ana kadar 15 bin kişi tarafından 
indirildi. Vatandaşlara kolaylık 
sağlamak için başlatılan bu 
uygulama ile kullanıcılar ‘Canlı 
Destek’ bölümünden tüm istek, 
öneri ve şikâyet bildirimlerini 
anlık olarak müşteri temsilcisine 
iletebiliyor. iOS ve Android işletim 
sistemine sahip cep telefonlarında 
kullanılabilen uygulama sayesinde 
kullanıcıların planlı kesintiler, anlık 
kesintiler ve abonelikleri ile ilgili 
bilgilere rahatlıkla ulaşabilirken 
aynı zamanda müşteri işlem 
yetkilileri ile de iletişim kurabiliyor. 

Kullanıcılar sistemde kayıtlı 
adresleri, o an bulundukları bölge 
veya farklı bir adres için elektrik 
kesintisi, aydınlatma, arıza kaydı 
ve acil durumlar konusunda kayıt 
oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan 
oluşturulan kayıtlar anında çağrı 
merkezine ve saha ekiplerine 
iletilerek taleplerin hızlı bir şekilde 
giderilmesi sağlanıyor. Müşteriler 
yaptıkları şikâyet ile ilgili son 
durumu cepten, web sitesinden 
ve çağrı merkezinden kolaylıkla 
öğrenebiliyor. Oluşturulan kayıtlar 
bilgi sistemi üzerinden anında 
sisteme kaydedilerek sahaya 
aktarılıyor.  Planlı Kesintiler 
bölümünden planlı bakım, onarım 
çalışmaları nedeniyle yapılacak 
kesintilerden 48 saat öncesinde 
haberdar olunabiliyor. Mobil 
uygulama, ‘Aboneliklerim, Planlı 
Kesintiler, Başvurularım, Anlık 
Kesintiler, Anketler, Canlı Destek’ 
bölümlerinden oluşuyor.



74

SEDAŞ 1O ALTIN KURALI İLE İSG’DE 
FARKINDALIK YARATIYOR

“EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ 
İNSAN KAYNAĞIMIZ”

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami 
Güven, “SEDAŞ’ta, iş güvenliği 
kültürünün sürdürülebilir ve 
nitelikli gelişimi için iş sağlığı 
ve güvenliği ilkelerine uymak 
ve insan kaynağımızı korumak 
öncelikli görevimizdir. SEDAŞ 
organizasyonu; farklı geçmişlere 
sahip bireylerin bir araya gelerek, 
ortak hedeflere ulaşmak için çaba 
sarf ettikleri büyük bir camiadır. 
“10 Altın Kural”, aslında hayatı 
yaşamak ve güzel günlerde 
sevdiklerimizle birlikte olmak 
için tasarlanan kurallar. İş Sağlığı 
ve Güveliği, ‘Bana bir şey olmaz’ 
demeden, hepimizin üzerine 
düşeni yapması ve hayattan geri 
kalmaması demek. En değerli 
varlığımız insan kaynağımız. Bu 

kültürü oluşturmak ve sürekliliğini 
sağlamak için hep birlikte hiç 
durmadan çalışıyoruz” dedi.

‘SEDAŞ’ın ANAYASASI’

Güven açıklamasında, “El ele 
vererek uyguladığımız 10 Altın 
Kuralımız,  hem iş hem de özel 
hayatımızdaki hedeflerimize 
ulaşmakta bize katkı sağlıyor. “10 
Altın Kural”ı şirketimizin anayasası 
olarak değerlendiriyoruz.”dedi. 

İSG YATIRIM ve 
ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR

SEDAŞ Elektrik Dağıtım 
hizmetlerinin özelleştiği 2009 
yılından bu yana faaliyet alanındaki 

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de 
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yeni uygulamalara 
imza atıyor. SEDAŞ  Teknik eğitim 
merkezi yatırımı yanında, yaptığı 
eğitici eğitimleri, mesleki eğitimler 
ve dünya standartlarında sağladığı 
kişisel koruyucu donanımlar,  iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile 
farkındalık sağlarken, İSG’nin hem 
iş, hem de çalışanların bir yaşam 
kültürü olarak benimsenmesi için 
İSG yatırımlarına ve çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. 

SEDAŞ, çalışanların, işyerinde ve görev alanlarında uymaları gereken temel 
güvenlik ilkelerini  kapsayan,  1O Altın Kuralı ile farkındalık yaratıyor.

“1O Altın Kural”ı 
şirketimizin 

anayasası olarak 
değerlendiriyoruz.”
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SEDAŞ’TA MüŞTERİ ODAKLI “SEDAŞLIYIM GELİŞİM 
PROGRAMI” TüM HIzIYLA DEVAM EDİYOR

SEDAŞ müşteri odaklı eğitimlerle 
elektrik dağıtım hizmetlerinde 
kaliteli hizmet ve müşteri 
memnuniyetini hedefliyor. 
SEDAŞ’ın, başarılı kurumsal 
eğitimlerinden “SEDAŞLIYIM 
Gelişim Programına” yıl içinde 
1400 çalışanın katılması 
planlanıyor.    

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İLE 
İŞBİRLİĞİ 

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve 
Yönetim Sistemleri Direktörlüğü’ne 
bağlı İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
tarafından Sabancı Üniversitesi 
işbirliği ile elektrik dağıtım ve 
müşteri hizmetleri çalışanları 
için geçtiğimiz  yıl sonunda 
başlatılan “SEDAŞLIYIM Gelişim 
Programı” 2017 yılında da tüm 

hızıyla devam ediyor. Sakarya, 
Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde 
elektrik dağıtımında  görev yapan 
çalışanları kapsayan eğitim 
programında, SEDAŞ’ın yenilenen 
vizyonu, misyonu ve şirket 
ortak hedefleri yanında, SEDAŞ 
politikaları ve iş güvenliğine de yer 
veriliyor.

“SEDAŞLIYIM Gelişim Programı” 
ile bireysel ve kurumsal hayatta 
SEDAŞ’lı olmanın, aidiyet 
duygusunun, ekip olarak 
bir bütün olunmasının ve 
verimliliğin artırılmasının, müşteri 
memnuniyeti ile bağlılığının en üst 
seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.  
Eğitim boyunca çalışanlara sorular 
yöneltilerek interaktif katılımları 
sağlanırken, günün sonunda 
en çok katılımda bulunan ilk üç 
çalışana madalya ödülleri veriliyor.  

“SEDAŞLIYIM Gelişim Programı” 
ile bireysel ve kurumsal 

hayatta SEDAŞ’lı olmanın, 
aidiyet duygusunun, ekip 

olarak bir bütün olunmasının ve 
verimliliğin artırılmasının, müşteri 

memnuniyeti ile bağlılığının 
en üst seviyeye çıkarılması 

amaçlanıyor.

SEDAŞ'ın, başarılı kurumsal eğitimlerinden “SEDAŞLIYIM Gelişim Programına” yıl 
içinde 14OO çalışanın katılması planlanıyor.    
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SEDAŞ’IN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE  
ÖDüLLER VERİLDİ

SEDAŞ’ın üniversite 
öğrencilerini inovatif 
projeler yapmaya 
teşvik eden ve 
gelenekselleşen Proje 
Fikri Yarışması’nın 
kazananları belli oldu. 

Ödül törenine SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven’in yanı sıra Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Sakarya 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın, Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik 
ile Kocaeli Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Bekir Çakır’ın 
katıldığı yarışmanın birincisi  Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi’nden  

“GSM Tabanlı Trafo Koruması” 
isimli projesi ile fark yaratan 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. 
Sınıf Öğrencisi Hüsnü Kaya oldu.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 
20 bin kilometrekarelik faaliyet 
alanında 45 İlçe, 766 köy ve 
1344 mahalle’de, toplam 1,6 
milyon tüketiciye ve 3,4 milyon 
nüfusa enerji dağıtım hizmeti 
veren SEDAŞ’ın, üniversitelerle 
düzenlediği ve sosyal sorumluluk 
kapsamında bu yıl ikincisini 
gerçekleştirdiği SEDAŞ Proje 
Fikri Yarışması’nın sonuçları 
belli oldu. Ön değerlendirmeyi 
geçerek finale kalan 13 proje, 
Sakarya Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi, Düzce 
Üniversitesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi akademisyenleri 
ve SEDAŞ yöneticilerinin 
oluşturduğu jüri tarafından 
değerlendirildi. Bolu Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi’nden 
Hüsnü Kaya birinci olurken, 
Düzce Üniversitesinden Melda 
Sinem Demirtaş ve Cem Yeşiltaş, 
birlikte hazırladıkları projeleri ile 
ikinci oldular.  Abant İzzet Baysal 
Üniversitesinden, Özgür İşgüder 
ve Mehmet Cuma Bozoğlan 
üçüncü oldular. Dereceye giren 
öğrenciler ödüllerini SEDAŞ İcra 
Başkanı Bekir Sami Güven’in 
elinden aldı.  İlk üçe giremeyen 
10 projeye de mansiyon ödülleri 
verildi.  Ayrıca SEDAŞ yönetimince, 
Üniversite Rektörlüklerine 
teşekkür için hazırlanan plaketlerin 
sunumu yapıldı. 

Dereceye giren öğrenciler 
ödüllerini SEDAŞ İcra 
Başkanı Bekir Sami 

Güven’in elinden aldı.  

SEDAŞ’ın üniversitelerle iş birliği içinde yaptığı proje fikri yarışması başarı ile 
sonuçlandı.



SEDAŞ’IN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE  
ÖDüLLER VERİLDİ

ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info
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TREDAŞ’TAN ÖRNEK İŞ SAĞLIĞI VE  
GüVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Trakya Bölgesi’ndeki 
müşterilerine elektrik enerjisini, 
yeterli, kaliteli ve sürekli vermek 
için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Trakya Elektik Dağıtım 
A.Ş., kurduğu teknik eğitim 
merkezi ile Trakya Bölgesi’nden 
gelen çalışanlara teorik ve 
uygulamalı eğitim veriliyor.

Trakya Elektik Dağıtım A.Ş.’nin 
(TREDAŞ), Kırklareli Lüleburgaz 

İlçesi’nde yer alan Teknik Eğitim 
Merkezi’nde, şirketin tüm saha 
çalışanlarına yönelik, uygulamalı 
iş güvenliği eğitimleri hız 
kesmeden devam ediyor.

16 Kasım 2016 tarihinde 
başlayan eğitimlerde oluşturulan 
alanda sahadaki ve sahaya yeni 
çıkacak personel 34 saatlik bir 
eğitimden geçiyor. Şu ana kadar 
13 bin saate ulaşan eğitimlerin 

yılsonunda 54 bin saate ulaşılması 
planlanıyor.

TREDAŞ Teknik Eğitim 
Merkezi’nde önce teorik olarak 
verilen eğitimler, eğitmenler 
eşliğinde merkez dışında kurulan 
alanda da uygulamalı olarak 
devam ediyor. İşe yeni başlayan 
saha personelleri, ilk olarak Teknik 
Eğitim Merkezi’nde eğitiliyor ve 
daha sonra sahaya çıkıyor. 

TREDAŞ, Kırklareli Lüleburgaz ilçesi'nde yer alan Teknik Eğitim Merkezi’nde, 
şirketin tüm saha çalışanlarına yönelik, uygulamalı iş güvenliği eğitimleri hız 
kesmeden devam ediyor.
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TREDAŞ WEB SİTESİ  
YENİLENDİ

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ), 1 milyonu aşkın 
müşterisi ile yaklaşık 2 milyon 
kullanıcısı için çağın getirdiği en 
son teknolojileri kullanarak web 
sitesini yeniledi.

TREDAŞ, Trakya bölgesinde verdiği 
hizmetten duyulan memnuniyeti 
arttırmak için web sitesi yenileme 
çalışmalarını tamamladı. Yenilenen 
web sitesinde, teknolojik 
gelişmeleri de takip ederek, kolay 
kullanıma, müşteriyi daha çok 
bilgilendirmeye ve şirketin haber 
ve duyurularını daha çok kitleye 
ulaştıracak bir tasarım üzerinde 
duruldu.

PLANLI VE ANLIK ELEKTRİK 
KESİNTİSİNE ULAŞMAK 
ARTIK ÇOK KOLAY

TREDAŞ, Trakya bölgesinde 
yaşanan elektrik arızalarına 
müşterilerin daha kolay ulaşması 
için yeni web sitesinde Türkiye’de 

örnek teşkil edebilecek bir 
uygulamaya da imza attı.

www.tredas.com.tr web sitesine 
ulaşabilen tüm kullanıcılar, 
bölgelerinde Planlı Elektrik 
Kesintileri olup olmadığını veya 
bölgelerinde herhangi bir arıza 
yaşanıp yaşanmadığını sitenin 
Anasayfa ekranından anlık takip 
edebilecek.

VATANDAŞA ÖZEL ALAN 
“MÜŞTERİ DESTEK” SAYFASI

TREDAŞ, yenilenen web sitesinde 
Trakya’daki tüm kullanıcıların 
kolaylıkla kullanabileceği “Müşteri 
Destek” sayfasını devreye aldı.

Kullanıcılar, elektrik dağıtımı 
konusunda, arıza, aydınlatma, 
kaçak ihbarı gibi birçok konu 
başlığının tanımlı olduğu “Müşteri 
Destek” sayfasına girerek, görüş, 
öneri ve taleplerini hızlı ve etkin bir 
şekilde TREDAŞ’a iletebilecek. 

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü 
Reşit Bilgili, yaptığı açıklamada 
Trakya bölgesindeki tüm 
kullanıcıların yeni web sitesiyle 
TREDAŞ’a daha hızlı ve kolay 
ulaşacağını söyledi. 

TREDAŞ’ın teknoloji konusunda 
hızla geliştiğini bildiren Bilgili, 
“TREDAŞ, teknolojik alt yapısını 
her geçen gün güçlendiriyor. 
Teknolojik alt yapımızı 
güçlendirirken de müşterilerimizin 
bu teknolojiden yararlanmasını ve 
memnun kalmalarını sağlamayı 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

TREDAŞ, 1 milyonu aşkın müşterisi ile yaklaşık 2 milyon kullanıcısı için çağın 
getirdiği en son teknolojileri kullanarak web sitesini yeniledi

Reşat Bilgili, “TREDAŞ, teknolojik 
alt yapısını her geçen gün 
güçlendiriyor. Teknolojik alt 
yapımızı güçlendirirken de 

müşterilerimizin bu teknolojiden 
yararlanmasını ve memnun 

kalmalarını sağlamayı 
hedefliyoruz.”



Osmangazi Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi 
(OEDAŞ); yaşam destek 
cihazlarına bağımlı olan 
ve destekleyici belgelere 
sahip tüketicilerin 
OEDAŞ Kurumsal İletişim 
birimlerine yazılı başvuru 
yapmaları halinde, 
elektrik tüketimleri 
nedeniyle oluşabilecek 
borçlarından dolayı 
elektrik enerjisinin 
kesilmeyeceğini 
duyurdu. 

Osmangazi Elektrik Dağıtım 
AŞ, elektrikle çalışan diyaliz 
destek ünitesi, solunum cihazı ve 
benzeri mahiyette yaşam destek 
cihazlarına bağımlı olanların, 
elektrik tüketimi nedeniyle 
oluşabilecek borçlarından dolayı 
elektriklerinin kesilmemesi 
için OEDAŞ Kurumsal İletişim 
birimlerine yazılı başvuru 
yapmaları gerektiğini duyurdu.

OEDAŞ, söz konusu abonelerin 
beyan etmiş oldukları belgelerin 
OEDAŞ kurum doktoru tarafından 
incelenerek uygun bulunması 
durumunda, ilgili yönetmelik 
çerçevesinde, gerekli tedbirlerin 
uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 

“Söz konusu abonelerin 
elektrik tüketimleri nedeniyle 
oluşabilecek borçlarından dolayı, 
kullanmakta oldukları elektrik 
enerjisinin kesilemeyeceği ve 
borcun ödenmesine ilişkin  
taksitlendirme talep edilmesi 
halinde taksitlendirmenin 
görevli tedarik şirketlerince 
yapılacağını ifade eden Elektrik 
Piyasası Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin “Tüketicilerin 
Korunması” başlıklı 41/A 
maddesinde şu detaylar 
verilmektedir. 

OEDAŞ’TAN YAŞAM DESTEK CİHAzI KULLANAN  
KİŞİLERE YÖNELİK ÖNEMLİ DUYURU!

8O



OEDAŞ, yaşam 
destek cihazlarına 
bağımlı olanların, 
elektrik tüketimi 

nedeniyle oluşabilecek 
borçlarından dolayı 

elektriklerinin 
kesilmemesi için OEDAŞ 

Kurumsal İletişim 
birimlerine yazılı başvuru 

yapmaları çağrısında 
bulundu. 

SAĞLIK RAPORUNU İBRAz EDEN HASTALARIN, TüKETİME BAĞLI 
BORÇLARI NEDENİYLE ELEKTRİKLERİ KESİLMEYECEK

Elektrik dağıtım şirketleri 
elektrikle çalışan diyaliz destek 
ünitesi, solunum cihazı ve 
benzeri mahiyette yaşam 
destek cihazlarına bağımlı olan 
ve destekleyici belgelere sahip 
tüketicilerin yazılı başvurusu 
halinde bu tüketicilerin yaşadığı 
kullanım yerlerine ait abonelikleri 
kayıt altına alır. Geçerli sağlık 
raporunu dağıtım şirketine ibraz 
eden söz konusu aboneliklerin 
elektrik tüketimi nedeniyle 
oluşabilecek borçlarından dolayı 
elektrikleri kesilmez ve borcun 
ödenmesine ilişkin taksitlendirme 
talep edilmesi halinde 
taksitlendirme görevli tedarik 
şirketlerince yapılır. Taksitlendirme 
süresi azami dört aydır.

İlgili dağıtım şirketi, tüketicinin 
elektriğinin kesilmemesi için 
tüketicinin tedarikçisi olan şirkete, 
raporun kendisine ibraz tarihinden 
itibaren 3 (üç) iş günü içinde bilgi 
vermekle yükümlüdür. Dağıtım 
şirketi, tüketiciye sağlık raporunun 
süresinin sona ereceğine ilişkin 
bilgilendirmeyi sağlık raporunun 
süresi sona ermeden yapar. 
Tüketici ibraz ettiği sağlık 
raporunun süresinin sona erme 
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün 
içinde, geçerli raporunu dağıtım 
şirketine bildirmekle yükümlüdür. 
Söz konusu sürenin dolmasına 
rağmen raporunu ibraz etmeyen 
tüketiciler ilgili dağıtım şirketince 

tüketicinin tedarikçisine tüketiciye 
tanınan (30) otuz günlük süreyi 
takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde 
bildirilir ve tüketicinin elektriği 
mevzuatın düzenlediği hallerde 
kesilebilir.

Planlı elektrik kesintileri söz 
konusu olması durumunda bu 
abonelikler elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından tüketicinin 
belirlediği iletişim aracıyla 
öncelikle bilgilendirilirler. Plansız 
elektrik kesintileri söz konusu 
olması durumunda bu abonelikler 
kesinti ile ilgili durum hakkında 
elektrik dağıtım şirketleri 
tarafından tüketicinin belirlediği 
iletişim aracıyla bilgilendirilirler” 
hükümleri yer almaktadır.”

OEDAŞ, abonelerin beyan etmiş oldukları belgelerin OEDAŞ kurum doktoru tarafından incelenerek uygun 
bulunması durumunda, ilgili yönetmelik çerçevesinde, gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.
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YEDAŞ ŞEBEKE YÖNETİM MERKEzİ’NDEN 
ARIzALARA HIzLI MüDAHALE EDİYOR

Uluslararası standartlarda 
hizmet sunmak ve müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye 
çıkarmak için teknoloji 
yatırımlarına büyük önem 
veren YEDAŞ, mevcut alt yapıyı 
daha etkin kullanmak amacıyla 
Şebeke Yönetim Merkezleri 
(Dispatch Center) oluşturdu. 
SCADA, GIS, OSOS, SAP/PM, 
Smart Feeder üzerinden gelen 
verilerin değerlendirilerek arıza 
yaşanan bölgeye saha ekiplerinin 
hızlı yönlendirilmesi için Şebeke 
Yönetim Operatörleri (Dispatcher) 
ile hizmet vermeye başladı. 
Liderlik özelliklerine sahip, sahayı 
yakından tanıyan çalışanlardan 
oluşturulan ekibe, izleme 
sistemleri hakkında teorik ve 
uygulamalı eğitimler verildi. 

ŞEBEKE YÖNETİM 
OPERATÖRLERİ 
İLE TEKNOLOJİK 
UYGULARIMIZIN 
ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIYORUZ

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan 
AKTÜRK, “Uygulamalarımıza dahil 
ettiğimiz teknolojik sistemlere 
ulaşan bilgileri ilişkilendirip etkin 
kullanarak müşteri memnuniyetini 
sağlamayı hedefliyoruz. Bu 
nedenle her ilin saha arıza 
ekiplerinden, şebekeyi tanıyan, 
liderlik vasfı gelişmiş 50 çalışana, 
4000 saat, SAP/PM, SCADA, GIS, 
OSOS, Smart Feeder kullanımı 
hakkında teorik ve uygulamalı 
eğitimler gerçekleştirdik. İzleme 
sistemlerimizden gelen verilerin, 
nitelikleri, entegre çalışma 
sistemleri hakkında detaylı bilgileri 

paylaştık. Simülasyon üzerinden 
örnek vakaları değerlendirdik. 
Nisan ayı itibariyle Samsun, Ordu, 
Çorum, Amasya, Sinop illerinde 
7/24 sürekli hizmet vermeye 
başlayan Şebeke Yönetim 
Operatörleri (Dispatcher) izleme 
sistemleri üzerinden ulaşan 
bilgileri anlık değerlendirerek 
arızayı tespit ediyor. İlgili 
lokasyonu harita üzerinden 
detaylı bir şekilde belirleyerek, en 
yakın ekibi, arızanın giderilmesi 
amacıyla bölgeye yönlendiriyor. 
Müşteri arıza bildirimlerinden 
bağımsız; izleme sistemlerinden, 
gerçek zamanlı ulaşan bilgiye 
dayanarak hızlı aksiyon alınması, 
hem müşteri memnuniyetini 
hem de operasyonel verimliliği 
beraberinde getiriyor.”  
dedi.

YEDAŞ, mevcut alt yapıyı daha etkin kullanmak amacıyla Şebeke Yönetim 
Merkezleri (Dispatch Center) oluşturdu
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YEDAŞ, DİJİTALLEŞME VE ŞEBEKE GELİŞTİRME YOLUNDA ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATIYOR

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, 
Amasya illerinde faaliyet 
göstermeye başladığı günden bu 
yana uluslararası standartlarda 
elektrik dağıtımı kalitesini 
hedefleyen YEDAŞ, şebeke 
yapısında, teknoloji, Ar-Ge 
faaliyetlerinde ve Çağrı Merkezi 
alanında yenilikçi uygulamalar ve 
yatırımlarla geliştirmeler yapmaya 
devam ediyor. 

Bu kapsamda 2016 
yılında 141 Milyon 214 
Bin 873 TL şebeke 
yatırımı; 43 Milyon 093 
Bin 775 TL teknoloji 
yatırımı; 10 Milyon 
392 Bin 058 TL çevre 
güvenlik yatırımı; 2 
Milyon 907 Bin 275 TL 
sayaç yatırımını hayata 
geçirdi. 2017 yılında 
ise 240 Milyon 031 Bin 
378 TL şebeke yatırımı; 
21 Milyon 789 Bin 157 
TL teknoloji yatırımı; 
11 Milyon 700 Bin TL 
çevre güvenlik yatırımı; 
5 Milyon 562 Bin 463 
TL sayaç yatırımı 
yapmayı planlıyor.

YEDAŞ, şebeke yapısında, teknoloji, Ar-Ge faaliyetlerinde ve Çağrı Merkezi alanında yenilikçi 
uygulamalar ve yatırımlarla geliştirmeler yapmaya devam ediyor. 
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Şebekenin yaşayan, dönüşen bir 
yapıya sahip olduğuna dikkat 
çeken YEDAŞ Genel Müdürü 
Rıdvan Aktürk, tesis yapısında 
ekonomik ömrünü tamamlamış 
yapılarda iyileştirmeler yaptıklarını 
açıkladı. Farklı sebeplere bağlı 
olarak hasar gören direklerin 
değiştirildiğini; açık olan elektrik 
dağıtım bölümlerinin izole 
edilerek can ve mal güvenliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapıldığını anlattı. Son yıllarda kent 
merkezlerinin yanı sıra ilçelerde 
de yerleşimin gelişmesi ile birlikte 
önemli aydınlatma ve tesis yatırımı 
yapıldığını ifade etti. 

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan 
Aktürk, “ Müşteriye ulaştığımız 
noktalarda elektrik dağıtım 
kalitesi ve sürekliliğini sağlamak 
amacıyla kurum ve kuruluşların alt 
yapı çalışmalarını analiz ederek, 
kapasite artışı, yeni şebeke yapımı 
gibi ihtiyaçları değerlendirip, enerji 
taleplerini karşılamaya yönelik 

5-10 yıllık yatırım planlarımızı 
oluşturduk. Kullanım ömrünü 
tamamlamaya yaklaşmış olması 
sebebiyle kesintilere neden olan 
hatları yeniliyoruz. 2011- 2016 
yılları arasında şebekenin kaynak 
tarafında oluşacak ve geniş 
bölgeleri etkileyecek kesintileri 
önlemek amacıyla kaynak 
tarafında OG yatırımlarımızı 
tamamladık. 2016 – 2017 yıllarında 
kırsal ve merkezde tedarik 
sürekliliğine yönelik yatırımlar 
toplam yatırımların yaklaşık üçte 
ikisini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda merkez ilçe ve 
kırsaldaki hatların iyileştirilmesine 
öncelik vererek enerjinin en 
uç noktadaki kullanıcıya kadar 
kesintisiz sürekli dağıtımına 
yönelik planlamalarımızı 
oluşturduk. Ekonomik ömrünü 
tamamlamış ve hizmet kalitesinin 
düşmesine sebep olan şebeke 
ve tesisin iyileştirilmesine öncelik 
veriyoruz. ” dedi.

2O17 YILI TESİS YATIRIM PLANINDA BüYüK ORAN, KIRSAL & ŞEHİR 
HAVAİ HAT YATIRIMLARININ

YEDAŞ,
18.9 Milyon TL enerji 

nakil hattı; 

135.6 Milyon TL kırsal ve 
şehir havai hat;

12.9 Milyon TL 
aydınlatma; 

39.3 Milyon TL yeraltı 
şebekesi; 

18.4 Milyon TL trafo ilave 
ve güç artışı; 

14.7 Milyon TL dağıtım 
merkezi kabin yatırımı 

yaptı. 

“Şehir merkezlerinde, 
iletim hatlarının, doğal 

veya beşeri faktörlerden 
etkilenmemesi amacıyla 

açık hatları yeraltına 
alıyoruz.”

Rıdvan AKTÜRK 
YEDAŞ Genel Müdürü
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AKILLI ŞEBEKE YOLUNDA TEKNOLOJİ ENTEGRESYONUNDA HIzLA 
İLERLİYORUz

Elektrik dağıtım şebekesinin 
tedarik sürekliliği ve kalitesi 
açısından dijitalleşme ve akıllı 
şebeke uygulamalarının büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken 
YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan 
Aktürk, “2016 yılında toplam 
yatırımın %20’sini teknoloji 
yatırımlarına ayırdık ve 43 Milyon 
093 Bin 775 TL değerinde yatırım 

yaptık. Akıllı şebeke yatırımı 
kapsamında ISU, OSOS, GIS, 
SCADA, SAP/PM sistemlerinin 
entegrasyonu yönünde büyük 
ilerlemeler kaydettik. Akıllı 
şebeke ile birlikte sahada 
yaşanan değişikliklere ait verilere 
farklı kanallar üzerinden erişim 
sağlayarak ilişkilendirebileceğiz 
ve daha hızlı müdahale 

edebileceğiz. Şebekenin değişik 
parçaları birbiriyle etkileşim 
içinde olacak ve izleme sistemleri 
üzerinden düzenli veri akışı 
sağlanacak. Şebekede yaşanan 
değişiklikler gerçek zamanlı 
izlenerek meydana gelebilecek 
sorunlar önceden tespit 
edilebilecek ve çözüme yönelik 
hızlı aksiyon alınacak.” dedi.

“2O16 yılında toplam yatırımın yüzde 2O’sini teknoloji yatırımlarına ayırdık.”

Müşteri memnuniyetinin 
birinci koşulunun güven, 
düzenli bilgi akışı ve 
sağlıklı iletişim olduğuna 
dikkat çeken Genel 

Müdür Rıdvan Aktürk, 

“2016 yılında YEDAŞ 186 Mobil 
Uygulamayı geliştirdik. YEDAŞ 
186 Mobil uygulama üzerinden 
kullanıcılara planlı kesinti bilgilerini 
48 saat öncesinde iletiyoruz. 
Çağrı merkezimizi büyüterek 
151 müşteri temsilcisi ile hizmet 
vermeye başladık. 0530 1060 
186 numaralı WhatsApp ve BİP 
destek hattını oluşturduk ve bu 
kanal üzerinden gelen bildirim, 
talep, şikayetlere de hızlı dönüş 
sağlıyoruz. İletişim kanallarımız 

üzerinden müşteriler, resim, 
konum, video ile talep, şikayet ve 
önerilerini bizlere iletebiliyorlar. 
Ayrıca sosyal medya kanallarımızı 
da aktif olarak kullanıyor, gelen 
talep ve bildirimlere hızlı cevap 
veriyoruz. Tüketici Hizmetleri ve 
Çözüm Merkezi kapsamında, 
www.sikayetvar.com sitesinde 
elektrik dağıtım sektöründe, 
müşterilere en hızlı dönüş 
yapan ve müşterilerden en fazla 
teşekkür alan, çözüm üreten 
firmalar arasında 1. sıradayız. 
2017 Mart ayı sonu itibariyle Çağrı 
Merkezi Ulaşılabilirlik Seviyesi 
geçen yıl Mart ayına oranla %12 
iyileşme göstererek  %99,33 
olmuş; müşteri cevaplama hızı  
24 sn’den 3 sn’ye düşerek büyük 
bir ilerleme yaşanmıştır.”  
dedi. 

2O16 YILINDA İLETİŞİM KANALLARIMIzI GELİŞTİRDİK
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Oracle Enerji Çözümleri Birimi, 
19-21 Nisan 2017 tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezinde 
İtalya’nın ülke partnerliğinde 
gerçekleşen 5. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı’na Bronz 
Sponsor olarak destek verdi. Her 
geçen gün büyümeye devam 
eden etkinlikte Oracle CK Enerji 
ve DEDAŞ projelerini tanıtırken, 
etkinlik de T.C Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, T.C Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, T.C Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile T.C Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
himayelerinde organize edildi. 

Oracle’ın Bronz sponsor 

olarak destek verdiği 

ve Dünya Enerji Birliği 

tarafından dünyanın en 

önemli etkinlikleri arasında 

gösterilen 5. Uluslararası 

İstanbul Akıllı Şebekeler 

ve Şehirler Kongre 

ve Fuarı, 19-21 Nisan 

tarihleri arasında İstanbul 

Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.

ORACLE ICSG’DE ENERJİ ALANINDAKİ KüRESEL TECRüBESİNİ 
TüRKİYE’YE AKTARAN PROJELERİNİ TANITTI

Oracle Enerji Çözümleri 

Birimi, 19-21 Nisan 2O17 

tarihlerinde İstanbul 

Kongre Merkezinde 

İtalya’nın ülke 

partnerliğinde gerçekleşen 

5. Uluslararası İstanbul 

Akıllı Şebekeler ve Şehirler 

Kongre ve Fuarı’na Bronz 

Sponsor olarak destek 

verdi.
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Oracle Türkiye Enerji Sektörü 

Çözümleri Satış Direktörü 

Nadire Müge Gökcek, “Hem 

nüfusumuz hem gelişen 

sanayimiz hem de yoğun 

enerji tüketimimizle ülkemiz 

enerji konusunda en gözde 

ülkeler arasında yer alıyor.”

ICSG’ye dördüncü kez katılmaktan 
büyük heyecan duyduklarını 
belirten Oracle Türkiye Enerji 
Sektörü Çözümleri Satış 
Direktörü Nadire Müge Gökcek, 
“5. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı, uluslararası bir etkinlik 
ve dünya çapında bir bilinirliğe 
sahip. Biz de Oracle olarak 
Türkiye’de enerji alanında çok 
önemli projelere imza atıyoruz. 
Ülkemizdeki enerji pazarına inanan 
bir şirket olarak da bu etkinlikte 
olmak bizim için son derece 
heyecan verici.  Bu yılki etkinliğin 
bizim için en önemli yanlarından 
bir tanesi de standımızı iş 
ortaklarımız ve müşterilerimizle 
paylaşmamız. Bu yıl etkinlikte 
bizimle olan Experteam, GTech, 

Infotech, Teknosis ve Wipro’ya da 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Oracle Enerji Birimi’nin sadece 
enerji alanına yönelik yazılımlar 
ürettiğine değinen Gökcek, 
“Oracle Enerji Birimi şu anda 
elektrik, su ve doğalgaz alanlarına 
uçtan uca hizmet veren tek şirket 
konumunda. Bir enerji şirketinin 
hem müşteri yönetimi hem de 
operasyonel hizmetleri yönetimi 
anlamında tüm süreçleri için 
sağladığımız çözümlerimiz var. Bu 
da çok geniş bir ürün yelpazesi 
anlamına geliyor. Dünyada bu 
ürünlerimizle hayata geçirdiğimiz 
birçok başarılı projemiz var. 
Türkiye pazarında da benzer 
projeleri geliştiriyor ve yenileri için 
de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Enerji alanında Türkiye’nin önemi 
yadsınamaz. Hem nüfusumuz hem 
gelişen sanayimiz hem de yoğun 
enerji tüketimimizle ülkemiz enerji 
konusunda en gözde ülkeler 
arasında yer alıyor” şeklinde görüş 
belirtti.

KONUSUNUN EN BüYüK ETKİNLİĞİ 

Oracle Enerji Birimi, ICSG 2017 
kapsamında CK Enerji ve DEDAŞ 
(Dicle Elektrik Dağıttım AŞ) ile 
birlikte hayata geçirdiği projelerini 
de tanıttı. Nadire Müge Gökcek 
projeler hakkında ise şunları 
söyledi:

“CK Enerji’de hayata geçen 
projemiz tam anlamıyla bir 
dijital dönüşüm projesi. CK 
Enerji, sahip olduğu sekiz bölge 
ve on milyon abonesiyle proje 
başlangıç tarihinde ülkemizin en 
büyük enerji şirketiydi. Oracle 
teknolojileri de özel tahakkuk, 
faturalama, müşteri hizmetleri 
ve sayaç yönetimi gibi farklı işler 
için kullanıldı. Bir diğer projemiz 

DEDAŞ’ta gerçekleştirdiğimiz Dicle 
Elektrik Dağıtım ve Perakende 
Projesi. Dicle bölgesinde yaşanan 
kayıp ve kaçaklar herkes 
tarafından biliniyor. Özellikle 
teknoloji vizonuyla yola çıkan bu 
proje hem müşteri yönetimini 
hem de operasyon yönetimini tek 
seferde hayata geçiren ilk proje 
olma özelliğine sahip. Bizim için 
de bu projenin tüm süreçlerinde 
Oracle ürünlerinin kullanılmış 
olmasını sağlamak mutluluk 
verici.”

Bu etkinlik için Oracle Enerji 
Çözümleri Birimi, Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi Sektörel 
Strateji Kıdemli Direktörü Julian 

Green de ülkemizi ziyaret 
etti. Etkinlikte Oracle çözüm 
ortakları ve müşterileriyle birebir 
görüşmeler gerçekleştiren Green, 
katıldığı panelde de Türkiye 
enerji pazarı ile ilgili görüşlerini 
paylaştı. Oracle Enerji Birimi 
olarak Türkiye pazarına yönelik 
projelerin büyük önem taşıdığını 
kaydeden Green, “Türkiye ülke 
olarak küresel yapımızın önemli 
bir parçası. Özelleştirme tarafında 
hızla yol alan Türkiye akıllı şebeke 
uygulamaları yapan birçok ülke 
ile benzerlik gösteriyor. Biz de 
Oracle olarak bu alanda doğacak 
ihtiyaçlara yönelik teknolojik 
çözümlerimizle hizmet veriyoruz” 
dedi.

PROJELER TANITILDI 
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ETKİNLİKLER

ENERJİ DEVLERİ ICSG İSTANBUL 2O17’DE BULUŞTU 

İtalya’nın ülke partnerliğinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 5’inci Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın 
himayelerinde ve ELDER- Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin 
de aralarında bulunduğu pek çok 
kurum ve kuruluşun desteğiyle 
19-21 Nisan 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

Enerji sektörünün önde gelen 
isimlerini İstanbul’da bir 
araya getiren etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, akıllı şebeke sistemleri 
konusunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirdiğini 
vurguladı.

İtalya’nın ülke partnerliğinde 
düzenlenen 5’inci Uluslararası 

İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı- ICSG 
İstanbul 2O17, tüm dünyadan 

enerji sektörünün önde 
gelen isimlerini İstanbul’da 

buluşturdu. 
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Tancan: “Tüketiciler, kendi 
tüketimlerini kontrol altına 

alacak”
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TANCAN : “ÖLÇüLEMEYEN ŞEBEKENİN YÖNETİMİNDEN 
BAHSEDİLEMEz”

AKILLI ŞEBEKELERE GEÇİŞ İÇİN YOL HARİTASI HAzIRLANIYOR

tasarruflu kullanılmasından 
bahsedilemeyeceğini vurguladı. 
Şebekeyi ölçme ve kontrol 
etme doğrultusunda dizaynının 
önemine işaret eden Tancan, 
teçhizatların ölçme ve kontrol 
bakımından geliştirilmesi, doğru 
sinyaller vermesi ve aktarılan 
bilgiler ışığında gerekli uyarıları 
yapabilecek seviyeye getirilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Tancan, şebekelerin akıllanmasıyla 
tüketicilerin kendi tüketimlerini 
görerek, planlayarak, kontrol 
altına alarak, verimli ve daha az 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah 
Tancan ise, ölçülemeyen bir 
şebekenin yönetiminden, 
verimliliğinden ve kaynakların 

maliyetli enerji kullanabileceğini 
vurgulayarak, “Günlük yaşantıdaki 
ısınma, aydınlanma ve diğer 
amaçlarla tüketilen elektriğin, 
daha ucuz ve verimli kullanılması 
için, şebekede tüketim 
verileriyle birlikte diğer bilgilerin 
harmanlanarak işlenmesi ve buna 
uygun kararlar verilmesi, akıllı 
tüketimi sağlayacaktır.” dedi.

Uğur Yüksel’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Panelde konuşma 
gerçekleştiren EnerjiSA Ar-Ge 
Müşteri İlişkileri, Yeni Servisler ve 
Ar-Ge Grup Müdürü Alp Kaymaz, 
Silver Spring Networks EMEA 
Genel Müdürü Burak Aydın, Netaş 
Analiz, Tasarım ve Proje Yönetimi 
Kıdemli Yöneticisi Sait Şener, 
Endoks Enerji Yönetici Ortağı Dr. 
Alper Terciyanlı ve Elektromekanik 
Sanayiciler Derneği (EMSAD) 
Temsilcisi Yusuf Dönmez, 
dinleyenleri akıllı şebekeler 
konusunda bilgilendirdi. 

Etkinliğin ikinci gününde “Akıllı 
Elektrik Dağıtım Şebekeleri 
Oturumu” ELDER Genel Sekreteri 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) desteği 
ile ELDER koordinasyonunda 
yürütülen Türkiye Akıllı Şebekeler 
2023 Vizyon ve Strateji Belirleme 
Projesi (TAŞ 2023) hakkında 
bilgi verilen oturumda, TAŞ 
2023’ün akıllı şebeke kavramının 
kapsamının ve uygulanacak 
teknolojinin ortaya konulması 
ve bu kapsamda bir yol haritası 
hazırlanması amacıyla 9 elektrik 
dağıtım şirketinin geliştirdiği bir 
proje olduğu ve bu sene içerisinde 
tamamlanacağı kaydedildi. 

Uğur YÜKSEL
ELDER Genel Sekreteri

Abdullah TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

ELDER’in AB projeleri de tanıtıldı
Oturumda ELDER’in, dünyanın en büyük Ar&Ge programı olarak kabul edilen Avrupa Birliği’nin Horizon 2020  
(Ufuk 2020) tarafından desteklenerek yürütülen projeleri hakkında bilgi verildi. 

• PEAKapp, vatandaşların, ev içi enerji tüketimini doğrudan düşürecek davranış değişikliklerini hayata geçirmesini 
destekleyen bir BİT ekosistemi geliştirmeyi hedefliyor.

• SmarterEMC2 projesi ise, bilişim ve iletişim teknolojilerini mevcut elektrik sistemine entegre ederek bu alanda 
çığır açan bir buluşa imza atmayı amaçlıyor. Proje, pazar odaklı ve alan düzeyindeki standartların veri modellerine 
adaptasyon önererek standartlaştırma faaliyetlerini destekliyor. SmarterEMC2, 3 pilot bölgesine ve 3 büyük ölçekli 
laboratuvar simülasyonuna sahip. Yaklaşık 4 milyon EURO bütçeye sahip olan SmarterEMC2 projesi, 2018 yılı başında 
tamamlanacak.
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YATIRIMLAR ARTIYOR, ODAK NOKTAMIz TüKETİCİ

Çeçen “Milli Enerji Stratejisi vizyonu ile birlikte Türkiye’nin arz güvenliği 
sorunu kalmadı.”

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen ile ELDER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Arslan, özel oturumda 
önemli değerlendirmelerde 
bulundular.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği – ELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
elektrik dağıtım sektörünün 
özelleştirilmesi ile birlikte yatırım 
miktarlarının arttığını, bugün 
yıllık ortalama 4-4,5 milyar TL’lik 
yatırımların söz konusu olduğunu 
söyledi. 

ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Serhat Çeçen, 23. 
Uluslararası Enerji, Çevre 
Fuarı ve Konferansı’nda (ICCI 

2017)MÜSİAD ve TÜSİAD özel 
oturumunda yaptığı konuşmada 
elektrik dağıtım sektörünün 
gelişimi ve hedeflerine ilişkin bilgi 
verdi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak tarafından 
açıklanan “Milli Enerji Stratejisi” 
vizyonu ile birlikte Türkiye’nin 
arz güvenliği sorunu kalmadığını 
belirten Serhat Çeçen, şunları 
söyledi: 

“Dünyada enerji tüketiminin 
artmasıyla elektrik piyasalarının 
yeniden düzenlenmesi, yeni 
bir mimari söz konusu. Yeni 
bir sayfa oluşturuyoruz. 
Bizler bu işi yapılandırırken 
birinci jenerasyondayız. Bu 
özelleştirmeler, yeniden 

yapılandırmalar, mevzuat 
değişiklikleri geleceğimizi inşa 
ediyor. Burada en odak nokta 
tüketici. Dağıtım sektörünün 
özelleşmesiyle birlikte en 
şeffaf, kesintisiz ve çabuk 
hizmeti verebilmek için de 
gerekli yatırımlar, atılımlar ve 
sürdürülebilir bir çevre politikası 
da en ön planda yer alıyor.”

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen, elektrik dağıtım 
sektörünün özelleştirilmesi ile 
birlikte yatırım miktarlarının 
arttığını ve yıllık ortalama 

4-4,5 milyar TL’lik yatırımların 
söz konusu olduğunu  

söyledi.
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 ÖNGÖRüLEBİLİR BİR PİYASAYA İHTİYACIMIz VAR

“Bizler, dağıtım şirketleri olarak 
son 5 yıldır 40 milyon aboneye, 80 
milyon vatandaşa hizmet ediyoruz. 
Önümüzdeki 3-4 senelik dönem, 
elektrik arzındaki yatırımların 
ilerlemesi ile bizlerin de en 
kaliteli hizmeti götürmek için 
yapacağımız altyapı yatırımlarının 
tamamlanması gereken bir dönem 
olacak.   

Bugünlere gelindiğinde 
özelleştirmelerle birlikte 
elektrik dağıtım sektörü olarak 
devletimize 13 milyar dolarlık bir 
ödeme yaptık. Sektörümüzde bu 
yatırımları yaparken, bir yandan da 
kaliteyi arttırarak devam ettirmek 
için de finansal sürdürülebilirliğe 
de ihtiyacımız var.  Öngörülebilir 
bir piyasaya sahip olmamız 
gerekiyor. Bunun için de otoriteyle 
uyumlu bir çalışma içindeyiz.” 

“Özeleştirmedeki ana amaç 
kamu yatırım yükümlülüğünden 
kurtulacak ve yatırımların artacağı 
bir modeldi. Bir yandan tüketim 
artarken müşteri memnuniyetini 
de yakalamamız gerekiyor. 
Yatırım miktarları arttı, bugün 
yıllık ortalama 4-4,5 milyar liralık 
yatırımlar söz konusu. Birçok 
bölgemiz kesintisiz ve kaliteli 
hizmet üretiyor.  Neredeyse, tüm 
dağıtım bölgelerimizde teknolojik 
yatırımlar da gerçekleşiyor. Bunu 
tüketicimizin memnuniyeti için 
gerçekleştirdik. 

Özel sektörle birlikte kadın 
çalışan oranını da artırma 
gibi bir politika devam ediyor. 
Bugüne gelindiğinde, kayıp 
kaçak oranları bugün yüzde 
15’lerin altına indi. Kayıp kaçak 
oranının yüksek olduğu bölgeler 
çıkarıldığında Türkiye yüzde 8 
olan OECD ortalamasını yakaladı. 
Önümüzdeki dönem dağıtım 
şirketlerinin kaçak enerjiyle 
en yoğun mücadele edeceği 
bir dönem olacak. 2020 yılı ise 
istenilen hedeflere ulaştığımız bir 
yıl olacak.”  

“Kayıp kaçak 

oranının yüksek 

olduğu bölgeler 

çıkarıldığında 

Türkiye yüzde 8 olan 

OECD ortalamasını 

yakaladı.”

KAÇAK ELEKTRİK AzALACAK

“Yatırımları yaparken, 
bir yandan kaliteyi 
arttırarak devam 

ettirmek için finansal 
sürdürülebilirliğe 
ihtiyacımız var.  ”

“Bizler, elektrik dağıtım 
şirketleri olarak  

son 5 yıldır  
4O milyon aboneye, 

8O milyon vatandaşa 
hizmet ediyoruz.”



ALTUNYALDIz: “NE KADAR üRETİRSEK O KADAR AYAKTA KALIRIz”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız; sektörün dinamik ve 
gelişime açık olduğunu belirterek 
“Biz devlet olarak stratejimizi 3 
temel ayak üzerinde kurguladık. 
Bunlar, tedarik güvenliği, 
yerlileşme ve öngörülebilir piyasa. 
Geçen yıl yüzde 2,9 büyüdük. 
Yaşadığımız onca badire ve 

ihanete rağmen millet ve 
sektör olarak üretmeye, birlikte 
yürümeye devam ettik.

Ancak bu büyüme yetmez 5’in 
üzerinde büyüme yapacağız. O 
zaman enerji talebimiz artmaya 
devam edecek, enerji üretim 
arzını canlı tutmaya devam 
edeceğiz. Ne kadar üretirsek o 
kadar ayakta kalırız” dedi.

ISTRADE 2O17’YE ELEKTRİK PİYASALARINDA TEDARİK 
KONUSU DAMGA VURDU

Etkinlikte gerçekleştirilen ‘Elektrik Piyasalarında 
Ticaret ve Tedarik’ oturumunda devlet ve özel 
sektör temsilcileri, ticaret ve tedarik dahilinde 
öngörülebilirlik ve yatırım koşulları konularını ele aldı. 

ISTRADE 2017’de ‘Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Tedarik’ konusu 
devlet ve özel sektörden gelen önemli katılımcılarla masaya yatırıldı.

2. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ISTRADE 2017, 25-26 Mayıs 2017 
tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Ziya ALTUNYALDIZ 
TBMM Enerji Komisyon Başkanı

TURKIYE

ZIRVESI
ENERJI

PEETRROTTUURKK
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YILMAz: “YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIMIzI ENERJİ 
EKONOMİSİNE KATMAMIz LAzIM”

ULUTAŞ: “ÖNGÖRüLEBİLİRLİK KURALLARIN NET OLMASIDIR”

zAİMLER: “ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK EDEN BİR MEKANİzMAYA 
İHTİYAÇ VAR.”

EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz; enerji sektörüne olan 
yatırım ve ilginin hiçbir zaman 
azalmayacağını kaydederek 
“Hedefimiz dünyanın en büyük 
on ekonomisinden biri olmak. 
Bu yönde EPDK olarak üzerimize 
düşeni ivedilikle yapıyor, 

sektörü her zaman dinliyoruz. 
Bir enerji ticaret merkezi olmak 
istiyorsak yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarımızı enerji ekonomisine 
katmamız lazım. Enerji ticaretinin 
derinleşmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz” diye konuştu.

TETAŞ Genel Müdürü Mehmet 
Feridun Alak, “Serbest piyasada 
nükleer gibi kaynaklara uygun özel 
sektör yatırımları bulmak çok güç, 

haliyle bir sübvansiyon veriliyor. 
Piyasada yapılan bu gibi ekstra 
manevralar da TETAŞ’a haliyle 
sorumluluk doğuruyor. Dolayısı ile 

doğru ve sağlam bir serbestleşme 
için piyasayı olabildiğince 
bilgilendirmeye yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

EPDK Enerji Piyasası Daire Başkanı 
Hacı Ali Ulutaş; “Ticaret bir hak, 
tedarik ise bir yükümlülüktür.” 
Diyerek EPDK olarak ticaret 
hacmini nasıl geliştirebileceklerini 
görüştüklerini söyledi. Ulutaş, 
“Ticaretin derinleşmesi aynı 

zamanda temkinli olmayı 
gerekiyor. Öngörülebilirlik 
kuralların net olmasıdır. Bu 
adımla beraber enerji ticareti ve 
verimlilikte resme daha geniş 
bakmak lazım. Yenilenebilir 
enerjinin karbon piyasasındaki 

değeri, doğalgaz santralinin gaz 
piyasasındaki yeri ve bunların 
elektrik piyasasındaki karşılıklarını 
göz önüne aldığımız zaman zaten 
denge kendisini sağlayacaktır ve 
piyasa derinleşecektir” şeklinde 
konuştu. 

Enerjisa CEO’su Kıvanç 
Zaimler ise yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Türkiye’de bir 
sanayi kuruluşu Avrupa’daki 
en ucuz elektriği kullanıyor, 
ihracat yapıyor ancak öyle 

bir fiyat mekanizmamız var ki 
verimliliğimize etki etmiyor. Hatta 
sanayi kuruluşundan öte benim 
evimde bile enerji verimliliğini 
teşvik eden bir mekanizma 
olması gerekiyor. Ancak ben bu 

konuda doğru yolda olduğumuza 
inanıyorum, yalpalayarak 
yürüyeceğiz ancak sonra da 
tecrübe ve ders alarak daha iyiye 
gideceğiz.” 

Mustafa YILMAZ
EPDK Başkanı
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ALAK: “SAĞLAM BİR SERBESTLEŞME İÇİN PİYASAYI 
BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIzI SüRDüRüYORUz.”
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ULUSLARARASI TEMİz KÖMüR TEKNOLOJİLERİ  
zİRVESİ DüzENLENDİ

Kömür üreticileri Derneği, Türkiye’de ilk defa yerli kömür ve teknolojilerinin kullanımı 
arttırmak için Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri zirvesi'ni düzenledi.

Türkiye’deki yerli kömür 
teknolojilerinin kullanımına 
yönelik yapılan teşvik çalışmaları 
kapsamında, Türkiye’nin en 
büyük enerji şirketlerinin üye 
olduğu Kömür Üreticileri Derneği 
(KÖMÜRDER), Türkiye’de ilk defa 
yerli kömür ve teknolojilerinin 
kullanımı arttırmak için 
“Uluslararası Temiz Kömür 
Teknolojileri Zirvesi’ni 18- 19 
Mayıs 2017 tarihlerinde Pullman 
İstanbul Convention Center’da 
düzenledi. KÖMÜRDER üyesi 
44 firma Türkiye’deki kömür 
üretiminin %95’ini gerçekleştiriyor.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın ana desteğinde 

gerçekleştirilen zirvede yerli 
kömür teknolojileri üzerine 
yapılan teşvik kararları 
kapsamında elektrik enerjisi 
üretiminde yerli kaynak olan 
kömür rezervlerinin, sürdürülebilir 
kalkınma-enerji-iklim değişikliği 
ilişkisini de dikkate alarak linyit 
ve taşkömürü rezervlerinin ve 
yüksek verim ve düşük emisyonla 
çalışan yeni termik santrallerin 
önemine dikkat çekildi. 

 “Uluslararası Temiz Kömür 
Teknolojileri Zirvesi” ile kömür 
rezervlerimizi maksimum 
düzeyde kullanmak amacı 
ile termik santrallerde görev 
alacak piyasa oyuncularını; 

enerji santrali yatırımcılarını ve 
işletmecilerini; çelik boru, pompa, 
vana, bağlantı elemanları, basınçlı 
kap üreticilerini; lojistik destek 
veren firmaları; sertifikasyon, ÇED 
raporlama firmalarını ve kömür 
analizi yapan laboratuvarları; 
diğer yerli firmaları bir araya 
getirerek bir sinerji oluşturdu. 

KÖMüRDER 
üyesi 44 firma 

Türkiye’deki kömür 
üretiminin %95’ini 
gerçekleştiriyor.
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4 ANA BAŞLIKTA YERLİ KÖMüR VE TEKNOLOJİLERİ TARTIŞILDI

Uluslararası etkinliğe Almanya, 
Çin, Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Hindistan, İran ülkeleri başta 
olmak üzere pek çok ülke 
katıldı. Toplamda 183 kamu ve 
özel sektör kuruluşu, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi ve birçok sivil 
toplum kuruluşunun katılım 
gösterdiği zirvede aynı zamanda 
4 ana başlıkta yerli kömür ve 
teknolojileri tartışıldı.

Zirve sırasında gerçekleşen 
konferanslarda Temiz Kömür 
Teknolojileri, Finans Modelleri, 
İş Sağlığı Güvenliği, Türkiye’de 
Kömür Madenciliği, Çevre 
ve Emisyon başlıkları altında 
sunumlar yer aldı. 

Açılışını Kömür Üreticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer 
Polat’ın yaptığı zirvede Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız da 
konuşmacı olarak yer aldı. 

Yapılan konferanslara Türkiye 
Kömür İşletmeleri Genel 

Müdürü, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Sayın Prof. 
Dr. Nevin Selçuk, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Eski Üyesi 
Sayın Hüseyin Karataş, Türkiye 
Kömür İşletmeleri İş Sağlığı ve 
Güvenliği Daire Başkanı Sayın 
Mehmet Uygun ve T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı- ÇED, İzin ve 
Denetim Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Tanas oturum başkanları 
olarak konferanslara güç kattılar. 

Konferanslar sırasında Temiz 
Kömür Teknolojileri Oturumunda 
Gedi, General Electric, Siemens,  
Bilfinger, Icare-Cnrs gibi yabancı 
firmalar ve yerli kurum ve 
kuruluş olarak TÜBİTAK MAM, 
Türkiye Kömür İşletmeleri, 
Anadolu Plazma Teknolojileri 
Enerji Danışmanlık Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti.; Finans Modelleri 
oturumunda bankalardan Garanti 
Bankası ve Halk Bankası, özel 
sektör firmalarından Fina Enerji 
ve Güneş Danışmanlık; İş Sağlığı 
ve Güvenliği Oturumunda Türk 
Standartları Enstitüsü, T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, İmbat Madencilik 
Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.; 
Türkiye’de Kömür Madenciliği 
oturumunda Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. 
ve Park Teknik Elektrik Madencilik 
Turizm San.ve Tic. A.Ş.; Çevre ve 
Emisyon Oturumunda T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
değerli katkılar sağlandı.

Uluslararası 
etkinliğe 

Almanya, Çin, 
Çek Cumhuriyeti, 

Polonya, Hindistan, 
İran ülkeleri başta 
olmak üzere pek 

çok ülke  
katıldı.

Uluslararası firmaların da sunum yaptığı konuşmaların ardından 

yatırımlarında doğayı gözeten ve katkıda bulunan şirketler Akçelik 

Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Göynük Termik 

Santrali), Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş. ile 

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’ye (Tufanbeyli Termik Santrali) ödülleri verildi.

ÖDüLLER SAHİPLERİNİ BULDU
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE 
GüVENLİĞİ DENETİMLERİNDEN BAŞARIYLA ÇIKTI 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Semih Özçakır, 
yapılan teftişlerde 
elektrik dağıtım 
şirketlerinin iş 
sağlığı ve güvenliği 
alanında noksan 
hususları yüzde 
85 oranında 
giderdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve ELDER- Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği 
iş birliği ile “Elektrik Dağıtım 
Sektöründe İSG Denetimi ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı” 
gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan 
Yardımcısı Semih Özçakır, 2016 
yılında Türkiye genelinde faaliyet 
gösteren 21 elektrik dağıtım 
şirketinden 13 adedinin teftişinin 
yapıldığını ve tüm sektörün yüzde 
62’sinin denetlendiğini bildirdi.

Bu şirketlerin alt işverenleri ile 
birlikte toplam 113 iş yerinde 
tespit edilen bin 327 adet 
mevzuata aykırı hususun 
giderilmesi için işverenlere 
süre verildiğini aktaran Özçakır, 

süre sonunda bin 114 noksan 
hususun giderildiğini kaydetti. 
Özçakır, “Yapılan teftişlerde 
noksan hususların giderilme 
oranı yüzde 85 olmuştur.” dedi. 
Sektörün tamamına ulaşılmasını 
hedeflediklerini aktaran Özçakır, 
bu noktada ELDER’in katkısını da 
beklediklerini dile getirdi.

Elektrik dağıtım 

şirketleri, yapılan 

teftişler sonucunda 

iş sağlığı ve güvenliği 

alanında yüzde 85 

iyileşme sağladı.



97

ENERJİ ALTINDA BAKIM YAPMA İŞİN TEHLİKE BOYUTUNU ARTIRIYOR

ÖLüMLü İŞ KAzASI OLMAYAN ŞİRKETE BONUS

bir dönüşüm içinde olduğuna, 
bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
sektörde önem kazandığına 
dikkat çeken Yüksel, son 10 yıldır 
akıllı şebeke kavramının sıklıkla 
kullanıldığını vurguladı.

Yüksel, “Şebekemizin akıllanması 
bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
şebekeye entegre edilmesi 
ile gelişiyor. Ama bu işimizin 
tehlikeli ve çok tehlikeli niteliğini 
ortadan kaldırmıyor. Aslında 
günümüz insanının elektriğe 
bağımlılığı geçmişe göre çok 
daha yüksek hale geldiği için, 

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel, elektrik dağıtım 
sektörünün tehlikeli ve 
çok tehlikeli işler sınıfında 
bulunduğunu hatırlattı. Sektörün 

kesintilere tahammülü de azalmış 
durumda. Hem ELDER’in, hem 
başta Bakanlığımız olmak üzere 
düzenleyici kurumların, hem de 
dünyadaki ülkelerin enerji altında 
bakım ve onarım yapma hedefi 
bulunuyor. Bu da işimizin tehlike 
niteliğini biraz daha artıran ancak 
toplumun bizden beklediği bir 
hizmet oluyor.” diye konuştu. 
Yüksel, ELDER bünyesindeki İSG 
Çalışma Grubu’nun en önemli 
çalışma gruplarından bir tanesi 
olduğunu ve sektör için yol 
gösterici olduğunu bildirdi.

Satış Grup Başkanı Alpaslan 
Mutlu, EPDK olarak sürece katkı 
sağlayabilecekleri hususun teşvik 
olduğunu ve mevzuatta buna 
yönelik bir düzenleme yapıldığını 
bildirdi. Mutlu, “Ölümlü iş kazası 
olmayan şirketlere gelir tavanının 
binde 5’i kadar ilave ödül teşvik 
olarak konuldu.” dedi. Elektrik 
dağıtım şirketlerine büyük görev 
düştüğünü kaydeden Mutlu, 
şirketlerin sorumluluklarının 
farkında olmasından dolayı 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Elektrik Piyasası Daire 
Başkanlığı, Dağıtım ve Perakende 

mutluluk duyduğunu da ifade etti.
ELDER İSG Çalışma Grubu Başkanı 
Savaş Seloğlu, bu çalıştayın çok 
önemli olduğunu belirterek, tüm 
paydaşlarla iş birliğinin devam 
edeceğini söyledi. Seloğlu, “İnşallah 
dağıtım sektöründe daha iyi şeyler 
yapacağız. Bu ilk adım. Yolumuzun 
uzun ve çetin olduğunu biliyoruz. 

Yılmadan, pes etmeden, sabırla, 
kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz.” dedi

Uğur YÜKSEL
ELDER Genel Sekreteri

Alpaslan MUTLU
EPDK Elektrik Piyasası 
Daire Başkanlığı, Dağıtım ve 
Perakende Satış Grup Başkanı

ÖNERİLER SUNULDU
Çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörde daha da gelişmesi amacıyla şu önerilerde mutabık kalındı:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere tüm paydaşlarla iş sağlığı ve güvenliği açısından yakın iş birliği içerisinde 
çalışmalar yapılması.

• Dağıtım şirketlerinin mühendis, müdür ve üzeri yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine aktif katılımlarının 
sağlanması.

• Yüklenicileri iş sağlığı ve güvenliği açısından geliştirmek ve sıkı kontrol etmek için programlar hazırlanması ve 
uygulanması.

• Dağıtım sektöründe enerji altında çalışılmasına yönelik mevzuat değişikliklerinin ilgili kurumlarca tartışılmaya 
başlanması; uluslararası örnekleri de dikkate alarak bunun gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği standartların bir an 
önce hayata geçirilmesi; eğitimlerin yapılması.
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AKILLI SAYAÇLAR TASARRUF SAĞLIYOR 

İspanyol elektrik dağıtım şirketi Iberdrola, akıllı sayaç uygulamaları ve bu alanda standart 

geliştiren Belçikalı Prime Allince’la gerçekleştirdiği proje ile 6.4 milyon Avro kar sağladı.

Akıllı sayaçlar tüketiciye maliyet 
ve yönetim kolaylığı sağlıyor. 
Elektriğin üretiminden tüketimine 
kadar olan süreçte sağladığı 
avantajlar arasında trafo ve 
şebekelerin anlık takibi de geliyor. 
İspanyol elektrik dağıtım şirketi 
Iberdrola, merkezi Belçika’da 
bulunan ve akıllı sayaçların 
standardizasyonu üzerinde 
çalışmalar yürüten Prime Alliance 
ile gerçekleştirdiği pilot proje 
sonucunda 6.4 milyon Avro kar 
sağladı.  

Prime Alliance Uluslararası 
Çalışma Grubu Direktörü Angel 
Hernandez, ELDER - Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği ile 

birlikte geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği “Akıllı Sayaçların 
Standardizasyonu Çalıştayı”nda, 
İspanyol elektrik dağıtım şirketi 
Iberdrola ile gerçekleştirdikleri 
“Iberdrola Star Projesi”nden elde 
ettikleri deneyimleri Türk enerji 
sektörünün temsilcilerine anlattı.

ELDER - Elektrik Dağıtım 

Hizmetleri Derneği ve 

Prime Alliance işbirliğiyle 

“Akıllı Sayaçların 

Standardizasyonu 

Çalıştayı”nı düzenlendi.
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IBERDROLA ŞEBEKENIN ANLIK KONTROLü VE YÖNETIMI 
AMAÇLANDI

Prime Alliance Uluslararası 
Çalışma Grubu Direktörü Angel 
Hernandez, Iberdrola Star Projesi 
hakkında şu bilgileri verdi:

“2007 yılında başlayan proje 
kapsamında temel bir yatırım 
düzeyinde 11 milyon akıllı sayaç 
kullanımı hedeflenmiştir, uygulama 
gün itibari ile yaklaşık 9 milyona 
ulaşmıştır. Ek altyapı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir, bunun amacı 
bütün şebekeyi anlık kontrol 
edebilmek ve yönetebilmektir. 
Bu projede trafo merkezlerinin 
mevcut durumu da anlık olarak 
görüntülenebilmektedir. Kritik 
öneme sahip trafo merkezlerinde, 
öncelikli dönüşüm sağlanmıştır.

Operasyonel anlamda verimlilik 
sağlamak amacıyla geliştirilen 
sistemlerde, örneğin bir kesinti 
durumunda çağrı merkezini 
arayan müşteri hatta bağlı 
iken çağrı merkezi yetkilisi 
müşterinin sayacına bağlanıp, 
sayaçtan gerekli bilgileri çekip 
arızanın şebekeden mi yoksa 
müşteriden mi kaynaklandığını 
birkaç saniye içinde tespit 
edebilmektedir. Böylesi bir 
durumda dağıtım şirketi ile alakalı 
olmayan bir arıza için gereksiz 
teknik ekip yönlendirmesi 
yapılmamış olmakta ve tasarruf 
sağlanmaktadır.”

Akıllı sayaçlarla 5.7 milyon 
Avroluk tasarruf sağlandı

Proje kapsamında, akıllı sayaçlarla 
uzaktan okuma sayesinde 6.4 
milyon Avro kar elde edildiğini 
vurgulayan Hernandez, “Buna 
ek olarak, 7.7 milyon adet 

sayaç kiralamasından 22 Milyon 
Avro gelir elde edilmiştir. Saha 
çalışmasına gidilmemesi ve 
uzaktan çözüm uygulanması 
sayesinde 5.7 milyon Avro 
tasarruf edilmiştir. Iberdrola 
projesi kapsamında PRIME 
açık standartları ve açık pazar 
faydaları sayesinde projenin 
başlangıç bütçesine göre yaklaşık 
%34 oranında toplam tasarruf 
sağlandığı belirtilmiştir” dedi.

Tüketim miktarı anlık takip 
ediliyor

Prime, Iberdrola Star Projesi 
için geliştirdiği projede internet 
üzerinden tüketicilerin tüketim 
miktarları gibi bilgilerin anlık 
olarak takip edebiliyor. Böylece 
bölgeler arası tüketim farklılığına 
bakarak yatırım planlarının revize 
edilmesine imkan veren projede 
izinsiz giriş, su basması gibi doğal 
afetler ve teknik aksaklıklar da 
anlık olarak ilgililere aktarılıyor. 

Dünya genelinde 13.4 milyon 
adet PRIME sayacı kullanılıyor

Prime Alliance tarafından 
geliştirilen akıllı sayaç standardı 
olan “PRIME” hakkında bilgi veren 
Hernandez, dünya genelinde 
13.4 milyon adet PRIME sayacının 
kullanıldığını kaydetti. Hernandez, 
şunları söyledi: 

“Akıllı sayaçlarda bir standart 
olan ve açık protokol olarak 
sunulan PRIME, spesifikasyonları 
farklı birçok endüstriden gelen 
uzmanlar tarafından ortak 
çalışma sonucu oluşturuluyor. 

PRIME standartları için herhangi 
bir telif hakkı ödenmiyor. IEEE 
1901.2 standartlarına uyumlu olan 
PRIME’in tedarikçi teknolojilerinin 
Prime Alliance gereksinimlerine 
uygun olup olmadığını uygunluk 
laboratuvarlarında onaylıyor. 
Günümüzde, V1.3’e göre daha 
düşük gürültü seviyesi ve özellikle 
akıllı şebeke uygulamalarına 
tam uyum için tam spektrum 
kullanabilme özelliklerine sahip 
olan PRIME V1.4 kullanılıyor.

DNV-GL, LABEIN Tecnalia ve ITE 
gibi ünlü 3. parti sertifikasyon 
kurumları Prime standartları için 
uygunluk testlerini, bağımsız 
otoriteler de saha testlerini 
gerçekleştiriyor. Prime Alliance 
üyelerinin arasında, dünyanın 
önde gelen yazılım, elektrik 
dağıtım firmaları, araştırma 
enstitüleri ve sayaç üreticileri de 
yer alıyor.”

Yüksel: “Akıllı şebeke yol 
haritası çalışması içindeki 
önemli unsurlardan bir tanesi 
akıllı sayaçlardır”

Çalıştayın açılışında konuşma 
yapan ELDER Genel Sekreteri 
Uğur Yüksel, akıllı şebeke yol 
haritası çalışması içindeki önemli 
unsurlardan bir tanesinin akıllı 
sayaçlar olduğunu ifade etti. 
Yüksel, konunun tüm taraflarının 
ve farklı kurumların uzun 
zamandır farklı perspektiflerden 
yola çıkarak analizler 
gerçekleştirdiğini ve akıllı 
sayaçların fayda maliyet analizine 
dayalı konumlandırmasına 
çalıştıklarını kaydetti.
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ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN SİBER GüVENLİK EĞİTİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Son dönemde siber saldırılar 
sadece teknolojik sistemleri 
değil, güvenliğin en zayıf halkası 
olan çalışanları da hedef alarak iş 
sürekliliğini ve daha da önemlisi 
tedarik sürekliliğini tehdit eder 
duruma geldi. Buna Bağlı olarak 
2015 Aralık’ta Ukrayna’daki 
üç farklı elektrik dağıtım 
bölgesini hedefleyen bir siber 
saldırı yapıldı ve 255.000 kişi 
saatlerce elektriksiz kaldı. Şirket 
çalışanlarını hedef alan e-posta 
saldırısı ile başlatılan ve 6 saat 
boyunca elektrik kesintisine yol 
açan bu siber saldırı elektrik 
dağıtım sektörünü hedefleyen 
ilk saldırı olarak kayda geçti. 
Gelecek dönemlerde benzer 
saldırıların yakın coğrafyamızda 
ve ülkemizde de gerçekleşmesi 
bekleniyor.

EPDK 24 Şubat 2017 tarihli ve 
29989 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan yönetmelik değişikliği 
ile lisans sahibi elektrik dağıtım 
şirketlerinin TS ISO/IEC 27001 
belgesinin yanında ISO/IEC TR 
27019 rehber dokümanını da 
referans almaları zorunluluğu 
getirdi. “Hayati toplumsal 
işlevlerin idamesi için elzem 
olan varlıklar veya sistemler” 
olarak tanımlanan kritik 
altyapıların önemli bir bölümü 
enerji sektörünün kontrolünde 
bulunuyor. 

Dolayısıyla siber güvenlik bir 
mevzuata uyum meselesi 
olmaktan ziyade, toplumsal ve 
ulusal güvenliği de içine alan çok 
kapsamlı ve katmanlı bir konu 
olarak karşımıza çıkıyor.  

ELDER sektörün bu konudaki 
ihtiyacına yönelik olarak 
ülkemizde ilk defa enerji sektörü 
için özel olarak hazırlanan üç 
seviyeli eğitim programını Mayıs 
2017’de başlattı.

Siber güvenlik bir 
mevzuata uyum 

meselesi olmaktan 
ziyade, toplumsal 
ve ulusal güvenliği 
de içine alan çok 

kapsamlı ve katmanlı 
bir konu olarak 

karşımıza çıkıyor.  
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1. Siber Güvenlik 
Kullanıcı Eğitimi
Elektrik dağıtım şirketleri için 
hazırlanan Siber Güvenlik Kullanıcı 
Eğitimi Programı’nın amacı, 
tüm çalışanların ve özellikle 
yöneticilerin siber güvenlik 
farkındalığını oluşturarak siber 
tehditlere ve olası saldırılara karşı 
hazırlık seviyesinin yükseltilmesini 
sağlamak. Toplam 16 dersten 
oluşan bu eğitimi çevrim-içi 
olarak tüm çalışanların alması 
bekleniyor.

2. Siber Güvenlik 
Şebeke İşletmecisi 
Eğitimi
Siber Güvenlik Şebeke İşletmecisi 
Eğitimi ise endüstriyel kontrol 
sistemleri siber güvenliği ile 
ilgili temel konuları kapsayan 
ve özellikle şebeke işletiminden 
sorumlu olan ve destek 
veren tüm teknik personelin 
alması gereken ikinci önemli 
eğitim. İşletme personeli, 
SCADA operatörleri ve bilişim 

çalışanlarının katılması beklenen 
bu eğitimin sonunda, çalışanlar 
endüstriyel kontrol sistemlerine 
yönelik tehditlerin neler 
olduğunu, siber saldırıların hangi 
bileşenleri hedef alabileceğini 
ve hangi güvenlik önlemlerinin 
alınması gerektiğini öğrenecekler. 
İlk eğitime göre biraz daha teknik 
olan bu eğitim çevrim-içi olarak 
sunulacak. 

3. Enerji Sistemleri 
için Siber Güvenlik 
Eğitimi
ELDER- Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği ve Prema 
Mühendislik Danışmanlık 
tarafından organize edilen 
“Enerji Sistemleri için Siber 
Güvenlik Eğitimi” 11-12 Mayıs 
2017 tarihlerinde Ankara Meyra 
Palace Hotel’de elektrik dağıtım 
şirketleri ve enerji sektörünün 
öncü kuruluşlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi.  Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri Siber Güvenliği 
konusunda 20 yılın üzerinde 
deneyime sahip Özkan Demiröz 
tarafından verilen eğitimin birinci 
gününde bugüne kadar enerji 
sektörüne yönelik gerçekleşen 
önemli saldırılar, endüstriyel 
kontrol sistemlerinin bilgi 
sistemlerinden hangi noktalarda 
farklılaştığı, ISO 27001, ISO 27002 
ve ISO 27019 standartlarının bir 
bütün olarak bilgi sistemleri ve 
endüstriyel kontrol sistemleri 
için nasıl uygulanabileceği ve 
endüstriyel kontrol sistemlerinin 
hangi temel güvenlik kontrollerine 
sahip olması gerektiği atölye 
çalışması ile anlatıldı. 

Siber Güvenlik 

Şebeke İşletmecisi 

Eğitimi, Şebeke 

işletiminden 

sorumlu olan ve 

destek veren tüm 

teknik personelin 

alması gereken 

ikinci önemli eğitim
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ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASINDA 
REKABET HUKUKU EĞİTİMİ’NİN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

ELDER- Elektrik 
Dağıtım 
Hizmetleri 
Derneği 
tarafından 
organize edilen 
“Elektrik Dağıtım 
ve Perakende 
Satış Piyasasında 
Rekabet Hukuku” 
başlıklı eğitim 
programının ilki 
gerçekleştirildi.

ELDER- Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği tarafından 
organize edilen “Elektrik Dağıtım 
ve Perakende Satış Piyasasında 
Rekabet Hukuku” başlıklı eğitim 
programının ilki Limak Uludağ 
Elektrik Perakende Satış A.Ş. 
ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
personellerinin katılımıyla 6 Mayıs 
2017 Cumartesi günü Bursa Baia 
Otel’de gerçekleştirildi.

ENRE Danışmanlık’tan Cengiz 
Soysal ve Yüksel Kaya tarafından 
verilen eğitimin ilk bölümünde, 
genel rekabet hukuku kavram 
ve ilkelerinin açıklanmasının 
ardından, 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 
rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara 
ilişkin olan 4. Maddesi ve hakim 
durumun kötüye kullanılmasına 
ilişkin olan 6. Maddesi anlatıldı.

Yasaklayıcı hükümlerin yanında, 
Rekabet Kurumu tarafından 
gerçekleştirilen yerinde 
incelemelerde dikkat edilmesi 
gereken hususlara ilişkin ders de 
bu bölümde yer aldı. Programın 
ikinci bölümünde ise rekabet 
hukukunun elektrik dağıtım ve 
perakende piyasası faaliyetleri 
kapsamındaki uygulamaları 
Türkiye ve yabancı ülke 
uygulamaları çerçevesinde ele 
alındı.  

Eğitimde Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun’un rekabeti 

kısıtlayıcı anlaşmalara ilişkin olan 

4. Maddesi ve hakim durumun 

kötüye kullanılmasına ilişkin olan 

6. Maddesi anlatıldı.



  Türkiye Akıllı Şebekeler 2023  
Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi  (TAŞ 2023)

www.akillisebekelerturkiye.org
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Can DEMİREL
Biznet Bilişim A.Ş. Bilgi Güvenliği Uzmanı - Teknik Lider 

SİBER GüVENLİKTE  
YENİ BİR MODELE İHTİYAÇ VAR

ülkemizde kritik altyapıların siber tehditlere karşı korunmasına yönelik atılan, atılmakta olan adımlar 
mevcut fakat halen kat etmemiz gereken çok fazla mesafe var.

Günümüzde siber güvenlik 
oldukça popüler bir konu olarak 
gündemimizi meşgul ediyor. 
Özellikle son dönemde kritik 
altyapılara yönelik gelişmiş 
siber saldırılar en başta kamu 
güvenliğini tehdit ediyor. Kritik 
altyapılar ülkelere, bölgelere 
ve kıtalara göre değişiklik 
göstermekle birlikte, enerji, 
telekomünikasyon ve iletişim, 
bilgi teknolojileri temel kritik 
altyapılar olarak sınıflandırılıyor. 

Ülkemizin enerji koridoru 
politikaları, akıllı şehircilik 
politikaları ve ihracat hedefleri 
göz önüne alındığında enerji 
altyapıları, temiz ve atık su 
altyapıları, sanayi üretim 
merkezlerinin önem kazandığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ülkemizde kritik altyapıların siber 
tehditlere karşı korunmasına 
yönelik atılan, atılmakta olan 
adımlar mevcut fakat halen 
kat etmemiz gereken çok fazla 
mesafe var. Dünya üzerinde 
başarılı örnekleri incelediğimiz 
sayılı da olsa bazı ülkelerin 
belirli bir olgunluğa ulaştığını 
görüyoruz. Bizim de doğru 
yaklaşımlarla bu konuda öncü 
olmamız çok uzak bir ihtimal 
değil. Enerji Altyapıları özelinde 
bunu sağlamak adına öncelikli 
olarak ortak olgunluk modeli 
geliştirme ihtiyacı göze çarpıyor. 
Oluşturulacak bir olgunluk 
modeliyle mevcut durumun 
adreslenmesi bunun hemen 
ardından da ulaşılmak istenen 
seviye belirlenmelidir. Mevcut 
durum ile hedef arasındaki 

ihtiyaçlar belirli bir plan dahilinde 
giderilmelidir.  Bu anlamda 
temel yol haritası aşağıdaki gibi 
olacaktır;

1. Olgunluk modelinin 
belirlenmesi

2. Olgunluk modeline 
göre standartların 
oluşturulması, 
uzmanların 
yetiştirilmesi

3. Mevcut durum analizi

4. Stratejik olgunluk 
hedefinin belirlenmesi

5. Hedefe uygun ortak yol 
haritasının belirlenmesi
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Mevcut durum haritasını 
çıkarabilmek için temelde 
olgunluk modeline göre 
minumum kriterlerin belirlenmesi 
ve bu minumum kriterlere göre 
değerlendirme yapacak insan 
kaynağının yetiştirilmesi öncelikli 
hedef olarak belirlenmesi 
gerekiyor. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
kritik altyapı denetim 
çalışmalarında temel problemin 
denetimin içeriğine ilişkin 
yetersizlikler olduğunu 
gözlemledik. Kritik bir altyapı 
denetimin amacı olası tüm 
tehditleri adreslemek olmalıdır. 
Tüm tehditleri adresleyebilmek 
ve risk temelli bir yaklaşım 
sunabilmek adına en az aşağıdaki 
çalışmaların gerçekleştirilmesi 
gerekiyor.

1. Kavramsal risk analizi

2. Sızma testleri

3. Fiziksel güvenlik analizi

4. Konfigürasyon analizleri

5. Zararlı yazılım analizleri

6. Topoloji analizleri

7. Internet üzerinden 
erişilebilir bileşenlere 
yönelik analizler

8. Özel olarak geliştirilmiş 
uygulamalara yönelik 
analizler

9. Kablosuz ağ güvenlik 
analizleri

10. Yerel ağ güvenlik 
analizleri

11. Sosyal mühendislik 
testleri

12. Endüstriyel kontrol 
sistemleri bileşenlerine 
yönelik analizler 
(Enstrüman seviyesi 
cihazlar dahil)

Önceliğimiz mevcut durumdaki 
eksiklikleri doğru tespit 
edebilmek ve sonra da çözüm 
yollarını aramak olmalıdır. 
Kolay olmamakla birlikte bir 
yerden başlamamız gerekiyor. 
Düzenleyici kurumlar, kamu, özel 
sektör, akademi ve STK’ların işin 
içinde olduğu ortak bir yaklaşımla 
doğru adımların atılması 
mümkün.

BİR GÖRSEL 
LAzIM

Düzenleyici kurumlar, 
kamu, özel sektör, 

akademi ve STK’ların 
işin içinde olduğu ortak 

bir yaklaşımla doğru 
adımların atılması 

mümkün.
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AB Hibe Programı 
kapsamında kurulan 
ELDER Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği 
İktisadi İşletmesi Mesleki 
Yeterlilik Personel 
Belgelendirme Merkezi 
(ELDER MYM), ilk mesleki 
yeterlilik belgelendirme 
sınavını gerçekleştirdi 
ve 4 meslekte 
belgelendirme yapmaya 
başladı.  

ELDER Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği tarafından 
hayata geçirilen, “Elektriği 
Dağıtan Mesleklerin 
Belgelendirilmesi Projesi” 
kapsamında 6 mesleğin ulusal 
yeterliliği hazırlandı, toplamda 
10 meslekten belgelendirme 
sınavları açacak olan ELDER MYM 
kuruldu. ELDER, sektöründe 
yer alan 10 ayrı mesleğin 
ulusal meslek standartlarını ve 
bu mesleklerin yeterliliklerini 
hazırladı.

Sektörde nitelikli iş gücünün 
artması için önemli bir adımı 
hayata geçiren ELDER MYM, 
“Elektrik Dağıtım Şebekesi 
İşletme Bakım Görevlisi”, “Elektrik 

Dağıtım SCADA Operatörü”, 
“Endeks Okuma Görevlisi” ve 
“Röle Görevlisi” mesleklerinde 
belgelendirme sınavlarına başladı. 

İlk mesleki yeterlilik 
belgelendirme sınavı, 19 
Haziran 2017 tarihinde 
Denizli’de, ADM Elektrik Dağıtım 
AŞ – Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşti. Önümüzdeki 
günlerde ise, sırasıyla Konya, 
Kayseri ve Sivas’ta sınavlar 
gerçekleştirileceği bildirildi. 

Atılan bu adım, “çok tehlikeli 
meslekler” grubunda yer alan, 
doğrudan ve dolaylı olarak 
toplamda 100 bin kişilik istihdam 
sağlayan elektrik dağıtım 
sektöründe, belgeli işgücünün 
oluşturulması adına büyük önem 
taşıyor. ELDER’in mesleki yeterlilik 
alanında hayata geçirdiği 

çalışmalar ile çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliğinin artırılmasının yanı 
sıra, nitelikli işgücünün artması 
ile tüketicinin daha kaliteli hizmet 
alması amaçlanıyor. Yapılan 
çalışmaların daha da geliştirilmesi 
ile sektörde belgesiz çalışanın 
kalmaması hedefleniyor. 

ELDER MYM, 
MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGELENDİRME 
SINAVLARINA 
BAŞLADI 
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ELDER; “Elektriği 

Dağıtan Mesleklerin 

Belgelendirilmesi 

Projesi”yle, Ulusal Yeterlilik 

Sistemi gerekliliklerine 

uygun olarak, 

Türkiye’deki elektrik 

dağıtım sektöründe 

geliştirmiş olduğu ulusal 

meslek standartlarının 

yeterliliklerini geliştirmeyi 

hedefliyor.

“ELEKTRİĞİ DAĞITAN MESLEKLERİN BELGELENDİRİLMESİ PROJESİ” 
HAKKINDA 

ELDER; VOC-Test Merkezleri 
II. Hibe Programı Kapsamında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Program Otoritesi tarafından 
kabul edilen “Elektriği Dağıtan 
Mesleklerin Belgelendirilmesi 
Projesi”yle, Ulusal Yeterlilik 
Sistemi gerekliliklerine 
uygun olarak, Türkiye’deki 
elektrik dağıtım sektöründe 
geliştirmiş olduğu ulusal meslek 
standartlarının yeterliliklerini 
geliştirmeyi hedefliyor. 

Bu proje ile, nitelikli ve belgeli 
işgücünün geliştirilmesine destek 
olmanın yanı sıra, hayat boyu 
öğrenme sürecinin desteklenmesi 

ve Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi ile uyumunun 
kolaylaşmasının sağlanması ve TS 
EN ISO/IEC Standardında “Sınav 
ve Belgelendirme Merkezi”nin 
kurulması amaçlanıyor.

2 Haziran 2016 tarihinde, STK’lar, 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
EDAŞlar ile diğer Proje 
Kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımı ile Ankara’da projenin 
“Açılış ve Tanıtım Toplantısı” 
gerçekleştirilmişti. Uygulama 
süreci devam eden Hibe 
Programı 31 Temmuz 2017 
tarihinde sona erecek. Projenin 
kapanış toplantısının 24 Temmuz 
2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Elektrik yerini 
dolduramayacağımız; 
vazgeçemeyeceğimiz bir ürün. 
Günlük hayatımızda teknoloji 
kullanımınız arttıkça elektriğe 
bağımlılığımız da artıyor. Bu 
makale, evlerimizden, endüstri, 
ticaret ve tarıma kadar hayatımızın 
her alanında yeri olan elektrik 
ile ilgili biz tüketicilerin haklarını 
hatırlatmak amacıyla elektrik 
dağıtım şirketleri ve ELDER 
tarafından hazırlandı.

Biz tüketici olarak yeterince 
farkında olmasak bile elektrik 
sektörü son on yılda çok 
büyük değişimler yaşadı. Bu 
değişimlerin bir unsuru olarak 
elektrik ile ilgili kapsamlı yasal 
düzenlemeler yapıldı. Haklardan 
bahsedecek olursak yasaları, 
yönetmelikleri yani mevzuatı 
anlatmamız gerekiyordu. Bu 
makalede yer alan bilgiler, elektrik 
piyasasının yürürlükte olan 

güncel mevzuatı kapsamında 
hazırlandı. Mevzuat değiştikçe 
güncellemeyi hedefliyoruz. 2001 
yılında yürürlüğe giren 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanun’u ile 
elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve denetlenmesi için kamu 
tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali 
özerkliğe sahip Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
kuruldu.

2001 yılı itibariyle elektrik 
üretimi, dağıtımı, satışı ve ticareti 
kamunun tekelinden çıkmış, 
EPDK tarafından düzenlenen 
ve denetlenen rekabetçi bir 
piyasaya dönüşmüştür. Geçen 
zaman içerisinde 30.03.2013 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu  elektrik piyasasına yeni 
düzenlemeler getirirken, elektrik 
dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin 
denetlenmesi görevi Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
verilmiştir. Bu rekabetçi piyasadan 
beklenen elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 
uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulmasıdır. Bu 
makale biz tüketicilere bu 
piyasadaki haklarımızı hatırlatmak 
amacıyla hazırlanmıştır.

ELEKTRİK PİYASASINDA TüKETİCİ 
OLARAK HAKLARIMIz

TÜKETİCİ KÖŞESİ
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Bağlantı bedelinin iadesi olmaz. 
Bağlantı bedeli ilgili kullanım 
yerinin şebekeye bağlanmasının 
maliyetleri karşılığı dağıtım 
şirketince alınmaktadır. 

Güvence bedeli, tüketicinin 
elektrik faturasını ödememesi 
ihtimaline karşılık görevli tedarik 
şirketince alınan bir bedel olup 
belirli koşullarda tüketicilere 
iade edilir. Örneğin evinizden 
taşınırken güvence bedelini talep 
edebilirsiniz. Ya da perakende 
satış sözleşmenizi fesh etmenizi 
gerektiren hallerde de güvence 
bedelini talep edebilirsiniz. Genel 
kural olarak ilgili tüketicinin 
kullanım yerini boşaltması 
nedeniyle veya Perakende Satış 
Sözleşmesinin feshini gerektiren 
diğer hallerde sözleşmenin fesih 
tarihine kadar olan tüm borçlarını 
ödemesi kaydıyla görevli tedarik 
şirketince güvence bedeli iade 
edilir.

İlgili tüketiciye ödediği bedel 
değil, Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan aylık 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
ile güncellenen güvence bedeli 
karşılığı ödenir. Sözleşmenin 
feshi ile birlikte doğan borçlar ile 
daha öncesine ilişkin borçların 
ödenmemesi durumunda, 
güncellenen güvence bedeli ile 
borçlar mahsuplaştırılır.

Yapılan kontrollerde, kaçak 
elektrik kullanıldığının tespit 
edilmesi halinde elektrik kesilir; 
sayaç mühürlenir; kaçak elektrik 
kullanan hakkında CUMHURİYET 
BAŞSAVCILIGINA SUÇ 
DUYURUSUNDA bulunulur. 

Kaçak elektrik kullandığı tespit 
edilen tüketicinin, hesaplanan 
tüketimi, tarifesinin 1,5 (bir 
buçuk) katı ile çarpılarak, kaçak 
bedeli hesaplanır ve bu bedel 
ilgiliye fatura edilir. Tüketicinin 
aynı veya başka bir kullanım 

yerinde mükerrer kaçak elektrik 
kullandığının tespiti durumunda, 
bu oran 2 (iki) katı olarak dikkate 
alınır. 

Kaçak elektrik kullandığı tespit 
olunan tüketici, kendisine fatura 
edilen bedeli, tebliğ edilen 
ödeme bildiriminde yer alan son 
ödeme tarihine kadar ödemekle 
yükümlüdür. İtirazın yapılmış 
olması ödeme yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz. Tüketici, söz 
konusu kaçak faturasına ilişkin 
tebliğ edilen ödeme bildirimine, 
kanıt ve belgeleri ile birlikte, 
bildirim tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde itiraz edebilir. 
İtiraz sonuçlandırılıncaya kadar 
tüketicinin mağduriyetinin 
önlenmesi bakımından itiraza 
esas tutarın teminata bağlanması 
şartıyla elektrik bağlanabilir. 
Kaçak kullanım bedelinin 
ödenmemesi halinde yasal takip 
başlatılır.

KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TüKETİMİ NEDİR? YAPTIRIMLARI 
NELERDİR? 
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1.  Tüketicinin, kendi sayaç ve ölçme noktasından geçirerek üçüncü şahıslara elektrik vermesi, 

2.  Tüketicinin, kendi adına perakende satış sözleşmesi yapmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen 
ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik tüketmesi, 

3.  Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde dağıtım şirketine haber vermeden elektrik tüketmesi, 

4. Dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin 
tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı 
yapması/yaptırması, 

5.  Dağıtım veya tedarik şirketine yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı 
dışında elektrik tüketmesi, (örneğin daha önce mesken olarak kullanılan yerin işyerine dönüştürülmesi 
ve bu durumun dağıtım ve görevli tedarik şirketine bildirilmemesi) 

6.  Güç trafosunu değiştirdiği halde dağıtım şirketi veya tedarik şirketine durumu yazılı olarak onbeş gün 
içerisinde bildirmemesi, 

7.  Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha 
fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketine başvurmaması veya başvurmuş 
olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

8.  Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım şirketinin izni dışında açması, 

9.  İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son 
kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak 
tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için kendisine yapılan bildirim tarihinden 
itibaren onbeş iş günü içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması, durumunda, usulsüz 
elektrik tüketilmiş sayılır. Tüketicinin yukarıda sıralanan 2-3-5 ve 9. hallerden önce ilgili şirkete haber 
vermiş olmasını belgelenmesi durumunda usulsüz elektrik kullanımına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Usulsüz elektrik kullanımının tespitinde; yukarıda sıralanan 4. ve 8. hallerde tüketiciye kesme ihbarı 
bırakılmaksızın ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret 
tahsil edilir. Bunun dışındaki diğer hallerde tüketiciye yüküm-lülüklerini yerine getirmesi ve usulsüzlüğü 
sonlandırması için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen tüketicinin, kesme-bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil edilerek elektriği kesilir.

USULSüz ELEKTRİK TüKETİMİ NEDİR? YAPTIRIMLARI NELERDİR? 
USULSüz ELEKTRİK KULLANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİz? 

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/index.php/ 
elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden ulaşabilirsiniz.
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Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı’na Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Alparslan Bayraktar 
atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Bakanlık Müşaviri Nevzat Şatıroğlu atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de Murat Zekeriya Aydın atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevine, TETAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ayerden atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevine, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı  

Elmas Yaşar Bostancı atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevine, Strateji Geliştirme Başkanı Doğanbey Akgül atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği 
görevine, Strateji Geliştirme Başkanı Serkan Keleşer atandı.

ATAMALAR
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yeni genel müdürü Bahadır Müdüroğlu oldu. 14 yıldır enerji 
sektöründe profesyonel iş hayatını sürdüren Müdüroğlu, son olarak Ak Den Enerji’de Genel 
Koordinatör olarak görev yapıyordu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörlüğü görevine V.Ecem 
Özcan getirildi. 1976 Adana doğumlu, Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık bölümü mezunu olan Özcan, son olarak Mercedes Benz  - Daimler Hastalya 
Bölge İK Direktörü olarak görev yapıyordu.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz atandı. 1977 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünden mezun olduktan sonra enerji sektöründe 
uzun yıllar görev yapan ve  2011-2014 yılları arasında üç yıl boyunca AKEDAŞ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Yılmaz, 2014-2015 yılları arasında  Dicle EDAŞ genel 
müdürü olarak çalışmıştı.

BEDAŞ Sistem İşletme Direktörlüğüne Şerif Doğru getirildi. Bilkent üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Doğru, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek 
lisansını tamamladı. Doğru, 12 yıllık iş tecrübesine sahip. 

AYEDAŞ Dağıtım Direktörlüğü’ne Erkan Bilgen atandı. Kabataş Erkek Lisesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan Erkan Bilgen, enerji sektöründeki 

derin sektör tecrübesiyle uzun yıllar önemli sorumluklar üstlendi. Bu atama öncesinde Bilgen, 
AYEDAŞ Şebeke Operasyonları Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.

BEDAŞ yeni Yatırım ve Ar-Ge Direktörü,  İlker Dursun oldu. Daha önce Ar-Ge Direktörlüğü 
görevini yürüten ve Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan 
Dursun, aynı üniversitede yüksek lisans yaptıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 

doktorasını tamamladı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Yapım İşleri Direktörlüğü’ne İsmail Hakkı Yağcıoğlu atandı. Selçuk 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan ve 2003 yılından bu yana 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde çeşitli yönetici pozisyonlarında yer alan Yağcıoğlu, 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Yapım İşleri Direktörlüğüne atandı. Bu atama öncesinde AYEDAŞ 
Dağıtım Direktörlüğü görevini üstleniyordu. 

ATAMALAR
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Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.‘ de, denetim ve mali işler sektöründe bilgi ve birikime 
sahip, Mali Müşavir ve aynı zamanda Avukat olan Halil Hazer, Regülasyon ve İş Geliştirme 
Biriminden de sorumlu olarak Mali İşler ve Finans Direktörlüğü görevine getirildi. 

KCETAŞ Dağıtım Şebekesinin modernize edilmesinde büyük katkıları olan ve Enerji 
Sektöründe uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenen Şevki Özkan, Kayseri ve Civarı 

Elektrik Türk A.Ş.‘ de Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörlüğüne getirildi.

KCETAŞ’ta önemli başarılara imza atan müşteri odaklı çalışmalarıyla göz dolduran Karabey 
Memnun, Tüketici Operasyonları ve İK Direktörlüğüne atandı. 

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış 
A.Ş(OEPSAŞ)’ı satın alan Zorlu Enerji’de Elektrik Dağıtım Operasyonundan Sorumlu Genel 
Müdürlüğü görevine Fuat Celepci getirildi.

KCETAŞ’ ta Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan ve Enerji Sektörünün IT altyapı 
duayenlerinden Mustafa Taşdemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörü olarak atandı. 

SEDAŞ’ta Dağıtım Direktörlüğü görevine Dr. Ersan Şentürk atandı. Dr.Şentürk, kendisine bağlı 
grup Müdürlüklerinden Ölçme ve Veri Grup Müdürü, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü, İşletme 

Bakım Grup Müdürü ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü ile birlikte çalışacak.

UEDAŞ’ın Genel Müdürlüğüne İbrahim Gümüşlü atandı. 2010 yılında Limak Holding Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’na getirilen Gümüşlü, dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesiyle Limak Holding 
bünyesindeki Uluğ Enerji Bursa Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü 
görevlerini üstlenmişti.

ATAMALAR
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Elektrik dağıtım şirketleri çalışanları görevleri esnasında başlarından geçen ilginç 
olayları Işığın İzi’ne anlattılar.

Özge GÖKÇINAR

Elimi 112 ekibi gelene kadar hiç bırakmadı. “Yeniden ölümle burun buruna gelmekten korkuyorum” dedi.

2015 Haziran ayında, yaşlı, çok tatlı bir çift, sıkıntılı bir abonelik işlemi için kuruma gelmişlerdi. Bayan oldukça solgun 
ve bitkin görünüyordu. Eşi beyefendiyle konuşurken bir gözüm illaki bayana kayıyordu, bayanın görüntüsünden tedirgin 
olmuştum. Kendisini nasıl hissettiğini sordum. Sıcak havada kurumun hemen önündeki eski üst geçidi kullandıklarını ve eşi 
hanımefendinin 1 hafta önce bypass olduğunu anlattılar. Bayan giderek terlemeye ve inlemeye, hatta kendinden geçmeye 
başladı. Derhal 112 Acil’i aradım. Ambulans gelene kadar soğuk su ile yaşlı bayanın yüzünü yıkadım. Elimi 112 ekibi 
gelene kadar hiç bırakmadı. “Yeniden ölümle burun buruna gelmekten korkuyorum” dedi. İnsan belli etmese de çok korkuyor, 
hiçtanımadığı birini kaybetmekten bile. Yapabileceğimiz tek şeyin soğukkanlılığımızı korumak olduğunu söyleyip olumsuz 
bir hisse kapılmaması için telkinde bulundum. Sağlık ekibi geldi. Karşımdaki bir anneydi ve ölmekten çok korkuyordu. Sağlık 
ekibinin cihazlarını görünce daha da kötü olmaya başladı. Kulağına eğildim ve sakin olmasını, sadece ameliyattan sonra olan 
korkusunu unutmasını istedim. Mavi gözleri kocaman oldu, ekip sedyeyle şubeden çıkardı, ambulansa bindirdiler.

Sistem üzerindeki telefon numarası kullanılmadığı için olaydan sonra kendilerine bir türlü ulaşamadım. Aradan ne kadar süre 
geçti tam hatırlayamıyorum, ama bir gün aynı beyefendi beni ziyarete geldi, elinde çok güzel bir menekşeyle. Sonradan adını 
öğrendiğim Emine Teyze beni o panik olmamış gibi duran, aslında çok korkan hallerimi unutmamış, gözü gibi baktığı dert 
ortağı olan menekşelerinden birini bana arkadaş olarak yollamıştı. O anlarda kendisini yalnız bırakmadığım için...

Yurt dışında cesaret edemediği ameliyatı için Türkiye’ye gelip operasyondan birkaç ay sonra geri dönmek için hazırlanıyorlarmış 
meğer. 1 yıl 10 aydır her günüme bir güzel söz bir olay sığdıran ben, belki de ömrüm boyunca unutmayacağım bu olayı.

Bir annenin ellerinin bu denli titrediğine, göğüs kafesinin onca dikişe, yaraya ve mücadeleye rağmen kuş gibi çırpınışına tanık 
olmak; anneliğin, kadınlığın ve insanlığın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anımsatır bana. Şimdilerde ise mesaimi bitirip evime 
vardığımda, arada sırada dertleşiyorum menekşemle.

Emine Teyze’den hatıra…

Özgür BULUT 

Hafta sonu tatilimde, yamaç paraşütüm ile 3.250 metre yükseklikte bulut tabanında XC uçuşu yaparken irtifa kaybetmeye 
başladım. İniş planlamamı Karamanlı ilçemize bağlı Kağılcık köyü civarlarında, ana yola yakın bir yere yaptım ve insanların 
meraklı bakışları içerisinde bir bahçe evi yanına indim.

İlk defa yamaç paraşütü gördükleri için soru yağmuru ile beni bahçelerine davet ettiler. Çay ve su ikramında bulundular. 

IŞIĞIN İZİ ANI DEFTERİ
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Tanışma faslında ise kendilerinin aslen Denizli’de ikamet ettiklerini ve hafta sonunu Karamanlı’daki evlerinde geçirmek için 
geldiklerini, elektrik borçlarını ödemelerine rağmen elektriğin açılmamasından dolayı bahçe evinde bulunduklarını beyan 
ettiler. Ben de ilgili arkadaşları arayarak konuyu bildirdim. Arkadaşlar durumu incelediler ve elektriğin açılmasını sağladık.

Müşterimiz memnuniyetini “İyi olacak hastanın ayağına doktor kendisi gelirmiş. Biz sizi yerde beklerken, siz havadan indiniz” 
ifadesi ile dile getirdi.  

Özlem Çetin OKYAY

Aydınlatma denetimi sonrasında evinin bahçesinde aydınlatma bulunan vatandaşın lambasının sökülmesi üzerine ilgili kişi 
işletmeye geldi, hikâyesini anlatmaya başladı. Evini yaptırmadan önce ev kurulacak yerde bir yatır olduğunu ve hocaya danışıp 
bu yatırı başka bir mezara taşıdığını, bu sebeple kurban kestiğini belirtti. Ben ise bu hikâyenin sonunun nereye gideceğini merakla 
dinliyordum.

Evin bitmesi üzerine vatandaş evlenip hanımı ile yuvasında mutlu-mesut hayatlarını sürdürürken evinde ilginç olaylar meydana 
geldiğini, bir misafirliğe gittiklerinde kilitli iken tüm pencere ve kapıların kendi kendine açıldığını, hiçbir şey yokken kapıların 
kendine çarptığını, ışıkların sönüp tekrar yandığını beyan etti. Konunun nereye bağlanacağını merakla bekliyordum.

Vatandaşımız yatır kaldırma konusunda olduğu gibi bu konuda da hocaya danışmış. Evinin önüne bir sokak lambası taktırırsa 
olayların ortadan kaybolacağı yönünde bilgi almış. Vatandaş da sokak lambasını taktırmış. Ardından ilginç olaylar kaybolmuş. 
Fakat denetleme döneminde lamba söküldükten sonra ilginç olayların yeniden başlamış. Yaptığımızın işlemin bilincinde, fakat 
huzursuz olduğunu; rahatsız edilmeye devam edildiğini söyledi. Ben de bu durumu ortadan kaldırmak için evinin önüne bir 
adet lamba taktırıp sayacından geçirmesi neticesinde rahatsız edenlerin etmeyeceğini, huzursuz olayların yaşanmayacağını 
belirttiğimde; “Bizi rahatsız edenler sayaçtan geçtiğini anlamaz mı?” demesiyle bendeki tüm fikirler ortadan kalktı.

Serkan ERÇİN

Kumluca’da kesme-açma görevi yaparken, ne kadar sıradan bir gün olabilir ise işte öyle bir günde kesim bitti. Saat 17.30 
sıralarında bir binada açma yapıyorum, üzerimde Akdeniz Elektrik Dağıtım çalışanı olduğumu gösterir iş elbiselerim olduğu 
halde, bir abone binaya girdi ve “Sen kimsin, ne yapıyorsun burada?” dedi. Elbiselerimden de belli olacağı gibi “Akdeniz 
Elektrik çalışanıyım, borcunu ödeyen abonelerin elektriklerini acıyorum” dedim. Abone cevap vermeden dışarı çıktı. Sanırım 
5 dakika geçti. O binadaki son abonenin enerjisini de açtım ve dışarı çıktım. Beni kapıda polis ekibi karşıladı ve şikâyet 
olduğunu, onlarla karakola gitmem gerektiğini söylediler ve beni Emniyet Müdürlüğü’ne aldılar.

İşin doğrusu anlaşıldı ve işletme müdürümüz beni karakoldan kurtardı. Öğrendik ki beni şikâyet eden abone emniyette sivil 
memur olarak görev yapmaktaymış ve açtığım elektriklerden birisi de ona aitmiş. O da intikamını bu şekilde almış. Karakoldan 
saat 18:45 civarı kurtuldum. Boş yere o kadar karakolda beklememe mi yanayım, kalan açmalarımı yapacak olmama mı 
yanayım, mesai saatleri yüzünden istemeyerek de olsa 3. kez ektiğim kız arkadaşımın beni terk etmesine mi yanayım?
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GüLüMSETEN ÇAĞRI 
MERKEzİ DİYALOGLARI

MT: İyi günler ben İlknur nasıl 
yardımcı olabilirim?

Abone: Kiminle görüşüyorum?

MT: Sesim geliyor mu? İlknur ben 
nasıl yardımcı olabilirim?

Abone: Kim?

MT: İlknur, nasıl yardımcı 
olabilirim?

Abone: Hee kim? İsmim ne 
dedin?

MT: Ben İlknur, nasıl yardımcı 
olabilirim?

Abone: Eee canım, ee Avcılar’da 
bomba ihbarı yapalım. Bomba 
var ama polise telefon ediyorum 
çıkmıyorlar. Onun için telefon 
ettim

MT: 186 elektrik arıza ihbar 
hattıdır. Elektrik ile alakalı sormak 
istediğiniz bir soru var mı?

Abone: Avcılar’dayız. Siz bize 
yardımcı olmuyorsunuz. Polise 
telefon ediyorum. Avcılar’da 
bomda olduğunu…

MT: Bomba olduğunu 
söylüyorsunuz doğru mu 
anladım?

Abone: Bomba oldu. Bomba 
oldu. Tahrip olduk. Eve zor attım 
kendimi gerisini bilmiyorum. 155’i 
aradım çıkmadı. Siz bir bakın.

MT: Anlıyorum, isminizi rica 
edebilir miyim?

Abone: Ergun.

MT: Ergun Bey, 186 elektrik arıza 
ihbar hattıdır. Konu ile alakalı 155’i 
aramanız gerekmektedir.

Abone: Eee, o mu? O çıkmıyor, 
155 çıkmıyor çocuğum.

MT: Anlıyorum buradan 
yapabileceğim herhangi bir işlem 
bulunmamakta. Yardımcı olmamı 
istediğiniz farklı bir konu var mı?

Abone: Yok. Avcılar.

MT: Anlayamadım.

Abone: Orayı açtım çıkmıyor. 155 
çıkmıyor.

MT: Anlıyorum, buradan 
herhangi bir işlem yapılmamakta. 
155’i ararsanız eğer yardımcı 
olacaklardır sizlere. Hatta 
bekleyen abonelerimiz var, onlara 
da hizmet vermemiz gerekmekte.

Abone: 155 mi? 155 değil mi?

MT: Doğrudur. 155’i aramanız 
gerekmekte.

Abone: 155’i arıyorum, çıkmıyor 
çocuğum. Allah rızası için. 
SEN ARA ! SEN ARA ! Avcılara 
bomba attılar çocuğum. Hepimiz 
yaralandık ya, hepimiz yaralandık. 
Ölenler oldu. 

Abonenin Eşi: Ethem gene kimi 
arıyorsun sen ? Bırak o telefonu. 
Niye çağırıyorsun milleti? 

Kimi arıyorsun? Kapat o telefonu 

MT: Sesim geliyor mu?

Telefon kapanır

MT: İyi günler ben Rukiye nasıl 
yardımcı olabilirim?

Abone: (Heyecanlı bir şekilde 
çağrı merkezini aramıştır) İyi 
günler Zeytinburnu Yeşiltepe Mh. 
57/1 Sk. No: 12 adresim.

MT: İsminizi öğrenebilir miyim?

Abone: Yusuf

MT: Yusuf Bey sadece binanızda 
mı elektrik yok, sokağınızda mı?

Abone: Ne elektriği kardeşim! 
Pide siparişi vermiştik hala 
gelmedi. Adresi tekrar hatırlattım.

Elektrik dağıtım şirketleri (EDAŞ) tüketicilerle olan 
iletişimini kuvvetlendirmek ve daha iyi hizmet 
verebilmek için çağrı merkezi sayısını ve bu 
merkezlerdeki istihdam sayısını artırdı. EDAŞ çağrı 
merkezleri “tüketici memnuniyeti” odağıyla gelen 
talep, şikayet ve ihbarları en hızlı şekilde yanıtlıyor. 
Tabii bazen beklenmedik talepler de gelebiliyor. 
İşte çağrı merkezlerinden yüzleri gülümseten 
diyaloglardan bazıları…
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“DR. EŞREF BEY İÇİN RANDEVU VAR MI?”

MT: İyi günler ben Kübra nasıl 
yardımcı olabilirim?

Abone: Kadın Doğum Polikliniği’ne 
randevu alacaktım. Perşembe 
günü için Şişli’de yer var mı?

MT: Konu yetki ve sorumluluk 
alanımızda bulunmamaktadır. 186 
elektrik arıza hattıdır. Konuyla ilgili 
olarak 182’yi arayabilirsiniz.

Abone: Hmmm.. Peki Dr. Eşref 
Bey için randevu var mı?

MT:  Konuyla ilgili olarak 182’yi 
arayarak bilgi alabilirsiniz. 
Teşekkür eder, iyi günler dileriz.

MT: İyi günler ben Ayşe nasıl 
yardımcı olabilirim?

Abone: Binamızda kesinti var.

MT: Adres bilgilerinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz? 

Abone: Arnavutköy Haraççı Mh. 
Bahtiyar Sokak No: 13

MT: Vermiş olduğunuz bilgiler 
için teşekkür ederim. Sadece 
binanızda mı elektrik yok, 
sokağınızda mı?

Abone: Ne elektriği kardeşim 
sular yok, sular kesik.

MT: Konu yetki ve sorumluluk 
alanımızda bulunmamaktadır. 186 
elektrik arıza hattıdır.  Konuyla ilgili 
olarak 185’i arayabilirsiniz.

Abone: Aaaaaa suya siz 
bakmıyorsunuz demek tamam 
teşekkürler.

MT: Sigortanızı ve elektrik 
saatinizi kontrol ettiniz mi? 

Abone: 1 dk kontrol ediyorum . 
Saat 20,15 

 

MT: İsminizi anlayamadım, 
kodlayabilir misiniz ?

Abone: (Cep telefonu tuş sesleri) 
Şu anda kodladım geldi mi? 

MT: Bizi nerden aramaktasınız?

Abone: Kocamın telefonundan. 

MT: Sigortanızı kontrol ettiniz mi? 

Abone: Yok ben Bağkur’luyum. 

Abone: Elektrik saat kaçta gelir? 

MT: Enerjiniz saat 18:00 gibi 
gelecektir. 

Abone: Enerjiyi bir an önce 
verin. Kahvede okeyde yanlış taş 
atıyorlar.

”OKEYDE 
YANLIŞ TAŞ 
ATIYORLAR” 



ÇALIŞAN GÖzüYLE TüKETİCİ MEMNUNİYETİ

Mehmet UYGUN
Benim için müşteri memnuniyeti geçmişe göre hızlanan işlemler 
sonrasında bilgilendirilmek üzere aranan müşterinin dua ve teşekkürü…

Rasim AKSOY
Benim için müşteri memnuniyeti sahada şikayeti çözülen müşterinin 
aklındaki soru işaretlerini gidermek, müşterinin güler yüzü ve teşekkürü…

Yusuf BİNGÜL
Problemi çözülen ya da talebi yerine getirilen müşterinin yüzündeki 
gülümseme ve teşekkür benim için müşteri memnuniyeti demek. Yabancı 
dil sıkıntısı yaşayan müşterilerin sorunlarını çözdükten sonra şirkete 
tekrar geldiklerinde verdikleri selam…

Damla TÜKENMEZ
Benim için müşteri memnuniyeti müşterinin sorununun hızlıca çözebilmek 
ve ardından gelen ‘Allah razı olsun’…

Ayhan ÖZYILDIZ 
Benim için tüketici mutluluğu: Çiftçilikle uğraşan Osman Amca’nın elektrik 
arızası sonucunda çalışmayan sondajına elektrik verilmesi ve sondaj 
sayesinde sulanan sebzelerin evlerimize ulaşabilmesidir.

Ali KALENDER
Çocukların aydınlıkta güvenle oynamasını sağlamaktır.
 
Osman BATUK 
Yollarını aydınlatmaktır.
 
Mustafa PEKŞEN 
Hizmeti ulaştırdığımızda yüzlerdeki tebessümü görmektedir.
 
Mehmet ÖZER 
En zor şartlarda bile ulaşabilmek demektir.
 
İzzet SÖNMEZ 
Yüzleri güldürebilmek, yaşama tutunmak, tutundurmak demektir.
 
Muhammed Ünal Mustafa KÖKEN 
Hayatı paylaşmak, yardımlaşmak demektir.
 
Osman GÜCCÜK 
Zorlu şartları aşmak demektir. 
 
Gökhan ÖZDİL 
Kesintisiz elektrik ve kaliteli hizmet için el ele vermektir.

Burak TÜFEKÇİ 
Büyüyen kentler, aydınlık şehirler demektir.
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ABONE : Selamlar, Ataşehir Esatpaşa mahallesine siz mi bakıyorsunuz??? Elektrik gitti ne zaman gelir?

BEDASDestek : BEDAŞ; İstanbul Avrupa yakası abonelerine hizmet vermektedir.

ABONE : Kim bakıyor bu tarafa bir bilginiz var mı acaba?

BEDASDestek : https://www.ayedas.com.tr iletişime geçebilirsiniz.

ABONE : Sen mükemmel bir hesapsın. Sırf senin için Avrupa yakasına taşınmayı düşünebilirim. İyi geceler.

BEDASDestek : Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür eder, iyi geceler dileriz.

ABONE : Beyoğlu Piri Paşa mahallesinde elektrik kesintisi gerçekleşti detaylı bilgi verir misiniz?

BEDASDestek : Belirtilen adreste arıza kaynaklı kesinti mevcuttur. Onarımı ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını  

    sürdürmektedir.

BEDASDestek : Belirtilen adreste arıza kaynaklı kesinti giderilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

ABONE : Poncik misin sen? Bir de haber veriyor. Teşekkür ederim 23.30’da geldi.

BELEDİYE : Elektrik kesintileri @BEDASDestek sorumluluğundadır.

ABONE : Teşekkürler. Az önce nasıl çalıştıklarını gördüm. Özür dileyerek tweetimi kaldırıyorum.

BEDASDestek : Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.

ABONE : Sokak lambalarını açın dışarıyı göremiyorum. 

BELEDİYE : Elektrik düğmeleri @BEDASDestek’in odasında kalmış... Biz de ona söyledik aç ışıkları diye.

BEDASDestek : Konuyla ilgili detaylı bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederiz.

ABONE : Hz. İsa’yım yeryüzüne inicem karanlık göremiyorum elektriği verin.

Sosyal medya üzerinden soru soran 
tüketiciler aldıkları yanıtlardan duydukları 
memnuniyeti esprili bir şekilde dile getiriyor.  
Bu diyaloglardan birkaçını sizler için derledik. 
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12O

EYLüL 2O16  - TEMMUz 2O17 DÖNEMİNDE  
YüRüRLüĞE GİREN MEVzUAT VE DEĞİŞİKLİKLER

MEVzUAT

YAYIMLANMA TARİHİ MEVZUAT ADI

29 Eylül 2016
Elektrik Dağıtım Şirketleri İle Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul Ve 
Esaslar

20 Ekim 2016 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ekim 2016 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ekim 2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ekim 2016
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ

27 Ekim 2016 Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

28 Ekim 2016
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

30 Ekim 2016 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 Aralık 2016 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

13 Aralık 2016 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Ocak 2017
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5 Ocak 2017 Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

5 Ocak 2017 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14 Ocak 2017 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Şubat 2017
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

24 Şubat 2017 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Mart 2017 Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20 Nisan 2017 TEMİNAT USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL Kararı

20 Nisan 2017
Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı Ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Karar

11 Mayıs 2017
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

11 Mayıs 2017 Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Mayıs 2017
 Rüzgâr Veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma 
Yönetmeliği

15 Mayıs 2017 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mayıs 2017
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Mayıs 2017 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Mayıs 2017
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun

31 Mayıs 2017
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması Ve Uygulanması Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Haziran 2017 Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Haziran 2017 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Temmuz 2017
Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 251 21 35 – 40 

Çağrı Merkezi: 444 8 086

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0432 217 16 36-38

Çağrı Merkezi: 186

ARAS EDAŞ
Tel: 0850 200 20 20

Çağrı Merkezi: 444 7 850

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

Çağrı Merkezi: 444 9 186

FIRAT EDAŞ
Tel: 0424 234 56 00

Çağrı Merkezi: 444 9 186

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 

Çağrı Merkezi: 444 4 466

MERAM EDAŞ
Tel: 0850 251 30 00

Çağrı Merkezi: 444 8 186

ULUDAĞ EDAŞ
Tel: 0224 600 00 00
Çağrı Merkezi: 186

TRAKYA EDAŞ
Tel: 0282 258 26 00 
Çağrı Merkezi: 186

SAKARYA EDAŞ
Tel: 0264 295 85 00
Çağrı Merkezi: 186

OSMANGAZİ EDAŞ
Tel: 0222 211 60 00
Çağrı Merkezi: 186

BOĞAZİÇİ EDAŞ
 

Çağrı Merkezi: 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 

Çağrı Merkezi: 444 46 02

YEŞİLIRMAK EDAŞ
Tel: 0362 311 44 00
Çağrı Merkezi: 186

GDZ EDAŞ
Tel: 0232 477 26 00
Çağrı Merkezi: 186

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 444 4 186

AKDENİZ EDAŞ
Tel: 0242 339 55 55 
Çağrı Merkezi: 186

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186



Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

“Elektrik Dağıtımında 
Vatandaşın Memnuniyeti 

% 53 Arttı”

Mustafa YILMAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı

“Türkiye Akıllı Şebeke 
Yol Haritası’ 

Çalışmasında Sona Yaklaştı”

Serhat ÇEÇEN
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER 

Yönetim Kurulu Başkanı

“Enerji talebi gelecek 
3O yılda artmaya devam 

edecek.”

YIL:2 •  SAYI :5

TEMMUZ 2017ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 
Süreli Yayın

186
Çağrı Merkezi

Twitter
Destek Hesaplar
@ayedasdestek
@toroslardestek
@baskentdestek

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ İÇİN
HIZLI ÇÖZÜMLER!
Hedefimiz hızlı çözüm, doğru bilgi, 
7/24 kesintisiz kaliteli hizmet!

186
Çağrı Merkezi

Destek HesaplarDestek Hesaplar
@ayedasdestek
@toroslardestek
@baskentdestek

www.baskentedas.com.tr www.ayedas.com.tr www.toroslaredas.com.tr
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