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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 280 86 30
Çağrı Merkezi: 186

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0850 314 94 00

Çağrı Merkezi: 0850 211 0 186

ARAS EDAŞ
Tel: 0850 200 20 20

Çağrı Merkezi: 444 7 850

ÇORUH EDAŞ
Tel: 0462 377 67 00 

Çağrı Merkezi: 444 9 186
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Tel: 0424 234 56 00

Çağrı Merkezi: 444 9 186

ÇAMLIBEL EDAŞ
Tel: 0346-858 58 58 
Çağrı Merkezi: 186

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

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 
Çağrı Merkezi: 186

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

GDZ EDAŞ
Tel: 0232 477 26 00

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

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

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186
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Burcu ATASOY
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Yusuf Ziya YÜCE 
UEDAŞ

İletişimin 
“Ar-Ge” si 

Işığın izi 6. Sayı oldu bile… 
Enerji sektörünü sayfalarımıza 
taşıdığımız ışığın iletişimini 
anlatan yayınımız Işığın izinin 
6. Sayısı ile karşınızdayız.

Bu sayımızda Ar-Ge konusunu 
işledik. Özellikle sektörümüzde 
ki Ar-ge çalışmaları ve 
müşterilerimize faydaları üzerinde 
durduk çokça.

Yeniledik sayfalarımızı, değiştirdik, 
renklendirdik siz okurlarımıza 
keyifl i zaman geçirtebilmek 
ve sektörümüzle ilgili bilgiler 
paylaşabilmek için. Her sayıda 
enerjinin iletişimini işledik ve 
iletişimin enerjisini… Zor şartlar 
altında, karda kışta, gece gündüz 
demeden çalışan sektörümüzün 

vefakâr çalışanlarını taşıdık 
evlerinize, iş yerlerinize… 

İletişimde de Ar-Ge olmalı elbette 
yeni kanallar, yeni teknikler, 
yenilenen ve değişen stratejiler… 
Elektrik Dağıtım Sektörü Şirketleri 
olarak bunların hepsini yakından 
takip ediyor ve uyguluyoruz. 
Müşterilerimiz ile aramızdaki 
iletişimi daha da kolaylaştırmak 
için her gün bir önce ki güne göre 
daha fazla adım atıyoruz…

İletişimin Ar-Ge’sini geliştirmeye 
devam ediyoruz.

Keyifl i Okumalar…       



ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ

 www.ehbi.info

@ www.ekesinti.info



BAŞKAN’DAN Serhat ÇEÇEN / ELDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Ar-Ge 
Kazanmaktır

Değerli Işığın İzi Okuyucuları;

Dünya değişiyor, yenilikler artık 
hayatımızın her anında…

İnsanoğlu uzunca bir süre tesadüflerle, 
yakın geçmişten itibaren ise sistemli 
çalışmalar yaparak bugünkü 
medeniyet düzeyine ulaşabilmiştir. 
Bugün dünyada hiçbir ulusal ekonomi, 
gelişmesini tesadüflere ve zamana 
bırakamayacak durumdadır. Bu 
yüzden ülkeler ve kurumlar, olanakları 
ölçüsünde araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine gereken önemi vermek 
zorundadırlar.

Enerji sektörü ise bu değişime Ar-
Ge ile ayak uyduruyor, hızlanıyor ve 
güçleniyor. Ar-Ge, enerji sektörü için 
vazgeçilmezdir. Bir başka deyişle, 
“Kazanmaktır”.

Ar-Ge faaliyetleri, bireyden topluma 
herkesi etkileyen, hayatı kolaylaştıran, 
hayata renk katan çalışmalardır. 
Şirketlerimizin gelişmesine, 
ekonomimizin kalkınmasına, 

ürettiklerimizin değerlenmesine katkı 
sağlar yani kazandırır.

Aynı zamanda yeni teknolojiler ve 
teknolojik bilgi, Ar-Ge çalışmalarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, 
tüm ekonomiye yayılmakta 
ve paylaşılmakta, buna bağlı 
olarak da ekonomik kalkınma 
desteklenmektedir.

Toplumun tamamını ilgilendiren 
enerji sektöründe, tüketicilerin istek 
ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
her koşulda kaliteli hizmet vermeyi 
amaçlayan şirketlerimiz, Ar-Ge 
çalışmaları ile daha mutlu tüketiciler 
için çalışmaya devam edeceklerdir. 

Enerji sektöründeki Ar-Ge çalışmaları 
ile zamandan kazanıyoruz. 
Harcamalardan kazanıyoruz, boşa 
harcanan iş gücünden kazanıyoruz... 
O zaman şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki; 

Ar-Ge Kazanmaktır…

Keyifli okumalar.





2. ElEKtrİK DAğıtım SEKtörüNDE
İŞ SAğlığı vE GüvENlİğİ KoNGrESİ
Bu yıl  15-17 ŞuBAt tArİhlErİNDE ANtAlyA’DA DüzENlENDİ
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masaya yatırılırken iş sağlığı 
alanında yaşanan gelişmeler ve 
alınabilecek önlemler katılımcılar 
ile paylaşıldı.

SFE International, Hefe Enerji 
ve Kermel’in sponsorluğunda 
ve ‘Önleme Kültürü’ teması 
ile düzenlenen kongrede 
topraklamanın temel prensipleri 
ve uygulamaları, dağıtım 
sektörüne özgü yüksekte çalışma 
ve ‘İSG Kültürü’ kavramı ile ‘İSG 
kültürü nasıl oluşturulur?’ konuları 
masaya yatırıldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) tarafından 
bu yıl 2.’si düzenen ‘Elektrik 
Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi’nin açılışını 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Müsteşar Yardımcısı Abdullah 
Tancan, TEDAŞ Genel Müdürü 
Halil İbrahim Leventoğlu, TEİAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Orhan 
Kaldırım, TES-İŞ Başkanı Mustafa 
Şahin ve ELDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan 
yaptı. Kongrede, Türkiye’de ve 
dünyada yaşanan iş kazaları 
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“İŞ KAzAlArıNıN NEDENlErİNİ BİlEBİlİrSEK Bu KoNuDA 
GErEKEN tEDBİrlErİ DE AlABİlİrİz”

Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Abdullah Tancan: “İş kazalarının 
nedenlerini bilebilirsek bu konuda 
gereken tedbirleri de alabiliriz. 
Bugün dünyanın hemen her 
ülkesinde iş kazası istatistiklerinde 
esas iki oran kullanılmaktadır: 
Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık 
oranı… Kaza sıklık oranı, belirli 
bir dönemde, 1 milyon insan/
saatlik bir çalışma süresi içinde 
meydana gelen ve 1 günden fazla 
iş göremezlikle sonuçlanan kaza 
sayısını ifade ediyor.  Kaza ağırlık 
oranı ise yine belirli bir dönemde 
1 milyon insan/saatlik çalışma 
süresi içinde iş kazası nedeni 
ile kaybolan iş gücü sayısını 
ifade ediyor. İş kazalarının 
nedenleri konusunda yapılan 
araştırmalar, kazaların başlıca iki 
temel nedeni olduğunu ortaya 
koyuyor. Bunlardan birincisi insana 
bağlı nedenler, ikincisi fi ziksel 
ve mekanik çevre koşullarına 
bağlı nedenler… Bu nedenlere 
baktığımızda kazaların yaklaşık 
yüzde 90’ının insana bağlı 
nedenlerden kaynaklandığını; 
yaklaşık % 10’unun da fi ziksel ve 

mekanik çevre koşullarına bağlı 
nedenlerden kaynaklandığını 
görüyoruz. 

Burada, insana bağlı nedenlerinin 
neler olduğuna yoğunlaşmakta 
fayda var. Her bir işçinin ayrı ayrı 
kişisel, fi zyolojik ve psikolojik 
özellikleri var ve bu özelliklerin 
her birisi kazaların meydana 
gelmesinde etkili olan faktörler 
arasında yer alıyor. Kişisel 
özelliklere baktığımızda; yaş, 
cinsiyet, medeni durum, statü, 
kıdem ve eğitim düzeyi olarak 
gruplandırabiliyoruz. Yaş, iş 
kazalarının meydana gelme sıklığı 
göz önünde bulundurulduğunda 
kişisel özellikler arasındaki en 
önemli faktörlerden birisi… Genç 
işçilerin iş kazasına uğrama oranı, 
SGK verilerine göre yaşlı işçilerden 
daha yüksek… En çok kaza 25- 29 
yaş grubu işçilerinde meydana 
geliyor. Bunu 18-24 yaş grubu 
işçileri takip ediyor. Ancak 30 ve 
34 yaşın üzerindeki yaş grubuna 
baktığımızda, iş kazaları ciddi 
şekilde azalmaya başlıyor. Diğer 
bir konu cinsiyet… Bu da yine iş 
kazalarının meydana gelmesinde 
etkili olan faktörlerden birisi… 
Erkek işçilerin iş kazası geçirme 
oranı, kadın işçilere göre daha 
yüksek…  Diğer bir önemli faktör 
ise medeni durum… Verilere göre 
bekar işçiler daha çok iş kazasına 
uğruyor. Diğer yandan statü 
yükseldikçe iş kazasına uğrama 
oranı ciddi manada düşüyor. 
Yapılan araştırmalar en çok 
1 gün ila 1 yıl arasında kıdemi 
olan işçilerin kazaya uğradıklarını 
gösteriyor. 1 yıl ile 2 yıl arasında 
kıdemi olan işçilerde kaza 
oranında biraz düşüş yaşanıyor. 
5 yıl ve üzerinden kıdemi olan 

işçilerde ise kaza oranının 
en düşük noktalara gittiğini 
görüyoruz. Hakeza eğitim seviyesi 
yükseldikçe bu işçilerimizin 
yine kaza oranlarının düşmekte 
olduğunu görüyoruz. Fizyolojik 
faktörlere baktığımızda ise görme, 
işetme kaybı, fi ziksel uyumsuzluk, 
beden yapısının uygun olmaması, 
uykusuzluk ve yorgunluk 
karşımıza çıkıyor. 

Son olarak da psikolojik 
faktörler: Çalıştıracağımız işçinin 
o iş alanında asgari zihinsel 
yeterliliği, duygusal yapı, sakarlık, 
tatminsizlik, aşırı güven, stres, 
yapılan işe ve ortama uyum, 
konsantrasyon sorunu ve 
ihmalkarlık… İşverenler işçileri 
işe alırken nasıl fi ziksel olarak 
testlerden geçiriyorsa, psikolojik 
olarak da geçirmeliler. Çünkü bu 
faktörler de iş kazalarına sebep 
olan faktörlerden bir kaçı..” 

“her bir işçinin ayrı 

ayrı kişisel, fizyolojik 

ve psikolojik 

özellikleri var ve bu 

özelliklerin her birisi 

kazaların meydana 

gelmesinde etkili 

olan faktörler 

arasında yer alıyor.”

Abdullah TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı



ElEKtrİK ENErjİSİ İNSAN yAŞAmıNDA 
tArtıŞmASız Bİr öNCElİğE SAhİp

Halil İbrahim LEVENTOĞLU
TEDAŞ Genel Müdürü

Elektrik dağıtım sektöründeki 
kaliteli hizmetin temini konusunda 
dağıtım şirketleri olarak kendilerine 
büyük sorumluluklar düştüğünü 

belirten TEDAŞ Genel Müdürü 
Halil İbrahim Leventoğlu, “Bu 
sorumlulukların en önemlisi 
ise çalışanların hayatlarından 
endişe etmeden çalışabilecekleri 
ortamı sunmak; risk unsurlarını 
belirleyerek gereken önlemleri 
almak, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşı çalışanların 
ruhsal ve bedensel sağlıklarını 
koruyabilecek çalışmaların hayata 
geçirmektir. İş yerlerinde önce 
insan, sağlık ve iş güvenliği 
anlayışı ile hareket edilmesi, 
çalışanlar ve işverenler arasında 
bu bilincin oluşturulması bir 
zorunluluk” ifadelerini kullandı. 

Elektriğin insan hayatındaki 
önemine değinen Leventoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Kaliteli ve kesintisiz elektrik, 
kaliteli bir yaşam için büyük önem 
arz ediyor. Bu resmi değiştirmek 
için TEDAŞ olarak çalışmalarımızı 
başlattığımızı paylaşmak isterim. 
Enerji arızalarının iş kazalarına 
sebep olduğu gerçeğinden 
hareketle, kullanılan teçhizatın 
kalitesinin artırılması kapsamında 
kurumumuzca hazırlanan teknik 
şartnameye ve beraberinde 
ilgili standartlara uygunluğun 
aranmasında azami gayret sarf 
edilmesi çok önemli” 
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İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
proaktif yaklaşıma sahip olmanın 
önemine değinen TEİAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Orhan 
Kaldırım: “İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda proaktif bir yaklaşıma 
sahip olmak, güvenlik kültürüne 
sahip olmak demek. Güvenlik 
kültürünü kazanmaksa bizim için 
her zaman ulaşmayı arzu ettiğimiz 
üst hedef anlamı taşıyor. 2018’i 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Berat Albayrak Bey’in 
yorumları doğrultusunda eğitim 
ve iş sağlığı güvenliği yılı olarak 
belirledik. Bu kapsamda; sanal 
gerçeklik, tiyatral eğitim, İSG 
videoları ve yekpare yanmaz izole 
elbise için Ar-Ge çalışmaları gibi 
çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. 
Bu kongremizin de iş sağlığı ve 
güvenliği anlamında hepimize 
değer katacağına inanıyorum” 
dedi. 

Orhan KALDIRIM
TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa ŞAHİN
TES-İŞ Başkanıı

Konuşmasına Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı ILO’nun iş kazaları ile ilgili 
bir tespitini hatırlatarak başlayan 
TES-İŞ Başkanı Mustafa Şahin, 
“ILO, meslek hastalıklarının 
tamamının ve iş kazalarının yüzde 
98’inin önlenebilir olduğunu 

ifade etmektedir. İşçi sendikaları 
olarak bizler, ILO’nun bu ifadesinin 
ardında yatan anlayışı sonuna 
kadar destekliyoruz. Ülkemizde 
‘önleme ve güvenlik kültürünün’ 
oluşturulabilmesi için öncelikle 
ILO’nun bu anlayışının çalışma 
hayatı ile ilgili tüm kesimler 
tarafından benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılması gerektiğine 
inanıyoruz. Ülkemizde bu 
kültürün oluşturulamaması ve 
önleyici çözümlerin yeterince 
geliştirilememiş olması 
kayıplarımızın en büyük sebebidir. 
Toplumun bilinç ve farkındalık 
düzeyini artırmak, riskleri önceden 
tespit etmek, düzgün işleyen 
bir veri toplama ve kayıt sistemi 
oluşturmak; nihayetinde kaza ve 
hastalıkları kaynağında önlemenin 
yolunu birlikte bulmak zorundayız.” 
ifadelerini kullandı. 
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“ElEKtrİK DAğıtım SEKtörüNDE İŞ KAzAlArı CİDDİ orANDA 
öNlENEBİlİyor”

ELDER adına kongreye ev sahipliği 
yapan ELDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan: 
“ELDER olarak, tüm elektrik 
dağıtım şirketlerimizde sağlam bir 
iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşması; sektörümüze emek 
veren tüm çalışanlarımızın en üst 
seviyede iş güvenliği önlemleri 
altında çalışması için sektördeki 
İSG bilincini artırmayı kendimize 
misyon edindik. Bu kapsamda, 
bu yıl ELDER olarak Elektrik 
Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongremizin 2’incisini 
düzenliyoruz.”

İş sağlığı ve güvenliğinin önemine 
dikkat çeken ve iş kazaları ile 
ilgili çarpıcı rakamlara değinen 
Arslan sözlerine şöyle devam etti: 
“İş sağlığı ve güvenliği konusu 
Birleşmiş Milletler seviyesinde 
ele alınıyor ve dünyanın hangi 
ülkesine giderseniz gidin çalışma 
hayatının en kritik ve gelişime 
açık konuları arasında sayılıyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
verilerine göre dünyada her yıl 
ortalama 300 milyon iş kazası, 
160 milyonun üzerinde meslek 
hastalığı vakası meydana gelirken, 

3 milyon işçi iş kazaları veya 
meslek hastalıkları sebebiyle 
hayatını kaybediyor. Türkiye’de 
sadece 2018 Ocak ayında 141 
çalışanımız hayatını kaybetti. 
Tüm bu kayıplara rağmen 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından hazırlanan ‘Güvenlik 
Kültürü Raporu’ gösteriyor ki 
meslek hastalıklarının tümü, 
iş kazalarının ise yüzde 98’i 
önlenebilir kazalardan oluşuyor. 
Bu yüzde 98’lik oranın yüzde 
4-5 civarı elektrik sektöründe 
meydana geliyor. Her yıl dünya 
nüfusunun yaklaşık binde 4’ünü, 
gerekli önlemleri ve çalışmaları 
yaptığımızda önleyebileceğimiz 
kazalar sebebiyle kaybediyoruz. 
Türkiye’de ise Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından yayınlanan 
en güncel istatistiklere göre 
2016 yılında ülke genelinde 
286.000 sigortalı çalışan iş 
kazası geçirirken, bu kazalarda 
2.000 çalışan ne yazık ki hayatını 
kaybetti.”

Arslan, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda elektrik dağıtım 
sektöründeki çalışmaların iş 
kazalarını ciddi oranda önlediğini 
vurguladı. Arslan, “Bildiğiniz üzere 
elektrik dağıtım sektöründe 
uyulması gereken birtakım kalite 
yönetim sistemleri bulunuyor. Bu 
kalite yönetim sistemleri gereği 
tüm iş grupları çalışma talimatları 
ve iş yönergeleriyle tarif edildi, 
saha çalışmaları standardize 
edildi. Bu şekilde sektördeki 
iş kazaları ciddi anlamda 
önlenebiliyor. Devam etmekte 
olan mesleki yeterlilik personel 
belgelendirme süreçlerinin de bu 

yönde ciddi katkıları olduğunu 
belirtmek isterim” şeklinde 
konuştu. 

Kongre, açılış konuşmalarının 
ardından yurtdışından gelen 
davetli konuşmacı Jacques 
Leparc’ın İSG Liderliği sunumuyla 
devam etti. Kongre kapsamında 
Topraklama, Dağıtımda Yüksekte 
Çalışma Uygulamaları ve İSG 
Kültürü konularında ilgili tüm 
paydaşların katılımlarıyla 
paneller düzenlendi. Son gün 
gerçekleştirilen interaktif 
oturumda ise Türkiye’de İSG 
Kültürü Oluşturmada Paydaşların 
Katkısı üzerinde ELDER, TES-
İŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ’tan 
yetkililerin katılımlarıyla interaktif 
olarak soru-cevap ve bilgi 
paylaşımı gerçekleştirildi. 

Yaşar ARSLAN
ELDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

İş dünyasına ve 

kurumlara iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda 

yönetim sistemlerinin 

iyileştirilmesi, iş 

yerlerinde elektrik 

enerjisindeki güvenlik 

standartlarının 

geliştirilmesine katkıda 

bulunulmasının 

hedeflendiği kongreye 

yaklaşık 3oo kişi katıldı.  
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KONGRE SONUNDA KATILIMCILARLA PAYLAŞILAN VE 
SONRASINDA ELDER WEBSİTESİNDE DE YAYINLANAN 

KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ:

1. Mahalli topraklama iş sağlığı ve güvenliği açısından çok kritik ve hayati öneme haiz bir konudur. Mahalli 
topraklama tekniklerinin çalışanlara sadece “mahalli topraklama yapın” şeklinde dikte edici tarzda değil 
yapılmadığı takdirde hangi olumsuz sonuçlara neden olacağı açıklanmalı ve video/resimlerle desteklenerek 
çarpıcı bir şekilde aktarılmalıdır. 

2. Mahalli topraklama aparatları seçilirken kesit hesapları bilimsel verilerle hesaplanmalı, hem topraklama 
aparatı hem de ıstanka uluslararası standartlara (EN 61230 ve o standartta belirtilen diğer ilgili standartlara) 
uygun olmalı ve bu durum sertifi kalandırılmalıdır. 

3. Şirketler de yukarıda belirtilen uluslararası standartlara haiz topraklama aparatlarını temin etmelidir. 

4. Türkiye’de yüksekte çalışma eğitimleri ile ilgili net düzenlemenin olmaması nedeniyle şirketler belirlediği 
kriterlere göre eğitim vermektedir. Sektörde bu konuda toplam iyileşmenin sağlanabilmesi için sektörel 
farklılıkları da dikkate alan ikincil mevzuat oluşturulmalı, bu kapsamda eğitim süreleri, periyotları, uygulama 
becerisi kazandıracak içerik oluşturulması, eğitmen nitelikleri ve eğitim veren kişi veya kuruluşların denetimi 
gibi hususlar uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

5. Sektörümüzde İSG kültürünün oluşturulması için şirketler veya kurumlar bu konuyu daha sistematik ve 
uluslararası yaklaşımlara uygun olarak ele almalı ve uzun vadeli yol haritaları hazırlamalıdır. 

6. Yöneticiler ve operasyonel birimler İSG’nin devredemeyecekleri bir sorumlulukları olduklarını bilmeli ve 
hissetmelidir. Bu anlamda yöneticiler iyi birer İSG Lideri olmalıdır.   

7. İSG kültürü sadece mavi yakalı (işi bizzat yapan) çalışanlarda oluşturulması gereken bir olgu değildir. 
“Yönetici –mühendis - satın alma –yatırım –proje insan kaynakları” dahil şirketin/kurumun tüm kademelerinde 
oluşturulması gereken bir olgudur. Sahada yapılan işin, alınan bir malzemenin, yapılan bir projenin, hazırlanan 
bir şartnamenin veya talimatın İSG’ye uygun olması, bunun için karar alma süreçlerinde İSG’nin dikkate alınması 
İSG kültürünün olmazsa olmaz bir parçasıdır. 

8. İSG kurallarına uymayan çalışanlar tespit edildiğinde ya da kaza meydana geldiğinde çalışanları suçlayan 
bir anlayışla değil yöneticiler ve mühendisler olarak “biz neden kurallara uyulmasını sağlayamadık, benim 
sorumluluk alanımda neden bu tehlikeli davranışlar veya kazalar oluyor” diye düşünmeli ve “ben bu kazayı 
veya davranışı önlemek için ne yapabilirdim” diye sorgulamalıyız. Sorunu çalışanlara yükleyen bir anlayışla değil 
sorunu sahiplenen, kök nedenlerine inen ve sorunu çözmeye çalışan bir yaklaşımla hareket etmeliyiz. 

9. Çalışanlar da İSG kurallarını içselleştirmek için daha fazla çaba göstermeli, İSG bakımından bir uygunsuzluk 
gördüğünde ekip arkadaşlarını uyaran bir anlayışta olmalı ve şirkette oluşturulmak istenen İSG kültürüne pozitif 
katkıda bulunmalıdır. 

10. İSG kültürünü geliştirmek için şirket yöneticilerinin İSG ile ilgili yıllık hedefl eri ve bu hedefl ere ulaşmak için 
aksiyon planları olmalıdır. 

11. İSG kültürünü yerleştirmek için yöneticiler ve mühendisler belirli periyotlarda sahada İSG denetimleri 
yapmalı ve koruyucu ayakkabı, baret vb. kişisel koruyucu donanım kullanımı ve araçta emniyet kemeri takma, 
hız sınırlarına dikkat etmek gibi trafi k kurallarına uyma konularında çalışanlarına rol model olmalıdır. 

12. Yüklenici veya taşeronların İSG bakımından yönetimi İSG kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Ancak onları 
İSG açısından disipline etmek çok daha zor ve daha fazla çaba gerektiren bir iş. Bunu yapabilmek için tüm 
dağıtım şirketleri, TEİAŞ ve EÜAŞ, yüklenicilerine İSG yönünden benzer yükümlülükleri koymalı ve etkin bir 
denetim mekanizmasıyla sahayı kontrol altına almalıdır. Yüklenici veya taşeron fi rmalara “enerji sektöründe 
nereye gitsek İSG açısından aynı yükümlülükleri istiyorlar ve sıkı bir denetim yapıyorlar” dedirtmeliyiz. 

13. Çalışanların meslek hayatına giriş yapmadan önce İSG bilinci oluşturulmalı. Bu amaçla, meslek liselerinde ve 
üniversitelerde mühendislere  İSG bilinci verilmeli. Müfredatlar bu doğrultuda revize edilmeli.
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EPDK koordinatörlüğünde, 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 

Derneği (ELDER) ve 

Doğalgaz Dağıtıcıları 

Birliği Derneği (GAZBİR) 

iş birliğiyle bu yıl 3.’sü 

düzenlenen ‘Enerjide 

Ar-Ge Çalıştayı’, 19 Aralık 

Salı günü Ankara’da 

gerçekleştirildi. Üniversite 

ve teknokentleri, elektrik 

ve doğalgaz dağıtım 

şirketleriyle buluşturan 

etkinlikte bu sene bir 

ilk olarak Ar-Ge Başarı 

Ödülleri de sahiplerini 

buldu. 

EPDK koordinatörlüğü ile ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 
Çeçen ve GAZBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Arslan’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen 
“3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı”nda 
elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin yeni piyasadaki rolü 
ve Ar-Ge öncelikleri masaya 
yatırıldı. Sektörden yaklaşık 400 
profesyonel ve akademisyenin 
gün boyunca paneller ve ikili 
görüşmelerde bir araya geldiği 
çalıştayda, enerji sektöründe 
Ar-Ge faaliyetleri üzerine bilgi 
paylaşımında bulunuldu. 

Bu yıl ilk kez verilen Ar-Ge Başarı 
Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu 
etkinliğin açılış konuşmalarını T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 
Çeçen ve GAZBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar Arslan yaptı. 

3. ENErjİ’DE Ar-GE çAlıŞtAyı 
BüyüK İlGİylE GErçEKlEŞtİ

t.C. Enerji ve 

tabi Kaynaklar 

Bakanlığı müsteşarı 

Fatih Dönmez: 

“milli Enerji ve 

maden Stratejimiz 

kapsamında 

yerlilikte Ar-Ge’ye

 özel bir önem 

veriyoruz”
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t.C. ENErjİ vE tABİ KAyNAKlAr BAKANlığı müStEŞArı FAtİh DöNmEz: 
”mİllİ ENErjİ vE mADEN StrAtEjİmİz KApSAmıNDA yErlİlİKtE Ar-GE’yE özEl Bİr öNEm vErİyoruz”

EpDK BAŞKANı muStAFA yılmAz: 
”ElEKtrİK vE DoğAlGAz İlEtİm vE DAğıtım ŞİrKEtlErİNE Ar-GE BütçElErİ tAhSİS EttİK.”

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih 
Dönmez açılış konuşmasında 
şunları söyledi: “Milli enerji ve 
maden stratejimizde, YEKA ihale 
modelindeki en önemli parça 
yerlilik ve bu yerliliğe eklenen 
yerli Ar-Ge projeleri. Ar-Ge 

ülkemizde son yıllarda devletimiz 
teşvikiyle eskiye nazaran oldukça 
ileri bir seviyeye geldi. 2000’li 
yıllarda hatta öncesinde Ar-Ge’ye 
harcanan para toplam Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılamızın 10 bin de 4’ü 
idi. Uzun yıllar hiç olmazsa %1’e 
ulaşalım dendi ve geçtiğimiz 
yıl %’1’e yaklaştık. Ama sektör 
olarak %1’e yaklaşmak için daha 
çok çalışmamız gerekiyor. Her 
ne kadar elektrik ve doğalgaz 
dağıtım şirketlerimizin Ar-Ge’ye 
ayıracakları bütçe, işletme 
giderleri bütçesinin %1’i kadar 
demiş olsak da bu alanlar dünyaya 
bakıldığında toplam GSYİH’ye 
kıyasla yapılıyor.” 

Ar-Ge konusunda üniversiteler 
ile iş birliğinin önemine değinen 

Dönmez sözlerine şöyle devam 
etti: “Üniversitelerde Ar-Ge’de 
en çok odaklanılan konunun 
güneş ve rüzgar olduğuna şahit 
olduk. Bu kaynakların ardından 
verimlilik alanında da birçok 
üniversitenin çalıştığını, daha 
sonra pil ve elektrikli araçlar ile 
ilgili konulara önem verildiğini 
gözlemledik. Bizim yaptığımız 
ankette 244 milyon TL’lik bir 
harcama incelenmiş durumda. 
Üniversiteler özelinde tam olarak 
ayrıştırılamasa da en çok harcama 
80 milyon TL üzerinde bir Ar-Ge 
harcaması ile güneşte yapılmış. 
Rüzgarda 40 milyon TL civarında 
Ar-Ge yapılmış. Pil teknolojilerinde 
de (elektrikli araçları da dahil 
ederek), 30 milyon TL civarında bir 
harcama gözüküyor.”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
çalıştayda yaptığı konuşmasında 
şöyle konuştu: “Türkiye 
büyüdükçe doğalgaz ve elektrik 

kullanımı da doğru orantılı olarak 
artıyor. Ülkemizin gelişmesi ile 
birlikte elektrik ve doğalgaz 
şebekesinin daha iyi bir seviyeye 
ulaşması yani büyürken gelişmesi, 
gelişirken de etkin bir sisteme 
dönüşmesini sağlayabileceğimize 
inanıyorum. Elektrik ve doğalgaz 
dağıtım sistemimizin altyapısının 
uluslararası kalite standartları 
düzeyine ulaştırılması, yerlilik 
oranının artırılması, kayıpların ve 
maliyetlerinin düşürülmesi gibi 
hedefler doğrultusunda kurum 
olarak elektrik ve doğalgaz 
iletim ve dağıtım şirketlerine 
Ar-Ge bütçeleri tahsis ettik. 

2014 yılından itibaren Ar-Ge 
başvurularından kurumumuz 
Ar-Ge Komisyonu tarafından 
kabul edilen ve tamamlanan 
projelere bakıldığında bu hedefler 
doğrultusunda çok yol aldığımızı 
söyleyebilirim. 

Kurum olarak bugüne kadar 
elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin sunduğu 369 
projeden 137’sini kabul ettik 
ve 32 tanesi sonuçlandı. 
Kurumumuzca 2014 yılından 
bugüne kadar kabul edilen tüm 
projelerin yaklaşık maliyeti 111 
milyon liraya ulaştı.” 
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ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen: “Elektrik dağıtım 
sektörü olarak tüeticelerimizin 
sürdürülebilir memnuniyetinden 
emin olmak adına teknolojinin 
sunduğu imkanlardan en üst 
düzeyde faydalanmak için  

Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. 
İçinde bulunduğumuz tarife 
dönemi için teknoloji yatırımlarına 
ayırdığımız 20 milyar TL’lik 
yatırımın 203 milyon TL’sini  
Ar-Ge yatırımları oluşturuyor.” 

ELDER olarak Ufuk 2020 
kapsamında Avrupa Birliği’nden 
hibe almaya hak kazanmış 
olan iki proje yürüttüklerini 
belirten Çeçen, “Bu yıl sonunda 
tamamlanacak olan Smarter 
EMC2 projesi ile mevcut elektrik 
şebekesine yenilenebilir enerji 
kaynaklarını teknolojiyi kullanarak 
entegre ederken, 2019’da 
tamamlanacak olan PEAKapp 
projesi ile tüketicilerin mobil 
uygulama üzerinden elektrik 
tüketimlerini takip etmelerine 

imkan vererek enerji tasarrufuna 
teşvik etmiş olacağız. PEAKapp 
ile kullanıcılarımız telefonlarından 
elektrik tüketim değerlerini 
görüp diğer tüketiciler ile 
kıyaslayabilirken tasarruf 
fırsatlarını da görebilecekler. Diğer 
taraftan anlık kişiselleştirilmiş 
enerji verimliliği püf noktaları 
ve teklifler yollayan uygulama 
tasarrufu oyunu ile kullanıcılara 
eğlenerek öğrenme imkânı 
sunulacak. ELDER olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da sektörümüzde hizmet kalitesini 
ve müşteri memnuniyetini artırma 
yönünde şirketlerimiz arasında 
sinerji sağlamaya; toplumumuza, 
ülkemize sunduğumuz toplumsal, 
milli ve ekonomik faydayı 
artırmaya devam edeceğiz” dedi.

tEKNolojİ yAtırımlArıNA AyırDığımız 2o mİlyAr tl’NİN  
2o3 mİlyoN tl’SİNİ Ar-GE yAtırımlArı oluŞturuyor
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GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Arslan, çalıştayın açılış 
konuşmasında doğalgaz dağıtım 
sektöründeki yatırımlara ve 
Ar-Ge çalışmalarına değindi. 
Arslan yatırımlarla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Doğalgaz 
dağıtım sektörünün bugüne 
kadarki toplam yatırımı yaklaşık 
27 milyar TL olarak gerçekleşti. 
2017-2021 yılları arasındaki 
5 yıllık sürede yaklaşık olarak 
6 milyar TL tutarında yatırım 
gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün 
şebeke uzunluğu olarak her yıl 
yaklaşık yüzde 8 oranında bir 
büyüme oranı var. Bu yatırımlar 
sayesinde 222 yeni ilçemiz 
doğalgaza kavuşmuş olacak. 
Doğalgaz abone sayımız 2017 yılı 
sonu itibariyle 13,2 milyona ulaştı. 
Dağıtım şebekeleri 55 milyon 
vatandaşımıza ulaştı. 
45 milyon vatandaşımız doğalgaz 
konforundan faydalanıyor.” 
Arslan konuşmasına şöyle devam 
etti: “2014 yılından bugüne 
elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketlerinden EPDK’ya 369 Ar-Ge 
projesi sunulmuş ve bu projelerin 
137 tanesi kabul edilmiştir. Bu 
projelerin 19’u doğalgaz dağıtım 

şirketleri tarafından hazırlanmış 
olup 118 tanesi elektrik dağıtım 
şirketlerince hazırlanmıştır. Son 
üç yılda elektrik ve doğalgaz 
sektöründe hizmet kalitesinin 
artırılıp teknolojilerin geliştirilmesi 
için yürütülen Ar-Ge projelerinin 
bütçeleri 111,3 milyon lirayı buldu. 
Doğalgaz sektörü içerisinde kabul 
gören projeler için ayrılan bütçe 
8 milyon 590 bin TL civarındadır. 
Doğalgaz dağıtım sektöründe 
faaliyet yapan 72 doğalgaz 
dağıtım şirketimiz bulunuyor. 
Sektör olarak yıllık yaklaşık 2018 
yılı için 12 milyon TL tutarında bir 
Ar-Ge bütçemiz var, inovasyon 
yatırımlarının Ar-Ge bütçeleri 
içerisinde değerlendirilmesi 
gerekiyor.” 

Arslan sözlerine şöyle devam 
etti: “Ülkemizin 2023 yılına kadar 
birincil enerji tüketiminin yüzde 
15 oranında düşürülmesi hedefi  
bulunuyor. Proje kapsamında 

yaklaşık 3700 mW kurulu güç 
karşılığı tasarruf sağlanması ve 
mevcut binaların rehabilitasyonu 
amaçlanıyor. Bu tasarrufun 
ekonomik değeri yaklaşık olarak 
4 milyar ABD Doları. 2017 yılı 
itibariyle ülkemizde 9,1 milyon 
bina bulunmaktadır. Bunların 
% 87’si konut nitelikli binalardır. 
Mesken sayısı ise 22 milyonun 
üzerindedir. Proje kapsamında 
5,6 milyon mesken için yalıtım 
uygulaması yapılabileceği 
tespit edilmiştir. Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü ile 
ortak yürütülecek çalışma 
ile düşük faizli kredi imkanı 
sağlanarak dağıtım şirketleri 
üzerinden binalara yalıtım imkanı 
sağlanması ve 2018-2023 yılları 
arasında her yıl 1,7 milyon 
hanede uygulama yapılması 
planlanıyor. Yalıtım uygulaması 
sonucu 2018-2023 yılları arasında 
3,7 milyar metreküp doğalgaz 
tasarrufu sağlanabilecek.” 

DoğAlGAz DAğıtım SEKtörüNüN BuGüNE KADArKİ 
toplAm yAtırımı yAKlAŞıK 27 mİlyAr tl olArAK GErçEKlEŞtİ



16

Elektrik ve 
doğalgaz dağıtım 
sektörlerindeki 
Ar-Ge projeleri 
EPDK tarafından 
değerlendirilerek 
ödüllendirildi. 
Şebeke İşletim Kategorisi’nde; 
elektrik dağıtım sektöründen 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., 
doğalgaz dağıtım sektöründen 
ise Kayserigaz ödüle layık 
görüldü. 

Teknik ve Teknik Olmayan 
Kayıpların Azaltılması ve İş 
Süreçleri Kategorisi’nde;  
elektrik dağıtım sektöründen  
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.,  
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  
ödül aldı. 

İletişim Teknolojisi Kategorisi’nde 
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., 

İzleme ve Kontrol Kategorisi’nde 
ise Enerya Doğalgaz Dağıtım 
Şirketleri ödülün sahibi oldu.

Konuşma ve ödül töreninin 
ardından yapılan çalıştayda 
elektrik ve doğalgaz dağıtım 
şirketleri, sektördeki diğer 
oyuncuların geliştirdikleri Ar-Ge 

projeleri hakkında bilgi sahibi 
olurken, çalıştay kapsamında 
gerçekleştirilen ikili görüşmelerde 
Ar-Ge alanında potansiyel 
üniversite – sanayi işbirliği 
fırsatları değerlendirildi. Çalıştayın 
son oturumunda ise günümüzün 
en kritik konularından olan 
Siber Güvenlik ile ilgili alanında 
uzman profesyonellerce yapılan 
sunumlarla sektör genelindeki 
farkındalık arttırıldı.

çAlıŞtAy KApSAmıNDA Bu yıl Bİr İlK DE GErçEKlEŞtİ. 
ElEKtrİK vE DoğAlGAz DAğıtım SEKtörlErİNİN  

EN BAŞArılı Ar-GE projElErİ öDüllENDİrİlDİ

EnErjİdE Ar-GE
Ç A l ı ş t A y ı3. 
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öDül AlAN ŞİrKEtlEr vE projElErİ

ŞEBEKE İŞLETİM KATEGORİSİ
BoğAzİçİ ElEKtrİK DAğıtım A.Ş. vE KAySErİGAz

Kayserigaz Değişim 
Mühendisliği 
Yaklaşımlarıyla 
Verimlilik ve Hizmet 
Kalitesini Artırma 
projesi ile ödülün 
sahibi oldu. 
Ödülü Kayserigaz adına EWE 
Turkey Holding COO’su Hasan 
Yasir Bora ödülü, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez’in elinden aldı.

BEDAŞ’ın Ar-Ge mühendisleri 
tarafından geliştirilen ‘Orta 
Gerilim Şebekesinin Kapalı Ring 
İşletimi için Koruma/Kontrol 
Sisteminin Tasarımı, Orta Gerilim 
Şebekenin Kapalı Ring İşletimi 
için Yeniden Yapılandırılması 
ve Pilot Bölge Uygulaması 
Projesi’, elektrikte kesintiyi göz 
kırpma süresinde çözümlüyor. 
Kapalı devre çalışan sistem 
ile trafolara tek tarafl ı değil, 
çift tarafl ı besleme yapıldığı 
için arıza olduğunda sistem, 
sorunu 120 milisaniye gibi kısa 
bir sürede çözüyor. Ödülle ilgili 

olarak BEDAŞ Genel Müdürü 
Murat Yiğit, “Kesintisiz enerji 
hedefi yle çalışmalarını sürdüren 
şirketimiz bu amaçla araştırma 
geliştirme çalışmalarına da 
büyük önem veriyor. En büyük 
hedefi miz özellikle orta gerilim 
arızaları sırasında abonelerimizin 
enerji kesintisi yaşamaması. 
Kapalı Ring projesi de bu yönde 
attığımız önemli bir adım. 
Sektöre örnek olan projemizin 
ödüle layık görülmesi bize büyük 
gurur verdi. Projeyi geliştiren 
mühendis arkadaşlarıma sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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öDül AlAN ŞİrKEtlEr vE projElErİ

TEKNİK VE TEKNİK OLMAYAN KAYIPLARIN 
AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ KATEGORİSİ 
vANGölü ElEKtrİK DAğıtım A.Ş., DİClE ElEKtrİK DAğıtım A.Ş., 
ArAS ElEKtrİK DAğıtım A.Ş. vE AKDENİz ElEKtrİK DAğıtım A.Ş.

‘Kayıp ve Kaçak 
Elektrik İçin Önleyici 
Çalışmalar Projesi’ 
Aras Elektrik’e ödül 
getirdi.

Aras EDAŞ’ın ödülü, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez 
tarafından Aras EDAŞ Genel 
Müdürü Sayın Fikret Akbaş’a 
verildi. Kesintisiz enerji, kaliteli 
hizmet anlayışı ile müşterilere 

hizmet verdiklerini ifade eden 
Aras Elektrik Genel Müdürü 
Fikret Akbaş, “ Teknolojinin 
sunduğu imkanlardan en üst 
düzeyde faydalanma gayreti 
içerisindeyiz. Bu kapsamda 
bölgemizdeki üniversiteler ile iş 
birliği anlaşmaları yapıyor, aynı 
zamanda Ar-Ge’ye büyük önem 
veriyoruz. Çalışmalarımızın en 
üst düzeyde takdir görmesi ve 
ödüllendirilmesi gurur verici” diye 
konuştu.

Vangölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş., 
elektrikte kayıp 
kaçağı bitiren projesi 
ile ödüle layık görüldü. 
VEDAŞ’a ödül kazandıran projeyle 
yüzde 65 kayıp kaçak yaşanan 
Van’ın Gevaş ilçesinde toplam 7 bin 
665 abonenin sayaçları uzaktan 
açma kesme ve okumaya elverişli 
PLC sayaçlarla değiştirildi. Proje 
kapsamında abone sayaçları 
bağlantı direkleri üzerine monte 

edilerek tüketicinin sayaca 
müdahalesi, sayaç öncesinde harici 
hat çekme gibi kaçak kullanım 
yöntemlerinin önüne geçildi. 
Kayıp kaçağı önlemek amacıyla 
geliştirilen sistem, aboneye giden 
elektrik miktarını otomatik olarak 
kayıt altına alan bir sayaç vasıtasıyla 
merkeze iletiliyor ve buna göre ay 
sonunda abonenin gerçek tüketimi 
belirleniyor. Gevaş’ta başlanan 
pilot uygulamayla kayıp kaçak 
oranı projenin uygulandığı Gevaş’ta 
başlanan pilot uygulamayla ilçede 
kayıp kaçak oranı yüzde 15’lere 
düştü.
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öDül AlAN ŞİrKEtlEr vE projElErİ

TEKNİK VE TEKNİK OLMAYAN KAYIPLARIN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ KATEGORİSİ

Dicle Elektrik Dağıtım 
A.Ş. “Kayıp 
ve Kaçak Elektrik 
için Önleyici 
Çalışmalar Projesi” 
Ar-Ge Başarı 
Ödülü’nü aldı. 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Memet 
Atalay, ödüle ilişkin şunları 
söyledi: “Ar-Ge çalışmalarına 

büyük önem veriyoruz. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk 
elektrik dağıtım şirketi olduk. Bu 
alanda yaptığımız çalışmalarla 
ödül de aldık. Bu ödül, bizi hizmet 
bölgemizde daha iyi hizmetler 
sunma ve yenilikçi düşünceyle 
çözüm geliştiren bir şirket olmaya 
daha çok teşvik edecektir.”

Akdeniz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. “Smart 
Seal (SMS) Akıllı 
Elektronik Mühür 
Sistemi” Ar-Ge Başarı 
Ödülü’nü aldı.
AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır 
Müdüroğlu, elektrik sayacına 
yetkisiz kişilerin müdahale 
etmesine izin vermeyen ‘Akıllı 
Mühür’ projesinin dünya enerji 
dağıtım sektöründe bir ilk olma 
özelliği taşıdığına dikkat çekerek, 
“AEDAŞ bünyesinde bulunan 
Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü 
ile Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne 

bağlı mühendisler tarafından 
yüzde 100 yerli imkanlarla 
geliştirilen projemizin ödüle layık 
görülmesinden büyük mutluluk 
duyuyorum. Dünya enerji dağıtım 
sektöründe bir ilke imza atan 
bu projede emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum” diye 
konuştu. 

Smart Seal-Akıllı Mühür olarak 
ifade edilen sistemin temelinde, 
taklit edilebilmesi ya da yetkisiz 
işlem yapılmasını engelleyecek 
özellikte bir elektronik akıllı 
mühür, ana kontrol bilgisayarı, iş 
emirlerinin takip edildiği tablet 
bilgisayarlar ve elektronik akıllı 
mühürleri açıp kapatabilen 
yardımcı kumandalar yer alıyor. 
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öDül AlAN ŞİrKEtlEr vE projElErİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KATEGORİSİ 
SAKAryA ElEKtrİK DAğıtım ŞİrKEtİ A.Ş.

İZLEME VE KONTROL KATEGORİSİ 
ENEryA DoğAlGAz DAğıtım ŞİrKEtlErİ

Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ş, 
“Elektronik Sayaçların 
Uzaktan Okunması 
Projesi” ile ödül aldı. 
Ar-Ge projesi ödülü T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez 
tarafından SEDAŞ Yönetim 
Kurulu ve İcra Başkanı Bekir 
Sami Güven’e verildi. SEDAŞ 
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı 
Bekir Sami Güven, “Ülkemiz ve 

dağıtım sektörü için de Ar-Ge 
Projeleri’nin Şart” olduğuna 
inanıyoruz.” dedi. Güven, müşteri 
memnuniyeti sağlayan,  kesintisiz 
hizmet verilmesine yönelik, 
EPDK onaylı Ar-Ge projeleri ile 
sektörde başarılı çalışmalara 
imza atmaya devam edeceklerini 
ve Ar-Ge proje çalışmalarını  
sürdüreceklerini belirtti. Güven, 
SEDAŞ’ın projesinin ödüle 
layık görülmesinden onur ve 
mutluluk duyduklarını ve tüm 
SEDAŞ çalışanları adına bu ödülü 
aldıklarını  ifade etti.

Enerya, “Doğal Gaz 
İç Tesisatlarında 
Uzaktan Gaz Kaçak 
Tespit Cihazı”yla 
Ar-Ge başarı ödülüne 
layık görüldü. 
Enerya adına ödülü alan Enerya 
Genel Müdürü Aslan Uzun, ödül 
getiren Ar-Ge projesinin can 
güvenliği açısından önemine 
dikkat çekerek, “Gaz kaçağı 
ihbarlarında ekibimiz 15 dakika 
içerisinde olay mahallinde 

olabiliyor. Geliştirdiğimiz akıllı gaz 
dedektörü acil müdahalelerinde 
önemli bir fark yaratarak gaz 
kaçağı ihbarı olmadan kaçağı 
tespit edebiliyor” diye konuştu. 
Gaz kaçak tespit etmek için cihaz 
GSM teknolojisini kullanıyor. 
Elektrik bağlantısının yanında 
güç kesilmelerine karşılık 3 yıl 
kesintisiz olarak hizmet verecek 
olan pil teknolojisi ile donatıldı. 
Kaçak tespiti halinde modüller 
sistem ile anlık olarak konuşarak 
ve günlük bazda raporlama 
yaparak cihazın son durumu 
hakkında bilgileri de paylaşıyor.
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TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİTÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

GÜNEŞLENME SÜRESİ 
2.737 SAAT

ÖN LİSANS 34 LİSANS 2

GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ GELEN GÜNEŞ ENERJİSİ 
1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL1.527 kWh/m² YIL

Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 
Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam 

güneşlenme süresi 2.737 saat 
(Günlük toplam 7,5 saat)

Yıllık toplam gelen güneş enerjisi Yıllık toplam gelen güneş enerjisi Yıllık toplam gelen güneş enerjisi Yıllık toplam gelen güneş enerjisi 
1.527 kWh/m².yıl (Günlük toplam 4,2 1.527 kWh/m².yıl (Günlük toplam 4,2 

kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.

Lisanssız elektrik üretim santrallerinin 
kurulmasıyla birlikte 2016 yılı sonu 

itibarıyla güneş enerjili santral sayısı itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 
1.043 olarak görülürken bu santrallerin 
kurulu gücü ise 819,6 MW olup 2 adet 

lisanslı güneş enerjisi santrali ile 
birlikte toplam kurulu gücümüz 

832,5 MW’a ulaşmıştır.

Ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle kurulu 
gücü 402 MW olan 34 adet güneş enerjisi 
santraline önlisans, kurulu gücü 12,9 MW santraline önlisans, kurulu gücü 12,9 MW 

olan 2 adet güneş enerjisi santraline 
lisans verilmiştir. 

KURULU GÜÇ 832,5 MW
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Bize kendinizden bahseder 
misiniz?

ODTÜ ekonomi mezunuyum. 
2002 de ‘IT Sektörünün En Başarılı 
İş Kadını’ ödülünü aldım. 2003 
yılında kendi işimi kurmaya karar 
verdim, çünkü 1995’den bu yana 
içinde olduğum fütürist yaklaşım 
bana kuvvetli sinyaller veriyordu. 
2003-2006 arasında her sabah 
3’te kalkmaya başlayarak kendimi 
hibritleştirdim. Bu süreçte, 
öncelikle yaşamam için gerekli 
nakit akışını kesmemek amacıyla 
hem profesyonel yöneticiliğe 
devam ettim hem de yeni hayatım 
için hazırlık yaptım. 2006’da 
kurumsal hayata tamamen veda 
edip solo girişimci (solopreneur) 
olarak Türkiye’nin ilk gelecek 
planlama merkezi ve fütürist 
şirketi olan M-GEN’i (Millennium 
Generation’dan türeterek) 
kurdum. Amacım, hayalim; kişi 
ve kurumlara gelecekte de 
başarılı olmalarına, sürdürülebilir 
bir gelecek oluşturabilmelerine 

Ufuk TArhAN  
Fütürist

“1oo yıl SoNrA ENErjİ SıFır 
mAlİyEtlE ürEtİlECEK”

Türkiye’nin ilk gelecek 
planlama merkezini kuran, 
2017’de T-İNSAN isimli 
“Geleceğin Başarılı İnsan 
Modelini” anlatan, Qr kodlarla 
dolu inovatif, interaktif kitabı 
ile dikkatleri üzerine çeken 
Ufuk Tarhan’la başta enerji 
sektörü olmak üzere geleceğe 
yönelik beklentilerini konuştuk. 
100 yıl sonra enerjinin ‘sıfır’ 
maliyetle üretileceğini dile 
getiren Tarhan, son zamanlarda 
Türkiye’de kendini şaşırtan 
en büyük yenilikçi girişimini 
ise Ağustos 2017’de yapılan 
‘rüzgar YEKA’ ihalesi olarak 
gösterdi. “Yenilenebilir 
enerji için yapılan yatırımlar 
ve bilim, teknoloji temelli 
eğitime aktarılan kaynaklar 
çok hayatidir ve Türkiye’nin 
de aslında gelecekte var 
olmak, güçlenmek isteyen 
her bir toplum için yegane 
kurtarıcı yoldur” diyen Tarhan 
sorularımızı yanıtladı. 

Ünlü fütürist Ufuk 
Tarhan, gelecekte 
beklediği en büyük 
icatı ‘ölümsüzlük ve 
ışınlanma’ olarak 
ifade ediyor. ‘Yakın 
vadede en büyük 
hayalim kablosuz şarj” 
diyen Tarhan, “Enerji 
finansal ve insani 
koşullar açısından 
temel belirleyici. Kimin 
enerjisi varsa, kim 
enerjiyi ucuza mal 
ediyorsa o yükseliyor. 
Oysa 100 yıl sonra artık 
nerdeyse sıfır maliyetle 
enerji üretebileceğiz” 
değerlendirmesinde 
bulunuyor.
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yardımcı olacak; gelecek bilgileri, 
gelecek planlama metodolojisi 
ile ilgili hizmetler vermekti. Öyle 
de yaptım. 2011’de dijital ajans 
hizmetleri de vermeye başladık. 
2017’de T-İNSAN isimli, “Geleceğin 
Başarılı İnsan Modelini” anlatan, 
QR kodlarla dolu inovatif, interaktif 
bir kitap yazdım. Bu söyleşiyi 
yaptığımız sırada çıkalı 8 ay 
olmasına rağmen 13. baskısı hep 
çok satanlar rafl arında ve Platin 
dergisi tarafından düzenlenen 
seçimde halk oylaması ile “Yılın 
En İnovatif İş Kitabı” ödülünü 
kazandı. Hatta “Geleceğe Hazırlık 
101” diyenler de var. Müthiş 
bir duyguymuş, “Keşke daha 
önce yazsaymışım” dedirten bir 
mutluluk oldu benim için.

Fütüristlik nedir? Nasıl fütürist 
oldunuz?

Benim fütürist olmam tamamen 
mutlu ve kutlu bir tesadüf... 
1995 yılı idi sanırım, bir yurt 
dışı seyahatte havaalanında 
The Futurist dergisini 
bulmamla başladı her şey. 
O zamandan beri de sürekli 
araştırıyor, öğreniyor, üzerinde 
çalışıyorum. Fütürizm, anlamı 
“gelecek” olan İngilizce “future” 
kelimesinden geliyor, gelecekçilik. 
Gelecekle ilgili bir yaklaşım, bir 
düşünce platformu. “Gelecek 
katlandığımız, katıldığımız değil; 
yapılandırdığımız, yaratabildiğimiz, 
akışkan, değişken bir süreçtir” 
iddiasını sahiplenmeye çalışan, 
savunan bir kavram, bakış açısı. 
Başka bir deyişle “olmasını 
istediğimiz yarınlar için bugünden 

kararlar almaya” yardımcı olacak 
çalışmaların toplamı, bir disiplin. 
Şimdiye kadar, sanki bir yerde 
bir gelecek var ve biz onu tahmin 
etmeye çalışıyor, o tahminlere 
göre hazırlık yaparsak başarılı, 
mutlu oluruz gibi düşünüyorduk. 
Oysa fütürizmin gelecek algısı 
ve savunuşu şöyle: Gelecek 
karşısında edilgen değil; aktif, 
müdahaleci, mücadeleci, bazen 
kabullenici, hibrit yaklaşan 
sorgulayıcı bir bakış açısı ile 
düşünmeliyiz, çalışmalıyız. 
Fütürizme göre bilgi, teknoloji, 
akıl ve duyguyu kullanarak 
aslında istediğimiz geleceği 
tasarlıyor ve tercihlerimizle 
tasarladığımızı gerçekleştiriyor ya 
da gerçekleştiremiyoruz. Bunun 
farkında olmalıyız. Kuşkusuz 
geleceği (henüz) kimsenin 
bilmediğini, bilemeyeceğini, 
değiştiremediğimiz tarafl arının 

olduğunu kabul ediyoruz. Ancak 
epeyce bir kısmını yapılandırmakta 
etkimizin olabileceğine inanıyoruz. 
Yani kader, kuantum, paralel evren 
gibi şeyleri reddetmiyor, yanı sıra 
şekillendirebileceğimize de vurgu 
yapıyoruz.

Fütürizmin bir ölçeği, kısıtı, 
sınırı yok. Bireysel, kurumsal, 
toplumsal hatta evrensel boyutta 
yararlanabileceğimiz bir bakış 
açısı. Fütürizm “olumlu gelecek 
tasarımı”, fütürist ise “olumlu 
gelecek tasarımcısı” oluyor. Bir 
başka anlatımla fütüristler aslında 
tıpkı tarihçiler gibi, geleceğe 
ışık tutmaya çalışıyorlar. Nasıl 
tarihçiler de geleceğe yararı 
olsun diye geçmişe doğru bakar 
ve anlamlar, bilgiler oluşturmaya 
gayret ederlerse, gelecekçiler 
yani fütüristler de bunun 
aynısını “geleceğe, ileriye” doğru 
yapıyorlar…

“FütürİSt olmAm tAmAmEN mutlu vE Kutlu Bİr tESADüF...”
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Fütürizm iş dünyasını nasıl 
etkileyecek?

Fütürizm her şeyden önce iş 
dünyasının hayatta kalmasını 
sağlayacak. Firmaların geleceğe 
çok daha bilinçli, akıllı ve etkin 
hazırlanmasına yardımcı olacak. 
Fütürizm, fi rmaların hibritleşerek 
bugünkü faaliyetlerini en başarılı 
şekilde sürdürmelerine, aynı 
zamanda da gelecek için hazırlık 
yapmalarını sağlayacak. Fütürist 
bakış açısını benimseyen, gelecek 
bilgilerini, senaryolarını kullanma 
kabiliyetlerini yükselten iş dünyası 
unsurları hem oyunda kalacak 
hem de rekabette öne çıkacak, 
dönüşümün başlatıcıları ve 
liderleri olabilecekler.

Fiziksel olarak daha az 
çalışacağımız, ancak zihinsel, 
duygusal olarak çok daha 
fazla çalışmak, çabalamak 
zorunda kalacağımız kesin. 
Yakın gelecekte, beden gücü 
ile belirli bir yerde, belli bir 
zamanda/sürede ve bizzat 
bulunarak yapmamız gereken 
işler giderek azalacak ve birçoğu 
yok olacak. Onları hızla robotlara 
ve yapay zekâya, hologramlara 
devredeceğiz.

Bizler ise daha çok “akıl, zekâ, 
duyarlılık” gerektiren alanlarda 
“tasarımcı, danışman, rehber 
ve gözetmenler” olarak 
çalışacağız. Ama epey çok 
ve disiplinli çalışacağız. Yani 
fi ziksel olarak daha az, zihinsel/
mental olarak daha fazla 
çalışacağımız zamanlara girmiş 
bulunuyoruz. Firmalarımızı, ürün 
ve hizmetlerimizi bunları hesaba 
katarak uyarlamamız gerekiyor.

Şirketlerin geleceğe nasıl 
hazırlanması gerekiyor?

İş dünyasında türbülans çok 
yüksek, ev ödevi çok fazla. Tam 
bir dönüşüm çağından geçiliyor. 
Gerçek anlamda dijitalleşmenin, 
yapay zekaya geçişin, robotları 
devreye almanın ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile blockchain 
kullanmanın ne olduğunu anlamak 
gerekiyor.

Şirketlerin önce kafa yapılarında, 
organizasyonlarındaki insan 
kaynaklarında ve teknik 
altyapılarında paradigma 
sıçraması, değişim yaşamaları, 

birimlerini buna göre 
kurgulamaları çok önemli. Artık 
sorunlar eskiden çözüldüğü 
gibi çözülmeyecek, avantajlar 
eskiden kullanılan yöntemlerle 
kazanılamayacak… Şirketlerin 
CEO, genel müdür ve üst düzey 
yöneticilerinin iyi bir dijital, ileri 
seviye teknoloji eğitimi alması 
gerekiyor. Ve tabii ki bunu 
sürekli yapmaları, kesintisiz bir 
yenileme, versiyon yükseltme 
sürecinde olmaları şart. Bu 
konuyu mutlaka derinlemesine 
anlayıp organizasyonlarında 
ve iş bölümlerinde gereken 
değişiklikleri yapmalılar. Şirketler 
ve markalar, isteseler de 
istemeseler de her sektörde 
dijitalleşmeden, yapay zekâdan 
ve robotlardan söz edilir hale 
geldi. Bu konular artık bir tercih 
değil, kaçınılmaz bir zorunluluk, 
işlerini teknolojik trendlere ve 
gerekliliklerine göre organize 
etmenin farkında olmayan kişi ve 
kurumlar çok üzülecekler. Bunun 
için de çok hızlı hareket etmeliler. 
Kurumların, şirketlerin şu andaki 
en öncelikli işi;

• Dijitalleşme stratejilerini ini 
belirlemek,

• Dijital hizmetlerini 
oluşturmak,

• Dijital operasyonel 
yetkinliklerini yapılandırmak 
ve sürekli geliştirmek olmalı.

Intel’in geçtiğimiz yıl teknoloji 
konferansında verdiği rakamlar 
çarpıcı. Şu anda, daha dijital 
çağın başlarında iken bile; 
dijitalleşen şirketlerin kaynaklarını 
artırmadan yüzde 9 büyüme 
kaydettiği, dijitalleşmeyenlerin 

“Fütürİzm hEr ŞEyDEN öNCE İŞ DüNyASıNıN hAyAttA 
KAlmASıNı SAğlAyACAK”
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ise sektörlerinin yüzde 26 
gerisinde kaldığı belirtiliyor 
(Vodafone’un o zamanki Türkiye 
CEO’su Gökhan Öğüt tarafından 
aktarılmıştı). Zaman ilerledikçe 
bu makas iyice açılacak. Sonuçlar 
dijitalleşemeyenler için daha 
üzücü, dijitalleşenler için daha da 
sevindirici olacak.

Enerji ve elektrik sektörü 
üzerinden konuşursak, bizi nasıl 
bir gelecek bekliyor? Aydınlatma 
gelecekte nasıl olacak?

Şehirler acayip büyüyecek, 
ama şehirlerin yönetimi giderek 
daha küçük birimler tarafından 
yürütülecek. Kooperatif gibi 
aslında. Belediyelerin de bir 
anlamda yaptığı bu. Bizim adımıza 
hizmet satın alıyor ve üretiyorlar. 
Eskiden kooperatifleşme varmış, 
o yine çok gelişecek. Siteler 
çok daha donamlı, akıllı olacak. 
Şehircilik anlayışı, araçlar ve 
yöntemler değişecek. Öyle 
mega siteler olacak ki o siteden 
hiç çıkmadan sağlıktan eğitime 
insanlar her türlü ihtiyaçlarını 
gerektiği ölçüde karşılayacak. Bir 
sürü hizmeti kendileri çözebilecek.

Yerel enerji kooperatifleri 
kurulacak, yani elektriğini, su 
arıtma sistemlerini kendileri 
organize edecek. Düşünün; 
uzaya gidiyor ve bu uzay 
kapsülünün içinde aylarca 
yaşayıp geri dönüyorlar. O kadar 
hacimde bütün ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyorlar. Demek ki 
insanların yaşamsal birtakım 
ihtiyaçları aslında devri daim 
sistemlerle çözülebilir. Uzay 

teknolojilerinin sivilleşmesi ve 
yaygınlaşmasıyla bunların hepsi 
hayatımıza daha fazla giriyor. 
Japonya’da falan da deneniyor, 
kendi kendine yeten apartmanlar. 
İnsan esasında ihtiyaçlarını 
teknoloji ve akıl yardımıyla çok 
az kaynak tüketerek sonsuz 
derecede çoğaltabilecek 
bilgiyi gördü. Yüz sene sonra 
şehir diyeceğimiz yerler hiç 
bugünkülere benzemeyecek. 
O zaman oy bile düşünceleriyle 
kullanılacak belki. Belki aynı anda 
belli bir merkeze bağlanacağız 
ve aklımızdan geçen isim birkaç 
saniye içinde seçilecek. Şunu 
hatırlatmak isterim: 30 küsur sene 
önce bilgisayar yoktu, bilgisayarın 
olmadığı bir dünyada neler 
oldu ve şimdi buraya geldik. Şu 
andaki iş ve yaşam koşullarının 
böyle olmasının gerekmediği 
de görünüyor. 20 sene daha 
akıl gücüyle çalışıp onu bile 
devredebiliriz. Ondan sonra ne 
olacak? Bugünkü sistemlerin 
devam edebileceğini düşünmek 
çok yanlış.

Enerji, finansal ve insani koşullar 
açısından temel belirleyici. Kimin 
enerjisi varsa, kim enerjiyi ucuza 
mal ediyorsa o yükseliyor. Oysa 
100 yıl sonra artık nerdeyse sıfır 
maliyetle enerji üretebileceğiz. 
Büyük büyük yerlerde küçük 
ve dikey, tamamen sensörlerle 
döşenmiş yerleşimler olacak. Bilgi 
almakla ilgili derdimiz kalmayacak, 
çünkü daha şimdiden beyne bilgi 
yükleyebiliyoruz. Daha üstün 
nitelikte varlıklara dönüşüyoruz. 
Bugün bile ortalama bir insanın 
vücudunda en basitinden diş 
dolgusu var, orasında platin, 

burasında ekleme, damar, 
kalp pilli takılıyor. İnsanlar yarı 
mekanik olmaya başladı. İnsanlar 
yaşlanmayacak. Kemikleri de 
yaşlandırmamayı başarırsak 
insanlar genç kalacak. Dolayısıyla 
insanla robot karışımı ‘rinsan’a 
dönüşeceğiz.

Gelecekten beklediğiniz en 
büyük icat nedir?

En büyüğü tabii ki yaşlanmadan, 
sağlıklı ve genç kalarak 
ölümsüzlük. Ve ilaveten gerçek 
anlamda ışınlanma. Bir de 
Blokchain! Yakın gelecekteki 
hızla olmasını istediğim en büyük 
hayalim “kablosuz şarj”.

Türkiye’de sizi son zamanlarda 
şaşırtan en büyük yenilikçi 
gelişme nedir?

Ağustos 2017’de yapılan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
bin megavatlık Rüzgâr Enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) ihalesi… Çünkü enerji 
yeterliliği pek çok insani sorunu, 
kaynak dağılımı eşitsizliklerini, 
çevre/iklim problemlerini 
halledecek en büyük devrimdir… 
Tüm dünyada yaygınlaşması 
özgürlük, barış ve sürdürülebilirlik 
için en temel belirleyicidir. Bu 
nedenle yenilenebilir enerji 
için yapılan yatırımlar ve bilim, 
teknoloji temelli eğitime aktarılan 
kaynaklar çok hayatidir ve 
Türkiye’nin de aslında gelecekte 
var olmak, güçlenmek isteyen her 
bir toplum için yegane kurtarıcı 
yoldur…

“yüz SENE SoNrA ŞEhİr DİyECEğİmİz yErlEr hİç 
BuGüNKülErE BENzEmEyECEK.” 
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Akıllı şehirlerden bahsediliyor. 
Gelecekte şehircilik ve altyapı 
hizmetleri nasıl olacak sizce?

Ekonomik + ekolojik sıkıntıların 
ve tabii ki fırsatların çoğalacağı, 
şehirleşmenin sürekli artacağı, 
teknolojinin tüm iş ve yaşam 
koşullarının temel belirleyicisi 
olacağı heyecanlı bir geleceğe 
ilerliyoruz… Orta ve dar gelirli 
kesim şehir merkezlerine 
taşınmaya devam edecek. 
Ekonomik koşullardaki zorluklar 
nedeniyle orta ve dar gelirli 
kesim, şehirlerden uzak, 
dağınık yerleşim yerlerinde, 
banliyölerde, kasabalarda, 
köylerde, temel hizmetlere 
daha zor ve yüksek maliyetle 
erişebilecek. Sağlık, beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamakta daha 
çok zorlanacak. Bu yüzden 
gelecekte şehirlere göçlerin 
sürmesi ve artması bekleniyor. 
Uzmanlar, yıllardır gelecek on 
yılda, dünyaya her 90 günde bir, 
nüfusu bir milyona yakın kentin 
ilave olabileceğini belirtiyorlar. 
Ve yıllardır bu tahminin 
gerçekleştiğini görüyoruz. 
Şehirleşme hızla artıyor. Daha 

akıllı tasarlanmış kent, ev ve bina 
tasarımlarına ihtiyaç artacak.

Geleceğin kentlerinde araç sayısı 
azalacak. Bir başka faktör de 
geleceğin kentlerindeki araç 
trafi ğinin azalması olacak. Tüm 
dünyadaki kentler, taşıt trafi ğini 
azaltmak için taşıt vergileri, 
inovatif kent tasarımı ve yeni 
alternatif ulaşım planları üzerinde 
çalışıyor. Nüfusu çok yüksek olan 
Singapur, taşıtların elektronik 

sensörler taşımalarını zorunlu 
kılıyor ve sürücülerden şehre 
her girdiklerinde ücret alıyor. 
Paris’in büyük çoğunluğu, şehrin 
sponsor olduğu bisiklet kiralama 
programıyla şehirdeki trafi ği 2020 
yılına kadar yüzde 40 azaltmayı 
umuyor. Bu uygulamalar tüm 
büyük kentlerde, arabaların 
şehirlere girişini giderek 
zorlaştıracak.

Yenilenebilir enerji ve geri 
dönüşüm sistemleri, akıllı 
cihazlarla ve robotlarla donanmış 
binalarda ve evlerde yaşam artık 
bir hayal değil, “ne zaman bizim 
eve/binaya da gelir ki?” diye 
hevesle, merakla beklediğimiz 
gerçeklere dönüştü. Sadece 
beş yıl önce bu yazıyı yazsa idim 
daha çok hayal, fütüristik tasarım 
olarak anlatacağım pek çok şey, 
yalnızca beş altı sene içinde bir 
an önce yaygınlaşsa da biz de 
alsak, kursak, kullansak 
dediğimiz ürünlere, hizmetlere 
dönüştüler. 

“hEr EvDE BİrDEN FAzlA roBot olACAK”
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taşınmaya devam edecek. 
Ekonomik koşullardaki zorluklar 
nedeniyle orta ve dar gelirli 
kesim, şehirlerden uzak, 
dağınık yerleşim yerlerinde, 
banliyölerde, kasabalarda, 
köylerde, temel hizmetlere 
daha zor ve yüksek maliyetle 
erişebilecek. Sağlık, beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamakta daha 
çok zorlanacak. Bu yüzden 
gelecekte şehirlere göçlerin 
sürmesi ve artması bekleniyor. 
Uzmanlar, yıllardır gelecek on 
yılda, dünyaya her 90 günde bir, 
nüfusu bir milyona yakın kentin 
ilave olabileceğini belirtiyorlar. 
Ve yıllardır bu tahminin 
gerçekleştiğini görüyoruz. 
Şehirleşme hızla artıyor. Daha 

Singapur, taşıtların elektronik Yenilenebilir enerji ve geri 
dönüşüm sistemleri, akıllı 
cihazlarla ve robotlarla donanmış 
binalarda ve evlerde yaşam artık 
bir hayal değil, “ne zaman bizim 
eve/binaya da gelir ki?” diye 
hevesle, merakla beklediğimiz 
gerçeklere dönüştü. Sadece 
beş yıl önce bu yazıyı yazsa idim 
daha çok hayal, fütüristik tasarım 
olarak anlatacağım pek çok şey, 
yalnızca beş altı sene içinde bir 
an önce yaygınlaşsa da biz de 
alsak, kursak, kullansak 
dediğimiz ürünlere, hizmetlere 
dönüştüler. 

Ufuk TArhAN , Fütürist
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Mesela; apartman/bina görevlisi, 
kapıcı, güvenlikçi vb. yerine 
“bina yönetim sisteminden” ve 
üstelik de uzaktan kumanda 
edilebileninden bahsedebiliyoruz. 
Robot mu, yapay zeka mı desek 
bilemediğimiz bu “insansılar”, 
tanımlanan kriterlere göre her 
türlü işi yapabilecek durumdalar. 
Giriş, çıkış, ısınma, soğutma, 
güvenlik, sağlık/acil durum, 
temizlik, tamirat ya da tamirci 
çağırmak, onarım, bakım istemek, 
park yerlerini organize etmek, 
sorduğunuz sorulara yanıt vermek 
gibi her türlü işi kendi başlarına 
yapabilir haldeler. Bu, geleceğin 
“akıllı bina yönetim sistemleri” 
belediyelerle, sağlık kurumları 
ile polisle ve çeşitli kamu hizmeti 
veren merkezlerle, bina içindeki 
konut, iş yeri vb. ile iletişimi de 
sağlayabiliyor olacaklar. Binada 
oturan/çalışan herkesin, kullanılan 
cihaz ve sistemleri şeceresini 
bilecekler. Bu merkez aracılığı ile 
haberleşebilecekler.

Böylesine akıllı, çevreci ve bilgili 
binalardaki konutlar da tabii 
ki ultra akıllı, hatta duygulu 
nesnelerle döşenmiş, yapay zeka 
ve robotlarla donanmış olacak…

Yirmi, otuz yıllık bir zaman 
diliminde, ses, ısı, ışık duyarlılıkları 
giderek artırılan robotlar evlerin 
ısınma, aydınlatma, temizlik, 
sağlık, eğitim, eğlence ve güvenlik 
hizmetlerini üstleniyor olacaklar. 
İlk aşamalarda bu robotları ve 
evdeki çeşitli akıllı eşyaları mobil 
cihazların app’leri ile kumanda 
ederken daha sonraları giyilebilir 
teknolojilerle, hatta düşünce ile 
yönetmeye devam edeceğiz. 
Evlerimizdeki tüm yüzeyler 
ve tekstilden yapılmış eşyalar 
nanoekranlar ve sensörlerle 
donanmış olacak. Bunları tıpkı 
televizyon kumandası gibi bir 
merkezi olarak istediğimiz ayarlara 
göre kuracak ve gerisini onlara 
bırakacağız.

Evlerde lüzumsuz/işlevsiz bir sürü 
eşya yerine çok az ve her biri 
akıllı, bir işe yarar ileri teknoloji 
ürünleri olacak. Her evde bir 
veya birden fazla robot, 3D yazıcı 
olması, holografi k eğlence, eğitim, 
sağlık asistanlarının bulunması 
yadırganmayacak.

Buzdolabı, fırın, bulaşık makinası 
gibi cihazlar birleşecek, 
daha kompakt hale gelecek, 
çünkü bugünkü gibi yemek 
pişirmeyeceğiz. Erzak alıp 
depolamak vb. gibi alışkanlıkların 
sürdürülmesi olanaklı değil. İlle 
de organik diyenler bina içi, dikey 
çiftliklerden temin edecek sebze, 
meyvesini. Gıda maddelerinin 

çoğu kutulu, preslenmiş, 
konsantre, tablet vb. formunda 
yemeye hazır şekilde robotlar 
tarafından sipariş edilip getirilmiş 
olacak. Nanoteknoloji sayesinde 
kirlenmeyen, buruşmayan, 
kendi kendini temizleyen, hava 
koşullarına uyumlu giysiler, 
örtüler, mobilya kaplamaları 
vb. sayesinde çamaşır yıkama 
derdi de yok olacak. Yataklar, 
oturma alanları çoklu amaca 
göre, fonksiyonlarına göre biçim 
değiştiren akıllı mobilyalara 
dönüşecekler. Duvarlar, hatta 
pencereler kocaman, akıllı 
ekranlara dönüşecek. Tüm bu 
sebeplere geleceğin evlerinde 
az ve öz, akıllı, binaya/dünyaya 
bağlı bizimle yaşayan, hisseden, 
bize uyum sağlayan fonksiyonel 
eşyalar olacak.

İş ve yaşam iyice iç içe geçeceği 
için her bir ev aynı zamanda ofi s 
olma, çalışma ihtiyaçlarını da 
karşılayacak şekilde tasarlanacak 
ve döşenecek.

Binalarda iş yerleri ve ofi sler 
bir arada bulunacaklar. Evde iş 
yapanlar için kullanılabilecek ortak 
ofi s, toplantı, eğlence, yeme, içme 
mekânları, çocuk bakım ve misafi r 
etme alanları olacak. Kısacası 
geleceğin evleri iş yerlerine, iş 
yerleri eve dönüşecek.

 Hayatın çeşitli katmanları 
arasındaki kalın çizgiler/duvarlar 
kalkacak. Dijital, teknolojik, akıllı, 
duyarlı, paylaşılabilen çizgiler, 
sınırlar ve duvarlarla örülmüş 
eşyalar, yaşam biçimleri otuz yıla 
kalmadan bizimle olacak.

“BuzDolABı, FırıN, BulAŞıK mAKİNASı GİBİ CİhAzlAr 
BİrlEŞECEK, DAhA KompAKt hAlE GElECEK”

“her evde bir 

veya birden fazla 

robot, 3D yazıcı 

olması, holografik 

eğlence, eğitim, 

sağlık asistanlarının 

bulunması 

yadırganmayacak.”



28

Kamstrup;
>  1946 yılıında Olaf Kamstrup 

tarafından kuruldu. 

>  20+ ülkede, 1300’den fazla 
çalışanı var. Çalışanların %25’i 
Ar-Ge personeli.

> Ürünler el değmeden, tam 
otomasyonla Danimarka’da, 
Aarhus şehri yakınlarındaki 
Stilling’deki fabrikada üretiliyor.

>  El değmeden üretilen ürünler, 
kalite ve yüksek hassasiyet 
gerektiriyor.

>  İş alanları: Elektrik Sayaçları, Su 
Sayaçları, Isı Sayaçları (Sıcak ve 
Soğuk) ve Süzme Sayaç Grubu, 
Satış Sonrası Servis.

Kamstrup dünyanın önde 
gelen enerji ve su ölçüm 
cihazları ve sistemleri üreticisi. 
Çözümlerimiz, dağıtım şirketleri 
ve ticari/endüstriyel tesislerde 
kullanılıyor. Dünya genelinde 
70 yıldır enerji ve su ölçümü ve 
yönetimi için güvenilir ve uygun 
maliyetli ürünler sunuyoruz. 
Müşterilerimizin karşılaştığı 
zorlukları önceden sezerek 
işlerini daha iyi sürdürmelerine 
yardımcı oluyor ve hizmet ettikleri 
toplumlar için daha akıllı, daha 
sorumlu çözümler sağlıyoruz. 
Portföyümüz tüketim sayaçları, 
akıllı ölçüm sistemleri, hosting 
hizmetleri, veri analizi ve akıllı 
şebeke uygulamalarını içeriyor. 

yENİ yASA İlE 
rF hABErlEŞmENİN öNü AçılDı

Mehmet Akif AK
Kamstrup Ülke Müdürü
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yatırımlar yaparak bu teknolojiyi 
en iyi performansı sunacak 
şekilde geliştiriyor.  

Ekim ayında Amsterdam’da 
düzenlenen European Utility 
Week fuarında elektrik sayaçları 
için dar bant nesnelerin interneti 
(NB-IoT) iletişimine yaptığımız 
büyük yatırımı duyurduk. Entegre 
NB-IoT’ye sahip iletişim modülleri 
ve sayaçlar geliştirdik ve bunları 
başarıyla test ediyoruz. Pilot testler, 
2018 ilkbaharı için planlanıyor.

Yeni iletişim teknolojilerinin 
kapsamlı analizinden yıllar 
sonra, NB-IoT’nin özellikle 
“interoperability” denilen 
işbirliktelik anlamında 
diğerlerinden çok daha üstün 
olduğu su götürmez bir gerçek. 
NB-IoT ve Kamstrup’un denenmiş, 
test edilmiş RF Mesh çözümü 
kombinasyonunun akıllı elektrik 
sayacında geleceğin iletişim 
altyapısı olduğuna inanıyoruz.

NB-IoT’yi portföyümüze eklemek, 
dağıtım şirketlerine en ideal 
çözümü tercih etme esnekliğini 

Ürünlerimiz Danimarka’daki üretim 
tesislerimizde tam otomasyonla, 
%100 test edilerek, en yüksek 
çevre güvenliği ve kalitesi 
onaylarıyla üretiliyor.

Kamstrup, 13.000 ortağı olan 
ve profesyoneller tarafından 
yönetilen, kazancını tekrar 
işine yatıran kooperatif tarzı bir 
fi rma. Bu nedenle müşterilerinin 
hayatını kolaylaştıracak, 
alanındaki en yeni teknolojileri 
ürünlerine katıyor. 

Kablosuz haberleşme alanında RF 
Mesh haberleşme teknolojisinde 
de dünyanın en iyilerinden 
olduğumuzu iddia ediyoruz. 
Ülkemizde de 2018 yılında 
yürürülüğe giren yeni yasa ile 
M2M haberleşmesinden alınan 
telsiz haberleşme ücretleri 
kaldırıldı. Bu da gerek dünyadaki 
başarılı uygulamalarda, gerekse 
ülkemizde yapılan projelerde 
en başarılı haberleşme 
performansını sunan Kamstrup 
RF Mesh teknolojisinin ülkemizde 
önünü açacak. Kamstrup, RF 
Mesh teknolojisine büyük 

sağlıyor. Bahsettiğimiz en ideal 
haberleşme çözümü Kamstrup 
RF çözümü, NB-IoT veya her 
ikisinin kombinasyonu olabilir.

Dağıtım şirketleri için 
sunduğumuz kombine çözümle 
ilgili en mükemmel noktalardan 
bir tanesi, geçişi dilediğiniz gibi 
ve istediğiniz zaman, şebekenizin 
hangi bölümünde olursa olsun 
kolayca yapabilmeniz. İster 
gelecek yılda, ister iki yıl veya 
daha ileri bir zamanda olsun, 
geleceğe hazır çözümler sizin için 
her zaman mevcut.

Sayaç yatırımı yapılırken 10 
yıllık süredeki “toplam sahip 
olma maliyeti”nin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini 
düşünüyorum. İlk aşamada 
sadece CAPEX düşünülerek 
yapılan yatırımların ileride çok 
büyük OPEX’lerle geri döneceğini 
ülkemizden ve dünyadan 
örneklerle biliyoruz. 

Sürekli yenilenen ve işletme 
giderine sebep olan bu yatırımlar 
kaynak israfına yol açıyor.
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AKıllı SAyAçlArA GEçİŞ

adımların, her bir dağıtım şirketi 
tarafından bağımsız atılacağını 
öngörüyoruz. Her EDAŞ kendi 
yatırımına karar verirken 10 yıllık 
işletme süresindeki fayda/maliyet 
hesaplarını yapacak ve buna göre 
yatırımını yönlendirecektir.  

Evlerimize elektrik, gaz ve su 
sayaçlarının okunması için 3 
endeksör ziyarette bulunurken, 
akıllı şebeke altyapısını kuran 
Avrupa ülkelerinde elektrik 
sayacının haberleşme altyapısı 
üzerinden diğer sayaçlar da 
okunabiliyor. Ülkemizde de 
mevzuat yardımıyla diğer tüketim 
sayaçlarının okunması ve bu 
hizmetin fatura edilmesinin önü 
açılmış durumda.

Ayrıca, Avrupa’da sayaç 
haberleşmesi için kablolu 
haberleşme sistemleri kullanan 

Akıllı sayacın tanımı üzerinde 
de konuşmak gerekirse; bir 
sayacın uzaktan haberleşmesi 
ve açma/kesme yapması onu 
akıllı sayaç kapsamına almada 
yeterli olmuyor. Bir sayacı uçtan 
uca güvenlik, EN 50160 kalite 
parametrelerinin ölçülebilmesi ve 
birlikte çalışabilirlik, saatlik tüketim 
verilerinin alınabilmesi ve böylece 
talep tarafı yönetimi gibi özellikler 
akıllı yapıyor. 

Tüm bunların yanında, Sanayi 
Bakanlığı tarafından sayaçlar 
için 10 yıllık kullanım süresi 
belirlenmesine rağmen, kullanılan 
ürünlere çok daha kısa süreli 
garanti veriliyor. Sonuç itibariyle 
garanti süresinden sonra 
arızalanan sayaçların bedelini de 
dolaylı olarak hepimiz ödüyoruz. 

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 
yol haritasına göre belirlenecek 

dağıtım şirketlerinin, haberleşme 
performansı daha verimli olan 
kablosuz haberleşme teknolojileri 
üzerine yatırımlarını yenilediklerini 
görüyoruz. Ülkemizde de 
önümüzdeki yıllarda yapılacak 
akıllı sayaç yatırımlarında, terk 
edilen değil de, yeni teknolojilerin 
tercih edileceğini ümit ediyoruz. 

Biz de Kamstrup’un  Avrupa’da 
başarıyla çalışan “Multi-Utility” 
çözümleriyle, kurumlarımıza 
yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacağımızı belirtmek isterim.

ELDER’e ve Işığın İzi 
dergisine bizlere bu 
fırsatı verdiği için tekrar 
teşekkür eder, dağıtım 
şirketlerimize de 
çalışmalarında başarılar 
dileriz.  



Nesnelerin(izin)  
İnternetine Hoş geldiniz

Günümüzün Dağıtım Şirketlerinin geleceğin haberleşme altyapısına ihtiyaçları vardır.  
Temel istekleri aslında geniş bir kapsama alanı ve sürekli yüksek performanstır.  
Bir teknolojiye veya bir tedarikçiye bağlı kalmak istemezler. Geleceğin karşılarına 
çıkarabileceği durumları yönetebilecek esneklikte olmak isterler.

İşte bu yüzden bizler de, akıllı sayaç haberleşme çözümlerimizi dağıtım şirketlerinin 
özel ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Nb-IoT ile başarıyla çalışan RF Mesh 
teknolojisini birleştiriyoruz. Kablosuz çözüm. Sınırsız imkânlar.

kamstrup.com
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Oracle Utilities Başkan Yardımcısı 
Mike Ballard ve Koloğlu Holding 
CEO’su Cantekin Dinçerler’in 
vizyoner oturumlarına ev sahipliği 
yapan Oracle Enerji Zirvesi’nde 
büyük veri ve analitik, güvenlik, 
teknoloji gibi konular detaylı 
olarak ele alındı. 

Zirvede ayrıca elektrik, su ve gaz 
şirketlerinin teknoloji yatırımları 
da masaya yatırıldı.

Panelde tüm sektör için dijital 
dönüşümün önemine vurgu 
yapıldı 

Etkinliğe ev sahipliği yapan 
Oracle Enerji Çözümleri Satış 
Direktörü Nadire Müge Gökcek’in 
yönettiği panelde ise Türkiye’nin 
enerji alanında yaşadığı sorunların 
teknoloji kullanımıyla nasıl 
çözülebileceğinin ipuçları, başarılı 
örnek projelerle paylaşıldı.

ENErjİ SEKtörü 3. KEz “orAClE ENErjİ zİrvESİ”NDE 
BuluŞtu

Elektrik, Su ve doğalgaz şirketleri dijitalleşme ve akıllı şebeke yönetimi yatırımlarında eksiksiz ve 
entegre çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu alanda yaşanan son gelişmeleri paylaşmak ve önde gelen 
sektör temsilcilerinin bilgilerini aktarmak için Four Seasons Otel’de düzenlenen 3.Oracle Enerji 
Zirvesi,  Türkiye Enerji Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün açılış 
konuşmasıyla başladı.
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Oracle Utilities Başkan Yardımcısı 
Mike Ballard etkinlikteki 
konuşmasında, üçüncü kez 
düzenlenen zirvenin her sene 
daha da önemli bir kitleyi bir 
araya getirdiğine dikkat çekti. 
Türkiye’nin enerji konusunda 
yüksek potansiyelli bir ülke 
olduğuna değinen Ballard, “Bu 
potansiyele rağmen enerji, 
içinde birçok önemli sorunu 
da barındırıyor. Biz de Oracle 
olarak bu alandaki uzmanlığımızı 
işletmelerle paylaşıp, dijital 
dönüşüm süreçlerinden en olumlu 
sonuçlarla çıkmalarına destek 
olmaya çalışıyoruz. Bu yıl 400’den 
fazla sektör profesyonelini 
ağırladığımız zirvemizde her yıl 

çıtayı biraz daha yukarı çıkarmayı 
hedefl iyoruz” şeklinde konuştu.

Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm 
Ödülleri’nde ödül alan tüm 
müşterilerini kutladıklarını belirten 
Nadire Müge Gökcek, “Dijital 
dönüşüm, her alanda olduğu 
gibi enerji alanında da faaliyet 
gösteren işletmeler için rekabette 
bir adım öne geçebilmenin 
anahtarı konumunda. Bu dönüşüm 
süreçlerinde gerçekleştirdikleri 
projelerle farklarını ortaya koyan 
müşterilerimizin bu başarılı 
süreçlerinde yanlarında olmaktan 
büyük mutluluk duymaktayız. Ödül 
alan tüm müşterilerimizi tebrik 
ederiz” dedi.

Nadire Müge Gökçek
Oracle Enerji Sektörü Satış Direktörü
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ENErjİ SEKtörü DİjİtAl DöNüŞüm öDüllErİ’NDE 
KAzANANlAr

1. Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Kadir Sakarya, Bilgi Teknolojileri Müdürü , SEPAŞ 

2. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş./ Murat Eroğlu, Ortak Servisler Direktör, SEDAş 

3. Akdeniz Elektrik Perakende A.Ş. / Erol Değerli, CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü

4. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. / Bahadır Müdüroğlu, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürü

5. Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. / İbrahim Yalçın Tekin, CEPSAŞ Genel Müdürü 

6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. / Ahmet Sait Akboğa, ÇEDAŞ Genel Müdürü 

7. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Kürşad Karaman, Eksim Yatırım Holding–Dicle Elektrik, 
CTO 

8. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. / Kürşad Karaman, Eksim Yatırım Holding–Dicle Elektrik, CTO
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İmza töreninde konuşan Bereket 
Enerji Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyhan Saldanlı, 
“Bugün imzaladığımız “İyi Niyet 
Bildirgesi” ile ADM - GDZ Elektrik 
Dağıtım Şirketleri olarak Ulusal 
Kalite Hareketi’ne katıldığımızı 
açıklamaktan memnuniyet 
duyuyorum. Bu imza ile EFQM 
Mükemmellik Modelinde ilk 
adımımızı atmış bulunuyoruz. 

Denizli’de gerçekleştirilen 
imza törenine, Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Muhsin Çömden ve Bereket 
Enerji Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyhan Saldanlı ile 
ADM- GDZ Elektrik Dağıtım 
Şirketleri yöneticileri ve çok 
sayıda basın mensubu katıldı. 

Aydın, Denizli, muğla, İzmir ve manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren ADm 
Elektrik Dağıtım ve GDz Elektrik Dağıtım şirketleri ile türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
arasında ulusal Kalite hareketi kapsamında o3.11.2o17 tarihinde “İyi Niyet Bildirgesi” 
imzalandı. 
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ADm-GDz ElEKtrİK DAğıtım ŞİrKEtlErİ, 
EFQm müKEmmEllİK moDElİNE ADım Attı 



Kalite yolculuğu hiç bitmeyen bir 
serüvendir. Devamlı geliştirilmesi 
ve yatırımların sürdürülmesi 
gereken bir alandır. Bu süreçte 
her gün, bir önceki günümüzden 
farklı olmak zorunda. Bugün 
dünyada belli başlı ne kadar 
marka varsa kaliteye verdikleri 
önem sırasına göre sıralanırlar. 
Biz bu sıralamada tüketicilerimizi 
daha memnun etmek, 
çalışanlarımızı daha mutlu 
etmek, toplumumuza daha 
faydalı olmak için yolun kaliteden 
geçtiğini biliyoruz. Kalitemizi 
ve deneyimlerimizi artırmak 
için konusu sadece kalite olan, 
kalitenin geliştirilmesi için kamu 
yararına çalışan Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) ile işbirliğine 

karar verdik. Bundan sonra 
KalDer’den alacağımız destekle 
kalitemizi daha yüksek seviyelere 
taşıyacağımıza eminiz. Dilerim ki 
bizi diğer şirketler ve dernekler 
takip eder. Tek başına sağlanan 
kalite, kalite değildir. Ülkenin 
kalitesi topyekün üst seviyelere 
çıkmadıkça, bireysel olarak kalite 
sağlanması mümkün değildir. 
Bunlar bir bütünün parçalarıdır. 
Biz toplumun bir parçası olarak 
üstümüze düşen sorumlulukları 
yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Bugünkü imza töreni bu desteğin 
ilanıdır. Bu çalışmayı buraya 
kadar taşıyan tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum, hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” 
dedi.
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“tek başına 
sağlanan kalite, 
kalite değildir. 
ülkenin kalitesi 
topyekün üst 

seviyelere 
çıkmadıkça, 

bireysel olarak 
kalite sağlanması 
mümkün değildir.”



Horizon 2020 kapsamında 

Avrupa Birliği tarafından 

desteklenen ve ADM 

Elektrik Dağıtım’ın da proje 

ortağı olduğu Smarter 

EMC2 Projesi’nde sona 

geliniyor.

Bilimsel ve teknolojik temelin 
güçlendirilmesi, endüstriyel 
rekabetin desteklenmesi ve ülkeler 
arası işbirliğinin teşvik edilmesi gibi 
amaçları olan, Ar-Ge ve inovasyon 
projelerinin desteklendiği dünyanın 

en büyük sivil araştırma programı  
HORIZON 2020, uzun süreli ve 
büyük bütçeli projeleri destekliyor.

Proje dâhilinde ülkemizde 
gerçekleştirilen saha 
uygulamalarından en kapsamlısı 
ve en büyüğü Aydın, Denizli ve 
Muğla illerinde gerçekleştirildi. 
Böylece ADM Elektrik Dağıtım’dan 
hizmet alan büyük endüstriyel ve 
ticari özelliğe sahip kullanıcılar, 
projenin katılımcıları arasında yer 
almış oldu. 

ADM Elektrik Dağıtım Şirketi 
ile beraber; Smarter EMC2 

Projesi’nin ortakları arasında 
Türkiye’den Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER), 
Yunanistan’dan Intracom 
Telecom, İletişim ve Bilgisayar 
Sistemleri Enstitüsü, HEDNO 
Elektrik Dağıtım Ağı Operatörü 
ve OTE (Yunan Telekomünikasyon 
Şirketi), İngiltere’den Durham 
Üniversitesi ve FLE (Fujitsu 
Avrupa Laboratuvarları), 
Portekiz’den Porto Bilgisayar ve 
Sistem Mühendisliği Enstitüsü, 
İtalya’dan Thales Uluslararası 
Sivil ve Savunma Fabrikası, 
Danimarka’dan ise Aalborg 
Üniversitesi yer alıyor. 

ADm ElEKtrİK DAğıtım’DAN Ar-GE projESİNE 
KAtılAN tüKEtİCİlErE öDül
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projE, ülKEmİzDE AlANıNDA İlK olmA özEllİğİ tAŞıyor 

ADM Elektrik Dağıtım 
Şirketi’nin yine bir ilki başararak 
gerçekleştirdiği proje kapsamında; 
tüketiciler, enerji tedariği sağlayan 
firmalar ve elektrik dağıtım 
hizmeti sunan şirketlerin dahil 
olduğu organize bir akıllı şebeke 
modeli oluşturuldu. Bu aşamada 
Avrupa Birliği kurumlarının 
belirlediği akıllı şebeke yol 
haritasının değerlendirilmesi ve 
standartların oluşturulmasına 
katkı sağlanması da hedefleniyor.

Kullanıcılar, üretim ve 
tüketim Dengesinde Kilit 
rol oynuyor

Elektrik enerjisinin henüz 
gelişmekte olan yeni yöntemlerle 
kısıtlı miktarda depolanabiliyor 
olması; elektrik üretim, iletim, 
dağıtım sisteminde talep edilen 
enerji miktarı ile üretilen enerji 
miktarının sürekli ve anlık olarak 
aynı düzeyde olmasını zorunlu 
kılıyor. Elektrik tüketimi ihtiyacının 
zamanla değişimi ise önemli 
ölçüde üretim kapasitesinin sürekli 
olarak hazır bulundurulmasını 

zorunu hale getiriyor. Bu sorunu 
çözmek için üretim kapasitesi 
ile tüketim arasındaki dengeyi 
kurabilmek amacıyla, kullanıcıların 
aktif olarak katılımının sağlanması 
ve yönetilmesi önemli rol oynuyor.

Bu aşamada, alanında bir ilki 
gerçekleştiren proje kapsamında 

entegre iletişim teknolojileri 
yardımıyla akıllı hale getirilen 
elektrik şebekesine bağlı 
katılımcıların tüketim rejimleri anlık 
olarak izlenmeye başlandı. 

Ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynakları ve dağınık üretim 
tesisleri de sürece dahil edildi. 

ADM Elektrik Dağıtım Şirketi 
tarafında Aydın, Denizli ve Muğla 
illerinde projeye destek veren 
tüketicilere özel ödül töreni 
gerçekleştirildi. Tüketicilerle bir 

araya gelen ADM ve GDZ Elektrik 
Dağıtım Şirketleri Yatırımlardan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Ahmet Bayramoğlu, kullanıcıların 
proje aşamasında önemli bir 

rolü üstlendiklerini vurguladı. 
Kullanıcılara teşekkür plaketlerini 
ve hediyelerini kendisi takdim 
etti. 

projENİN öDül törENİ 3 İlDE GErçEKlEŞtİrİlDİ
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AEDAŞ, GüNEŞE ‘mıDAS’ İlE 
hAzırlANıyor

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
üretimi son yıllarda büyük hız 
kazanırken başta güneş enerjisi 
(GES) olmak üzere lisanssız 
elektrik üretim santralleri 
giderek yaygınlaşıyor. Türkiye’nin 
güneşlenme süresi ve güneş 
radyasyonu açısından en verimli 
bölgesi olan Antalya, Isparta 
ve Burdur’da yaklaşık 2 milyon 
aboneye elektrik dağıtım 
hizmeti veren Akdeniz Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), güneş 
enerjisi santrallerinin şebekeye 
bağlanması, yaşanması olası 

problemlerin önlenmesi ve 
dağınık üretim tesislerinin 
şebekeye etkisini net bir şekilde 
ortaya koymak için Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun da onay verdiği 
özel bir proje yürütüyor.

AVRUPA KOMİSYONU, 
TÜBİTAK VE EPDK 
TARAFINDAN FONLANIYOR

‘Çok Girdili ve Akıllı Dağıtım 
Otomasyon Sistemi, yani İngilizce 
adı ile Multi-input Intelligent 

Distribution Automation System 
(MIDAS) olarak ifade edilen 
proje, Avrupa Komisyonu 
tarafından da onaylandı. Avrupa 
Komisyonu, TÜBİTAK ve EPDK 
Ar-Ge bütçesi tarafından fonlanan 
projenin 28 ayda tamamlanması 
öngörülüyor. Proje, AEDAŞ’ın yanı 
sıra Endoks Enerji Sistemleri, 
T4E, Avustralya’dan Ubimet ve 
İsveç’ten Uppsala Üniversitesi’nin 
katılımı ile kurulan konsorsiyum, 
Avrupa Birliği H2020 Era.net 
Smart-Grid Plus çerçevesinde 
çalışıyor. 

çok Girdili ve Akıllı Dağıtım otomasyon Sistemi, yani İngilizce adı ile multi-input 
ıntelligent Distribution Automation System (mıDAS) olarak ifade edilen proje, 
Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandı. 

4o

Bahadır MÜDÜrOĞLU
AEDAŞ Genel Müdürü
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projE 2o AyDır DEvAm EDİyor

Yaklaşık 20 aydır projenin devam 
ettiğini dile getiren AEDAŞ Genel 
Müdürü Bahadır Müdüroğlu, 
“Yaygınlaşan güneş enerjisi 
santralleri ile dağıtım şebekesinde 
Volt/VAR kontrolü ve talep 
tarafının kontrol edilmesi giderek 
daha güç hale geliyor. Özellikle 
elektrik tüketiminin düşük 
olduğu kırsal alanlarda solar 
santrallerin kurulumu, dağıtım 
şebekesinde gerilim dalgalanması 
gibi temel problemler yaratıyor. 
Biz de AEDAŞ olarak dağınık 
ve yenilenebilir kaynaklara 
dayalı üretim belirsizliğinin, yük 
akışı ve gerilim regülasyonu 
problemlerinin giderilmesi gibi 
hedefl erle yola çıktık. MIDAS 
sayesinde sistem verimliliği, 
güvenilirliği ve arz kalitesinin 

artırılması da bir diğer önemli 
hedefi miz” dedi.

Proje çerçevesinde tüm bu 
amaçlara yönelik bir merkezi 
kontrol yazılım tasarımı 
geliştirildiğini anlatan Müdüroğlu, 
“Düşük maliyetli, akıllı bir uzak uç 
biriminin tasarımı ve geliştirilmesi 
de yapılmakta. Canlı sistem 
üzerinden pilot uygulama 
gerçekleştirilirken önerilen 
yöntemlerin doğrulanmasını 
hedefl iyoruz” ifadesini kullandı.

Projeyi 2018’in ikinci yarısında tamamlamayı planladıklarını kaydeden Müdüroğlu, proje kapsamında 
bugüne kadar yapılanları ise madde madde şöyle sıraladı:

> Tamamen yerli dağıtım sistemleri için çok yönlü ve esnek haberleşme özelliklerine sahip akıllı cihaz tasarımı 
ve geliştirilmesi,

> Yenilenebilir santrallerin izlenmesi ve kontrolü için yazılım geliştirilmesi,

> Gerçek zamanlı izleme verileri ve kısa süreli tahminleri ile dinamik yük akış analizlerini kullanan Volt/VAR 
Demand kontrol ve yük akışı optimizasyonu algoritmalarının geliştirilmesi,

> Çok katmanlı sistem mimarisinin ve haberleşme tasarımının yapılması,

> Meteorolojik verilerin de kullanıldığı kısa dönemli talep tahminler,

> Yüksek çözünürlüklü ve probabilistik kısa dönemli üretim tahminlerinin yapılması,

> GES’lerin şebekeye bağlanması sonucunda oluşabilecek problemleri belirlemek için simülasyon çalışmaları 
tamamlandı.

özEl yAzılım GElİŞtİrİlDİ, SİmülASyoN tAmAmlANDı

Bahadır MÜDÜrOĞLU
AEDAŞ Genel Müdürü

“mıDAS sayesinde sistem 

verimliliği, güvenilirliği ve arz 

kalitesinin artırılması da bir 

diğer önemli hedefimiz”



AEDAŞ, Ar-GE BAŞArı öDüllErİ’NE 
yüzDE 1oo yErlİ projESİ İlE mührüNü BAStı

Elektrik sayacına yetkisiz 
kişilerin müdahale etmesine 
izin vermeyen ve ‘Akıllı Mühür’ 
olarak adlandırılan Akdeniz 
Elektik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), 
“Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik 
Mühür Sistemi”, Ar-GE Başarı 
Ödülü’nü aldı. 19 Aralık 2017 
tarihinde Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) ve 
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları 
Birliği (GAZBİR) tarafından bu yıl 

üçüncüsü düzenlenen ‘Enerjide 
Ar-Ge Çalıştayı’nda Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Ar-Ge komisyonunca yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
AEDAŞ projesi ödüle layık 
görüldü.

‘Akıllı Mühür’ projesinin dünya 
enerji dağıtım sektöründe 
bir ilk olma özelliği taşıdığına 
dikkat çeken AEDAŞ Genel 
Müdürü Bahadır Müdüroğlu, 

“AEDAŞ bünyesinde bulunan 
Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü 
ile Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne 
bağlı mühendisler tarafından 
yüzde 100 yerli imkanlarla 
geliştirilen projemizin ödüle layık 
görülmesinden büyük mutluluk 
duyuyorum. Dünya enerji dağıtım 
sektöründe bir ilke imza atan 
bu projede emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı kutluyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.
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KAyıp vE KAçAğıN öNlENmESİ hEDEFlENİyor

Elektrikte kayıp ve kaçağın 
önlenmesi amacıyla ortaya atılan 
fi kir çerçevesinde, AEDAŞ Yatırım 
ve Ar-Ge Direktörlüğü tarafından 
inovasyon yönetimi çalışmaları 
tamamlanan Akıllı Elektronik 
Mühür sisteminde kullanılacak 
teknolojiler ve yol haritası 
belirlendi. Ocak 2016’da EPDK’nın 
Ar-Ge Proje desteği de alınırken 
tasarım ve sistemlerinin prototip 
çalışması için Akdeniz Üniversitesi 
Teknoparkı’nda faaliyetlerini 
sürdüren Desird Mühendislik ile 
iş birliği yapıldı. Proje planlanan 
zamanda başarıyla tamamlanarak 
prototipler yüzde 100 yerli 
imkânlarla üretildi. Ardından 
pilot bölge entegrasyonları 
gerçekleştirildi ve testlere 
başlandı.

SMS (Smart Seal-Akıllı Mühür) 
olarak ifade edilen sisteminin 
temelinde, taklit edilebilmesi 

ya da yetkisiz işlem yapılmasını 
engelleyecek özellikte 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.

Proje kapsamında geliştirilen iş 
emri kodlama sistemiyle sadece 
AEDAŞ yetkililerinin yalnızca 
gelen iş emri doğrultusunda işlem 
yapabilmesi temin ediliyor. Akıllı 
elektronik mühürler üzerinde 
kopyalanamaz güvenlik unsurları 
bulunuyor. Bu sistem sayesinde 
sayaca dışarıdan müdahale 
edilmesi ve kaçak elektrik 
kullanılması mümkün olmuyor.

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. 
Tamamen yeni olan bu sistemin 
daha da geliştirilmesi ve katma 
değerli yerli ürünlerin ülke 
ekonomisine kazandırılması 

için AEDAŞ’ın çalışmaları 
devam ederken, sistem ile ilgili 
uluslararası elektrik dağıtım 
fi rmalarıyla görüşmeler sürüyor. 

Şimdiden Başta hollanda, 
Belçika, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avusturya 
başta olmak üzere birçok 
ülkeden Akıllı Elektronik 
Mühür Sistemi ile ilgilenen 
şirketler bulunuyor.

SİStEmİN tAlİplErİ hAzır

“Sistem ile ilgili 
uluslararası 

elektrik dağıtım 
firmalarıyla 
görüşmeler 

sürüyor”



AKEDAŞ  Elektrik 
Dağıtım A.Ş.  işbirliğiyle 
Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörlüğü ve KSÜ 
Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 
(IEEE) Öğrenci Topluluğu 
tarafından organize 
edilen Enerji Zirvesi’nin 
bu yıl dördüncüsü 
düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 4. 
Enerji Zirvesi’nin açılış konuşmasını 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Temiz 
yaptı. 

Açılış konuşmalarının ardından  
iki oturumda gerçekleşen zirvenin 
ilk oturumunda AKEDAŞ  
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Mustafa Yılmaz,  
dünya ve Türkiye’de elektrik 
enerjisinin tarihsel süreci ve 
bugünkü durumuna ilişkin  
genel bir bilgilendirme sunumu 
yaptı.

Sunumunda, elektrik dağıtım 
şirketlerinin işleyiş ve görevlerine 
geniş yer veren Yılmaz, AKEDAŞ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde 
yer alan Kahramanmaraş ve 
Adıyaman illerindeki elektrik 
kullanımına ilişkin bilgileri paylaştı. 
Sunum sonrasında öğrencilerin 

elektrik sektörü hakkında merak 
ettikleri soruları yanıtladı.

Zirveye katılan öğrenciler ve 
akademisyenler, tecrübe ve bilgi 
paylaşımında bulunan Mustafa 
Yılmaz’a ve nezdinde tüm AKEDAŞ 
Elektrik Dağıtım A.Ş.  ailesine 
katkılarından dolayı teşekkür 
ederek protokol üyeleri aracılığıyla 
plaket taktim ettiler.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, 
“Şirket olarak yaptığımız işe 
aidiyet duygusuyla bağlıyız: 
başarıyı bu şekilde elde edebiliyor, 
sürekli hale getirebiliyoruz. 
Geleceğimiz gözüyle baktığımız 
sizlerin de aynı özveriyle 
kariyerinize şekil vereceğinize 
ve her yaptığınız işte ülkemizi 
daha ileriye götüreceğinize 
yürekten inanıyorum” diyerek 
organizayonda emeği geçenlere 
teşekkürlerini iletti.

AKEDAŞ ElEKtrİK DAğıtım A.Ş. vE KAhrAmANmArAŞ 
Sütçü İmAm üNİvErSİtESİ İŞBİrlİğİ
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Aras EDAŞ Genel Müdürü 
Fikret Akbaş ve Erzincan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlyas Çapoğlu’nun 
imzaladıkları protokolle 
öğrenciler Aras EDAŞ’ta 
staj görme ve iş bulma 
imkânına sahip olacak. 

Protokol hakkında bilgi veren 
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret 
Akbaş, eğitime destek olmaktan 
duydukları mutluluğu dile getirdi. 
2 bin kişilik bir personel ordusuyla 
topluma hizmet etmek için gece 
gündüz demeden çalıştıklarını 
söyleyen Genel Müdür Akbaş, 
“Bu protokolü öğrencilerimizin 
yarınlarını şekillendirmek için 
imzalıyoruz. Hep birlikte güzel işler 
yapacağız. Erzincan Üniversitesi 
ile yapılan işbirliğini hem 
üniversitemiz, hem de bizim için 
ciddi bir kazanç olarak görüyoruz.’’ 
ifadesini kullandı. 

Rektör Çapoğlu ise imzalanan 
protokolle birlikte öğrencilerin 
Aras EDAŞ’ta staj ve iş imkanı 
bulabileceklerini bildirdi. Başarılı 
öğrencilere öncelik sağlanacağını 
belirten Rektör Çapoğlu, 
‘’Öğrencilerimiz Aras EDAŞ’ta staj 
ve teknik geziler yapacak. Her yıl 
bölümümüzde başarılı olan beş 

öğrencimize öncelikli olarak iş 
imkanı sağlanacak. Aynı zamanda 
öğrencilerimizin staj yapabilmeleri 
için kontenjan oluşturulacak eğitim 
programı dahilinde Aras EDAŞ’ta 
iş imkanı bulurken, düzenli olarak 
elektrik mühendisliği üzerine 
paneller ve söyleşiler organize 
edilecek.’’ diye konuştu.

ArAS EDAŞ’tAN EğİtİmE Bİr DEStEK DAhA

Erzincan üniversitesi ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında eğitimde işbirliği protokolü 
imzalandı.
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18 personeli ile yürüttüğü 
17 Ar-Ge projesinden 7’sini 
hayata geçiren BEDAŞ’ın 
Ar-Ge merkezi olma 
başvurusuna Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
onay geldi. 6. Özel Sektör 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
Zirvesi kapsamında 
düzenlenen törende belgesi 
sunulan BEDAŞ’ın Ar-Ge 
Merkezi, sektöründe ikinci 
merkez oldu.

2014’te Ar-Ge birimi oluşturan 
ve ilk adımı Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde yer alan 
Teknopark’ta atan BEDAŞ, 
Haziran 2017’de birimi İstanbul 
Taksim’deki binasına taşıdı. 
Temmuz 2017’de Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge 
merkezi olma başvurusunda 

bulunan BEDAŞ’ın başvurusuna 1 
Kasım 2017 tarihi itibarıyla olumlu 
yanıt verildi. 20-21 Aralık 2017 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi Zirvesi’ndeki törenle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Ar-Ge Merkezi belgesini aldı.

‘AR-GE’NİN ÖNEMİNİN 
FARKINDAYIZ’

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, 
“Elektrik dağıtım sektörü giderek 
teknoloji sektörüne, bizler de 
teknoloji şirketlerine dönüşüyoruz. 
Akıllı şehirlere giden yolda, bizler 
de akıllı şebeke altyapılarını 
oluşturuyoruz. Bu nedenle Ar-
Ge’nin öneminin, bu alanda 
yapılan çalışmaların çok değerli 
olduğunun farkındayız. Bakanlığın 
başvurumuzu kabul etmesi ile 

birlikte bu yolda attığımız adımları 
daha da hızlandıracağız” dedi.

17 PROJEYE, 30 MİLYON TL

Ar-Ge Merkezi’nin öncelikle 
şebekede karşılaşılan sorunları 
minimize edeceği enerji arzını, 
kalite ve verimini yükseltecek 
projelere imza atacağını dile 
getiren Yiğit, “Özellikle akıllı şebeke 
uygulamaları başta olmak üzere 
dünyadaki gelişmeleri ve sektörü 
yakından takip ederek gelecekte 
karşılaşılması öngörülen zorluklara 
hazırlanmak için EPDK, TÜBİTAK ve 
dünyanın en büyük sivil araştırma 
programı olma özelliğine sahip 
Horizon 2020 proje desteklerini 
alarak yeni projeler geliştiriyoruz. 
Tamamlanan ve devam eden 
Ar-Ge projelerimizin değeri 30 
milyon TL’yi buluyor.” dedi.

BEDAŞ’A ‘Ar-GE mErKEzİ’ oNAyı

BEDAŞ, yatırımlarıyla adeta teknoloji şirketine dönüşürken Bilim, Sanayi ve 
teknoloji Bakanlığı’ndan ‘Ar-Ge merkezi’ onayı aldı.
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Avrupa Birliği’nin 
yenilenebilir enerjinin 
sistemdeki payını artırma 
hedefi  çerçevesinde: 
Türkiye’den BEDAŞ’ın yer 
aldığı CALLIA projesinde 
saha test çalışmaları başladı. 
2019’da devreye girmesi 
beklenen proje; yenilenebilir 
enerjinin şebekeye 
entegrasyonu, teknik etkileri 
ve çok tarafl ı enerji ticareti 
konularına odaklanıyor.

Yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen enerjinin sisteme 
entegrasyonu için projeler 
geliştirmek amacıyla Avusturya, 
Belçika, Almanya ve Türkiye’den 
şebeke operatörleri, araştırma 
ve sektör kuruluşları özel bir 
konsorsiyum oluşturdu. Elektrik 
dağıtım şirketi olarak Türkiye’deki 
ortağı BEDAŞ olan ve CALLIA 
olarak adlandırılan projenin 
saha uygulaması başladı. Mart 
2019’da tamamlanması planlanan 
projenin en önemli amacı Avrupa 
elektrik ağının stabilizasyonu 
ve dağıtım şebekesine bağlı 
yenilebilir kaynakların optimum 
entegrasyonu.

AVRUPA’NIN AKILLI ŞEBEKE 
PROJESİ

Türkiye’den BEDAŞ’ın yer aldığı 
projeyle ilgili olarak BEDAŞ Genel 
Müdürü Murat Yiğit, “CALLIA, 
yenilenebilir enerjinin dağıtım 
şebekesine entegrasyonu, 
teknik etkileri ve çok tarafl ı 
enerji ticareti amacı ile 4 farklı 
ülkede 11 proje paydaşı arasında 
başladı. Daha fazla yenilenebilir 
enerji kaynağının yeni yatırım 
yapmadan dağıtım şebekesinde 
oluşturulacak bir enerji piyasası 
ile optimize edilmesini ve esnek 
yüklerin dağıtım şebekelerine 
entegrasyonunu hedefl eyen 
CALLIA, ulusal çapta fi nanse 
edilen, ERA-Net Smart Grid Plus 
çerçevesinde yer alan bir Avrupa 
Akıllı Şebekeler Projesi olma 
özelliği taşıyor. CALLIA’nın piyasa, 
tasarım, verimlilik, haberleşme 
ve donanımı içeren saha testi 
Almanya’nın Heidelberg şehrinde 
ve İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 
Böylece CALLIA, bu varlıkların 
dağıtım şebekesindeki 
sorunlarını çözerek esnek 
yüklerin izlenmesine, tüketimini 
esnekleştirerek yenilenebilir 

kaynakların dağıtım şebekesine 
entegrasyonuna, yönetilmesine 
ve ticaretinin yapılmasına 
ilişkin Avrupa çapında bir plan 
hazırlıyor” dedi. 

PROJE 4,9 MİLYON EURO 
DESTEK ALDI

Avrupa’nın iklim koruma 
hedefl erine ulaşabilmesi 
için yenilenebilir enerjinin 
elektrik şebekesinin her 
gerilim seviyesine kapsamlı 
entegrasyonunu sağlaması 
gerekiyor. Bugüne kadar sınırlar 
ötesi elektrik iletimi, yüksek 
gerilim şebekesi ile sınırlı idi. 
Temmuz 2016’da başlayan ve 
bugüne kadar 4,9 milyon Euro fon 
alan proje ile paydaşlar, dağıtım 
şebekeleri arasında direkt enerji 
transferinin nasıl yapılacağını 
araştırıyor. 

Proje sonunda farklı 
lokasyonlardaki yenilenebilir 
elektrik üretim ünitelerinin verimli 
entegrasyonu ve Avrupa elektrik 
şebekesinin dengeli işlemesi 
sağlanacak.

yENİlENEBİlİr ENErjİ, 
CAllıA İlE SıNırlArı AŞıyor
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European Utility Week 
Fuarı’nda BEDAŞ’ın sayaç 
üreticisi Luna ile geliştirdiği 
Ar-Ge projeleri dikkat çekti. 
Projeler arasında elektrik 
sayacının nesnelerin 
interneti erişiminin çıkış 
kapısı olmasını sağlayan 
sistemin yanı sıra gaz ve 
su kullanımının uzaktan 
okunmasını mümkün kılan 
elektrik sayacı yer alıyor. 

YILDA 70 MİLYON 
DOLARLIK TASARRUF 
MÜMKÜN

Endüstri 4.0’ın gündemde olduğu 
son yıllarda nesnelerin internetine 
yönelik projelere ağırlık 
verdiklerini dile getiren BEDAŞ 
Genel Müdürü Murat Yiğit, 
“Elektrik dağıtım şirketleri, artık 
teknoloji şirketlerine dönüşüyor. 
Ar-Ge çalışmaları devam eden 
projelerimizde teknolojiyle 
elektrik dağıtımını en doğru 
şekilde birleştiriyoruz” 
dedi. 

Projelerin geliştirilmesi ve üretim 
aşamasına gelmesi için yaklaşık 
2 milyon dolar Ar-Ge yatırımı 
planlandığını belirten Luna Genel 
Müdürü Mustafa Karabağlı da 
“Bu projeler sayesinde enerji 
tasarrufuna yüzde 5-10 civarında 
bir katkı sağlanması öngörülüyor” 
dedi.

BEDAŞ’ıN SAyACı, Su vE GAz FAturASıNı uzAKtAN 
oKutACAK

“Elektrik dağıtım 

şirketleri, artık teknoloji 

şirketlerine dönüşüyor”

Murat YİĞİT
BEDAŞ Genel Müdürü



BEDAŞ’ıN yENİlİKçİ Ar-GE projElErİ

BEDAŞ ile Luna tarafından 
geliştirilen Narrow Band-
Internet of Things Uygulamaları 
projesinde mobil telefon 
şebekesine benzer bir yapı 
oluşturuluyor. Bu uygulamada 
öngörü, nesnelerin internetinde 
internete çıkış kapısının elektrik 
sayaçları olacağı yönünde. Çünkü 
elektrik sayaçlarında zaten enerji 
hazır halde bulunuyor. Böylece 
nesnelerin interneti erişiminin çıkış 
kapısı elektrik sayaçları olabiliyor. 
Yani, proje hayata geçtiğinde 
evdeki fırın ya da buzdolabı ile 
internet erişimi elektrik sayaçları 
üzerinden çalıştırılabilecek.

Bir diğer proje ise Elektrik 
Sayaçları Yardımıyla Doğalgaz 
ve Su Sayaçlarının Uzaktan 
Okunması. Proje çerçevesinde su 
ve doğalgaz sayacındaki bilgiler 
elektrik sayacı üzerinden merkeze 

ulaştırılıyor. Abonelerin de bilgiye 
erişebilmesi ile su ve doğalgaz 
şebekesinde ciddi anlamda 
tüketim bilincinin artacağı 
ve tasarruf sağlanabileceği 
öngörülüyor.

Çabuk Geçme Sayaçlar ile 
Kaçak Kullanımın Önlenmesi 
ise tak-çalıştır mantığı ile hızlı 
montajlanabilen sayaçları içeriyor. 
Böylece kaçak kullanım halinde 
merkeze alarm gönderilirken 
hangi sayaca müdahale edildiği 
net olarak görülebilecek. 

Elektriksel Adres projesinde 
trafolarda kullanılan sistem 
yardımıyla abonelerin şebeke 
haritası ortaya çıkarken hangi 
kablonun nereye bağlı olduğu 
belirlenebiliyor. Şebeke yapısını 
net olarak ortaya çıkaracak 
projenin dünyada henüz benzeri 
bulunmuyor.

Uzaktan Yönetilebilen Ledli 
Sokak Aydınlatmaları projesinde 
sokak aydınlatmalarının içerisinde 
enerji ölçümü ve takip sistemine 
imkân veren modem bulunuyor. 

Sokak aydınlatmaları merkez 
ile direkt haberleşebildiği için 
arızalanan lamba anında tespit 
edilebiliyor. 

Hibrit Haberleşme Akıllı Sayaç 
projesinde ise son müşteri temas 
noktası olan akıllı sayaçların fayda 
maliyet analizi yapılıyor. Projede 
kullanılan sayaçların tamamı 
açma-kesmeli ve çift yönlü. 

Gelecekte kullanılacak çatı tipi 
güneş paneli uygulamalarına 
şebeke ve müşteriler hazır hale 
getirilirken tüketimlerini anlık 
olarak izleyebilen aboneler uygun 
tarifeyi seçme imkanına da sahip 
olacak. 
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BEDAŞ, trafo merkezlerine 
monte edilen ‘modemler’ 
sayesinde arıza ve 
kesintileri anlık olarak 
öğrenmeye başladı. 
BEDAŞ Genel Müdürü 
Murat Yiğit, “Projeyi 
elektrik dağıtım 
sektöründe nesnelerin 
interneti, Endüstri 4.0’a ilk 
adım olarak görüyoruz” 
dedi.

Dünya Endüstri 4.0’a hazırlanırken 
BEDAŞ bu yönde ses getirecek 
bir projeye imza attı. BEDAŞ’ın 
Ar-Ge çalışmaları kapsamında 
hayata geçirilen Trafo Arıza 
Bildirim Sistemi (TABSİS) projesi, 
trafo merkezlerine monte edilen 
modemler üzerinden elektrik 
kesinti bilgisini anlık olarak 
lokasyon bazlı öğrenmeye imkân 
sağlıyor. Böylece abonelerin 
ihbarına gerek kalmaksızın BEDAŞ 
ekipleri arızalara müdahale ediyor.

TABSİS sayesinde cadde ve sokak 
aydınlatmalarına ait sayaçlar 
da izlenerek yanmayan ya da 
gereksiz yere yanan aydınlatmalar 
tespit edilerek raporlanabiliyor. 
Sistemin diğer bir özelliği ise aşırı 
veya dengesiz yüklü trafoları ve 
yıl içerisinde oluşan toplam arıza 
sayılarını grafi ksel olarak coğrafi  
harita üzerinde gösterebilmesi. 
Böylece yatırım yapılması gereken 
alanlar konusunda bilgi edinilmiş 
oluyor.

Sistemin BEDAŞ’a ve elektrik 
abonelerine bir maliyetinin 
olmadığını dile getiren BEDAŞ 
Genel Müdürü Murat Yiğit, 
“Bu sistemde Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemi için kurduğumuz 
modemleri kullanıyoruz. Herhangi 
bir ek yatırım gerekmeden GSM 
operatörlerinin mevcut altyapısını 
kullanarak projeyi geliştirdik. 
Modemler elektrik kesintisi 
olduğunda batarya üzerinden 
çalışmaya devam ederken 
kesintiyi algılayarak GSM şebekesi 
üzerinden merkeze bildiriyor. Tek 

bir modemin bildirimi, lokal bir 
arıza olduğu anlamına gelirken 
birden fazla modemden kesinti 
bildirimi gelmesi durumunda 
ise büyük çaplı bir arıza olduğu 
anlaşılıyor. Bu sayede ekiplerimiz 
doğrudan arızanın kaynağına 
yönlendiriliyor” dedi.

‘ENDÜSTRİ 4.0’A İLK ADIM 
OLARAK GÖRÜYORUZ’

Bir sonraki adımın trafo 
merkezlerine giriş-çıkışların ve 
trafo merkezleri içindeki koruma 
cihazlarını besleyen doğru akım 
kaynaklarının durumunun da 
TABSİS üzerinden izlenebilmesini 
sağlamak olduğunu kaydeden 
Yiğit, “Bu konuda şu anda 
pilot uygulamaları başlatmış 
bulunmaktayız. Biz TABSİS’i 
nesnelerin interneti, Endüstri 
4.0’a ilk adım olarak görüyoruz. 
Sektörde bütünleşik bir yapıya 
sahip ilk projeyi uyguluyor 
olmaktan büyük gurur 
duyuyorum” ifadesini kullandı.

BEDAŞ’tAN ENDüStrİ 4.o ADımı



Bizi takip edin

/bedaskurumsal /bedaskurumsal /bedasdestek /company/bedas

Ayrıntılı bilgi için;

www.bedas.com.tr

Geleceği 
aydınlatmaya 
Ar-Ge Merkezimizle 
devam ediyoruz!

“enerjimizle yanınızdayız”

BEDAŞ Ar-Ge Birimi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla 
1 Kasım 2017 itibarıyla BEDAŞ Ar-Ge Merkezi oldu. BEDAŞ Ar-Ge Merkezi 
akıllı sayaçtan Kapalı Ring sistemine, onlarca projesiyle Türkiye elektrik 
dağıtım sektörünün önde gelen araştırma-geliştirme merkezi olmaya devam ediyor.
 
Gelecek, BEDAŞ Ar-Ge Merkezi ile şimdi daha da aydınlık!

Ortalama süreleri 18-20 ay aralığında olan BEDAŞ Ar-Ge Merkezi’nin projeleri, 
elektrik dağıtım sektöründe ilk kez uygulanan ve ilk defa geliştirilen sistemlerden oluşuyor.

Tamamlanan ve Devam Eden Ar-Ge Projelerimiz

Akıllı Sayaç
Kapalı Ring
Teknik Kayıp
DAGSİS
Isıl Analiz
Gerilim Regülatörü

CALLIA
TAŞ 2020
Isıl Kaplama
DEPAR
Akıllı Şebeke (DÜĞÜM)
IDPR

Cable Bonding
Mobil Geri Bildirim
Kablo Gençleştirme
Aşırı Gerilim Sınırlama
Eyecap
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çEDAŞ GENEl müDürü AhmEt SAİt AKBoğA: 
“Ar-GE projElErİmİzlE SEKtörE öNCü olmAyı hEDEFlİyoruz”

10 Ar-Ge projesinden 5’ini 
başarı ile sonuçlandırdıklarını 
dile getiren ÇEDAŞ 
Genel Müdürü Ahmet 
Sait Akboğa, bu alanda 
sektörde öncü olmayı 
hedeflediklerini dile getirdi. 
Akboğa, “Çalışanlardan 
ve paydaşlardan gelen 
proje önerilerini dikkatle 
inceleyerek değerlendiren 
uzman bir ekibimiz var. Bu 
ekip, kabul edilerek başlatılan 
projeleri, proje yönetim 
standartlarına uygun olarak 
yürütüyor” dedi. 

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
(çEDAŞ) bu alanda yaptığı yatırımların tutarı 6,5 milyon tl’yi buldu. 
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Ahmet Sait AKBOĞA 
ÇEDAŞ Genel Müdürü



Teknik Kayıp Belirleme 
Metodolojisi ve Yazılım 
Geliştirilmesi: Kayıp-kaçak 
oranlarının ayrıştırılması ve 
alınacak önlemler ile kaybın 
azaltılması sonucu sistemin  
optimum kullanımını hedefleyen 
proje tamamlandı.

Dağıtıma Gömülü 
Sistemlerin Etki Analizi ve 
Optimizasyonu (DAGSİS): 
Güneş enerji sistemlerinin üretimi 
ile elektrik dağıtım şebekesinde 
olabilecek gerilim yükselmeleri, 
dalgalanmaları, harmonikler 
vs. gibi verilerin incelenmesini 
hedefleyen proje tamamlandı.

Arıza Gösterge Cihazı 
Geliştirilmesi: Tüketicilerin 
enerji kesintilerinden etkilenme 
sürelerini asgari düzeye indirmek 
üzere arızaların tespiti konusunda 
ÇEDAŞ ekiplerine zaman 
kazandıracak arıza gösterge 
cihazı çalışması tamamlandı.

Türkiye Akıllı Şebeke 2023 
Vizyon ve Strateji Belirleme 
Projesi (T.A.Ş. 2023): Türkiye 
Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon 
ve Strateji Belirleme Projesi, 
Türkiye’de tüketicilerin elektrik 
piyasasına aktif katılımını 
sağlayacak, yenilenebilir 
enerjinin üretimdeki payını 
artırmaya yardımcı olacak, sistem 
verimliliğini ve enerji kalitesini 
iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı 
şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan 
metodolojiyi, süreçleri ve takvimi 
detaylarıyla tanımlayacak olan 
yol haritasının hazırlanmasını 
amaçlıyor.

hibrit haberleşme: 
Tüketicilerin yeni sisteme 
karşı tutumu hakkında bilgi 
toplanmasını ve toplanan bu 
bilgiler ışığında oluşturulacak 
tam ölçekli sistemin enerji 
verimliliği ve puant yüklerin 
azaltılmasını hedefleyen proje 
tamamlandı.

Elektrik Dağıtım 
Sektöründe İşletme Gelir 
Gereksinimi  
hazırlanmasına Yönelik 
referans Şirket 
Metodolojisi, Modeli ve 
Yazılımı Geliştirilmesi: Proje 
ile elektrik dağıtım sektöründeki 
işletme gelir gereksiniminin 
belirlenmesine yönelik mevzuat 
ve düzenlemelerin karşılaştırmalı 
analizinin yapılması amaçlanıyor.

Mobil Geri Bildirim 
Sistemi Tasarımı Projesi: 
Projenin en temel hedefi, çağrı 
merkezlerinde özellikle büyük 
kesintilerde görülen erişilememe 
ya da uzun bekleme sürelerini 
bu teknolojik altyapı sayesinde 
minimize ederek müşteri 
memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarırken, operasyonel verimliliği 
artırmak.

Off-Grid GES Depolama 
Sistemi Pilot Uygulama: 
Projenin öncelikli hedefi, 
Türkiye’deki elektrik 
şebekelerinde depolama 
çözümlerinin uygulanması için 
taslak düzenleme ve standart 
dokümantasyonları  
geliştirmek.

Gerilim regülatörü (Booster 
Trafo) Pilot Uygulama: 
Gerilim düşümü problemleri 
tüketici cihazlarına zarar 
vermenin yanında gerilim 
kaynaklı arızalara sebep oluyor. 
Bu gibi olumsuzlukları otomatik 
olarak düzeltecek ve fiderlerin 
üzerinden aktarılan gerilimin aynı 
seviyede kalmasını sağlayacak 
sistem tamamlandı.

Yüksek Empedans, Düşük 
Akım Arıza Tespitine Yönelik 
Sistem Geliştirilmesi: Projenin 
beklenen sonuçlarının başında 
düşük arıza akımlarının tespit 
edilmesine yönelik kullanılan 
yeni nesil koruma düzenlerine 
alternatif olacak, düşük maliyetli 
kompakt ve OSOS, OMS 
yazılımlarına entegre olabilecek 
donanım ve sistem geliştirilmesi 
geliyor.
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çEDAŞ tArAFıNDAN yürütülEN vE tAmAmlANAN  
Ar-GE projElErİ:



çEDAŞ’A ‘müKEmmEllİKtE 5 yılDız’ BElGESİ

Kalite yolculuğunda mükemmelliği 
hedefl eyen Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 
attığı adımların sonucunda 
‘mükemmellikte 5 yıldız’ın sahibi 

oldu. Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) tarafından kaliteyi 
Türkiye çapında yaygınlaştırmak 
amacıyla başlatılan Ulusal Kalite 
Hareketi’ne Temmuz 2017’de 
dâhil olan ÇEDAŞ, ‘Mükemmellikte 
Yetkinlik 5 Yıldız’ belgesine 
layık görüldü. Bu yıl ‘Dönüşüme 
Liderlik’ ana temasıyla İstanbul’da 
gerçekleştirilen 26. Kalite 
Kongresi’nin ikinci gününde 
KalDer tarafından verilen Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) 
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız 
Belgesi’ni alan ÇEDAŞ, Türkiye’de 
elektrik dağıtım şirketleri arasında 
bu belgeyi alan ilk şirket unvanına 
da kavuştu.

TÜRKİYE’DE ÖNCÜ 
ŞİRKET OLMA YOLUNDA 
İLERLİYORUZ

22 Kasım 2017’de İstanbul’da 
Zorlu Performans Sanatları 

Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törende hazır bulunan ÇEDAŞ 
Genel Müdürü Ahmet Sait 
Akboğa, “Sayın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Berat 
Albayrak, sektör toplantılarında 
dağıtım şirketleri olarak bizlere 
müşteri memnuniyeti ve kaliteye 
yönelik hedefl er koydu. ÇEDAŞ 
olarak bu hedefl er doğrultusunda 
elektrik dağıtım sektöründe 
Türkiye’de öncü bir şirket olma 
yolunda ilerliyoruz. Temmuz 
2017’de KalDer ile Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni 
imzalayarak EFQM Mükemmellik 
Modeli çalışmalarına başladık 
ve Mükemmellikte Yetkinlik 
belgesi için başvurduk. KalDer 
tarafından 16-18 Ağustos 
2017 tarihlerinde yapılan saha 
denetimleri sonrasında şirketimiz 
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız 
belgesini almaya hak kazandı” 
dedi.

EFQM kalite yolculuğunun uzun 
soluklu bir süreç olduğuna da 
işaret eden Genel Müdür Akboğa 
sözlerine şöyle devam etti:

“Şirket olarak kalite yolculuğunda 
şimdiye kadar önemli adımlar 
attık. Bu doğrultuda ISO 18001 
(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi, ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi ve ISO 15838 
Müşteri İletişim Merkezi Yönetim 
Sistemlerini oluşturarak bu 
süreçleri sertifi kalandırdık. ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi 
belgemizin 2015 versiyonunu 
alarak bu kalite belgemizin 
de devamlılığını sağladık. Aynı 
zamanda şeff af bir yönetim 
anlayışı ile şirketimizin belirlediği 
hedefl ere ulaşması için iç ve dış 

paydaşlarımızın memnuniyet 
düzeylerini ölçüyoruz. 
Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız 
belgesi almaya hak kazanan 
ilk elektrik şirketi olmak bizi 
çok mutlu etti. Kurumsal kalite 
kültürünü oluşturmak, geliştirmek 
ve sürdürmek hizmet kalitesi 
açısından çok büyük bir önem arz 
ediyor. Bundan sonraki hedefi miz 
Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü 
almak.”

Bİr SoNrAKİ hEDEFİmİz AvrupA müKEmmEllİK öDülü
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  Türk�ye Akıllı Şebekeler 2023 
V�zyon ve Stratej� Bel�rleme Projes�  (TAŞ 2023)

www.ak�ll�sebekelerturk�ye.org



Hizmet verdiği Artvin, Rize, 
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane 
illerinde kesintisiz, kaliteli enerji 
arzı ve yüksek kalitede dağıtım 
sağlamayı hedefleyen Çoruh 
EDAŞ, elektrik hatlarının bakım 
ve onarımını sağladığı kadar 
hatlarda yaşanabilecek olası 
sorunları önlemek için de Ar-Ge 
çalışmalarına devam ediyor. 

Çoruh EDAŞ, Ar-Ge çalışmalarına, 
saha çalışmalarının en zor olduğu 
bölgelerden biri olan Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde dış etkilere 
açık olan ve tamiri uzun süren 
orta gerilim havai enerji hatlarında 
başladı. Çoruh EDAŞ sorumluluk 
bölgesinde bulunan İyidere TM 
Çaykara fideri ve Maçka TM Maçka 
fiderinde hava tahmin sistemini 
kullanarak, hatlardaki buzlanmayı 
önceden tespit edip buz yükünün 
oluşmasını önlemek için testler 
gerçekleştirdi.

Hava tahmin sistemiyle buz 
yükünün oluşması için gerekli 
şartlar değerlendirilerek, sistemin 
buz yükü oluşmadan uyarı vermesi 
sağlandı ve izleme sistemi üzerinde 
olası buz yükü oluşma noktaları 
belirlendi. İzleme aşamasında 
buzlanmanın sadece meteoroloji 
verilerine bağlı olmadığı, aynı 
zamanda hat üzerinden geçen 
akımın da değerlendirilmesi 
gerektiği anlaşıldı. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar ile havai hatlarda 
buzlanmanın önceden tespit 
edilmesi ve önlenmesine yönelik 
algoritma geliştirildi ve buna bağlı 
olarak dağıtım şebekesi sayısal 
modelinde analiz çalışmaları 
gerçekleştirildi. Çoruh EDAŞ, 
kesintisiz enerji hizmeti için bakım, 
onarım ve Ar-Ge çalışmalarına 
devam edecek.

çoruh EDAŞ DAğıtım hAtlArıNDAKİ  
BuzlANmAyı Ar-GE çAlıŞmAlArıylA öNlüyor 
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Mehmet AYDIN
Çoruh EDAŞ Genel Müdürü



AB'nin Enerji Tüketimindeki Yenilenebilir 
Enerjilerin Payı 2016'da %17

AB’de Yenilenebilir Kaynaklardan Gelen Enerjinin 
Brüt Nihai Enerji Tüketimindeki Payı

KAYNAK: Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat)

İsveç
%53,8

Danimarka 
%32,2

Finlandiya 
%38,7

Letonya 
%37,2

Avusturya 
%33,5

AB’de Enerji Üretiminde Yenilenebilir Enerjilerin Payı En Yüksek Olan Ülkeler

AB’de Enerji Üretiminde Yenilenebilir Enerjilerin Payı En Düşük Olan Ülkeler: 
Lüksemburg, Malta ve Hollanda
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DİClE ElEKtrİK Ar-GE projElErİNE 
79 mİlyoNluK yAtırım yAptı

Sorumluluk bölgesinde 
yaşanan arıza kaynaklı 
elektrik kesintilerinin büyük 
bir kısmının yoğun kaçak 
elektrik kullanımından 
kaynaklandığı gerçeğinden 
yola çıkan Dicle Elektrik, 
kurduğu Ar-Ge merkezi 
ile dünya üzerinde 

kaçakla mücadelede 
ilerleme kaydeden ülkeleri 
inceleyerek, kesintisiz 
elektrik için etkili çözümler 
üretiyor. Mühendislerinin 
bu merkezde geliştirdiği 
projeler için şirket bugüne 
kadar 79 milyon liralık 
yatırım yaptı.

Dicle Elektrik tarafından dağıtım 
hizmeti verilen Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Batman, 
Siirt ve Şırnak’ta kış aylarında 
ısınmada, yaz aylarında ise 
klimalar ve tarımsal sulamada 
kullanılan elektriğin önemli bir 
kısmının kaçak yollardan temin 
edilmesi yüzünden sık sık arızalar 
yaşanıyor. 
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Murat KArAGÜZEL
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü



Sektördeki İlk Ar-Ge 
Merkezi

Tüketicilerine Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından belirlenen 
hizmet kalitesi yönetmelikleri 
çerçevesinde kesintisiz elektrik 
hizmeti vermeye odaklanan Dicle 
Elektrik, son 4 yılda yaptığı 1.2 
milyar liralık yatırımın yanı sıra 
Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık 
veriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan sektörde ilk Ar-Ge 
Merkezi açma izni alan şirket de 
yine Dicle Elektrik oldu.

İlk Merkezi Açtı Başarı 
Ödülü Aldı

Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi’nde 
kaçak elektriği önleyerek, 
bölgesindeki enerji kalitesini 
yükseltmek için geliştirilen ‘Elektrik 
Dağıtım Şebekesinde Kayıp 
ve Kaçak Elektrik İçin Önleyici 
Çalışmalar Projesi’ EPDK tarafından 
verilen ‘1. Ar-Ge Başarı Ödülü’nü 
kazandı. Dicle Elektrik’in Mayıs 
ayında kurduğu Ar-Ge Merkezi’nin 
6 ay gibi kısa bir sürede böylesine 
prestijli bir ödülü kazanması, 

sektörde elde edilmiş büyük bir 
başarı olarak kabul edildi.

Kaçakla Mücadelede Örnek 
Ülkeler

Dicle Elektrik Ar-Ge Merkezi’nin 
kurulmasının ardından burada 
görevli olan mühendisler, 
dünyada hangi ülkelerde kaçak 
elektrik kullanıldığını ve bunun 
nasıl bir yol izlenerek önlendiğini 
araştırmaya başladı. Birçok 
ülkeyi kapsayan araştırma 
sonunda Macaristan, Brezilya ve 
Hindistan’ın bazı eyaletlerinde 
uygulanan ve başarılı olan 
projelerin, Dicle Elektrik dağıtım 
bölgesine uygun olabileceği 
görüldü. Bu uygulamaların 
bölgeye uyarlanması için ilave 
araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapıldı. Onlarca mühendisin 
teorik ve pratikte gerçekleştirdiği 
çalışmaların ardından Dicle 
Elektrik Ar-Ge Merkezi tarafından 
yaklaşık 79 milyon lira yatırımla 11 
ayrı proje hazırlandı.

Projelerle Kesintisiz Enerji 
Hedefl eniyor

Bir kısmı sahada uygulamaya 
konulan, bir kısmı ise uygulama 

aşamasında olan projeler ile asıl 
olarak, kaçak elektriğin önlenmesi 
ve enerji kalitesinin artmasıyla 
birlikte müşterilere kesintisiz 
enerji verilebilmesi hedefl eniyor. 
“Enerjinin Şifrelenmesi, Enerji 
Atlası, Tüketicilerin Desteklenmesi, 
Dijital Dönüşüm, Yatay Sayaç ve 
Mobil Saha Yönetim Sistemi”, bu 
kapsamda geliştirilen projelerden 
sadece birkaçı.

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, 
geliştirilen bu projelere paralel 
olarak bölge şartlarına uygun 
sayaç ve panolar geliştirildiğini 
belirterek, “Bugüne kadar 
bölgemizde 150 bin akıllı 
sayacın montajını yaptık. 300 
bin akıllı sayacın montajını da 
kısa sürede tamamlayacağız. 
Bu sayaçlar kriptolu elektrik 
uygulamasına da uygun 
olacak. Şifrelenerek verilecek 
elektrik, bu sayaçlar sayesinde 
kullanılır duruma gelebilecek. 
Geliştirdiğimiz projeler sayesinde 
bölgemizdeki kaçak elektrik 
kullanımını önleyerek, enerji 
kalitesini artırmayı ve böylece 
müşterilerimize kesintisiz elektrik 
hizmeti vermeyi hedefl iyoruz.’’ 
dediler.
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Dicle Elektrik Dağıtım, 
Güneydoğu’daki altı ilde 
yer alan 1 milyon 700 bin 
müşterisine kaliteli ve 
kesintisiz elektrik hizmeti 
verebilmek için 2013 
yılındaki özelleştirmeden 
bu yana hayata geçirdiği 
1,2 milyar liralık yatırıma 
ek olarak, 2018 yılında 
400 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirecek.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel 
Müdürü Murat Karagüzel, 
sorumluluk bölgelerinde bulunan 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, 
Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 
hayata geçirdikleri toplam yatırım 
tutarının 2018 yılı sonunda 1,6 
milyar liraya yükseleceğini belirtti. 

Karagüzel, 2013 Temmuz ayından 
bu yana başta il merkezleri olmak 
üzere enerji altyapısını yenileme 
yolunda önemli adımlar attıklarını, 
teknolojiye en çok yatırım 
yapan şirketlerden biri haline 
gelerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi 
kurma izni alan ilk elektrik dağıtım 
şirketi olduklarını belirtti. 

Karagüzel, enerji kalitesini 
yükseltmek için iletim kablolarını 
yerin altına aldıklarını, trafoları 
yenilediklerini, şebekelerde güç 
artışları gerçekleştirdiklerini 
ve yeni teknolojiler geliştirerek 
yatırımları çeşitlendirdiklerini de 
ifade etti. İl ve ilçelerde cadde ve 
sokak aydınlatmaları geliştirilirken, 
aydınlatma çalışmalarının köylere 
kadar yayıldığına değinen 

Karagüzel, kaçak kullanıma karşı 
mücadeleden taviz vermediklerini 
ve bunun hem ülke ekonomisine, 
hem de sorumluluk bölgelerinde 
yaşayan vatandaşların yaşam 
kalitesine büyük kazanımlar 
getirdiğine dikkat çekti.

Genel Müdür Karagüzel, 2018 
yılından itibaren yatırımların ciddi 
bir kısmını kırsala kaydırmaya 
başlayacaklarını vurgulayarak, son 4 
yılda 1,2 milyar liralık yatırımın  il ve 
ilçelere dengeli dağıtıldığını söyledi.

2018 yılında şehir merkezlerindeki 
yatırımların yanı sıra kırsal 
kesimde ekonomik ömrünü 

tamamlamış enerji nakil hatlarının 
yenileneceğini de kaydeden 
Karagüzel, “Bakanlık ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
hizmet kalitesi yönetmeliği 
çerçevesinde yaptığımız yatırım 
planlamasına göre, 2018 
yılında Güneydoğu’daki altı ilde 
gerçekleştirilecek 400 milyon 
liralık yatırımda en büyük pay 95 
milyon lira ile Şanlıurfa’ya ayrıldı. 
Şanlıurfa’yı, 75 milyon liralık yatırım 
ile Diyarbakır ve 70 milyonluk 
yatırım ile Mardin izleyecek. 
Kalan 160 milyon liralık yatırım 
da Batman, Siirt ve Şırnak’ta 
planlanan yeni yatırımlara 
ayrılacak.’’ dedi.

GüNEyDoğu’NuN ElEKtrİğİNE 
2o18’DE 4oo mİlyoN lİrAlıK yAtırım





‘ENErjİmİ Koruyorum’ projESİ 
AyEDAŞ, BAŞKENt EDAŞ, toroSlAr EDAŞ’A yENİ Bİr öDül GEtİrDİ

Sosyal Sorumluluk Derneği ve 
Cenevre merkezli Sürdürülebilir 
Kalkınma Akademisi iş birliğinde 
gerçekleştirildi. Birleşmiş 
Milletler tarafından belirlenen 17 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi   ile 
paralel dallarda gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademi Ödülleri, ülkemizde ilk 
defa düzenlendi.   

2010’dan beri sürdürülen 
‘Enerjimi Koruyorum’ projesi,  
Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği’nin 
düzenlediği Sürdürülebilir 
Kalkınma Akademi Ödülleri’nde 
bu yıl ‘Sorumlu Tüketim ve 
Üretim’ kategorisi ödülünün 
sahibi oldu. ‘Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefl eri’ teması altında 
9. Kez düzenlenen Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 
etkinliği, Türkiye Kurumsal 

Enerjisa Dağıtım Şirketleri AyEDAŞ, toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, enerji verimliliği 
alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ‘Enerjimi Koruyorum’ ile toplumda 
farkındalık yaratırken, alanındaki önemli ödülleri de toplamaya devam ediyor. 
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Proje ile ülke genelinde daha fazla öğrenciye ulaşmak için projeye dijital kanallar da entegre edildi. Proje web 
sitesi üzerinden  (www.enerjimikoruyorum.org ) ve “Enerjimi Koruyorum” Mobil uygulaması ile çocuklar 
enerji verimliliği oyununu oynayabiliyor, dünyanın enerji kaynaklarıyla ilgili bilgi edinebiliyor ve oyunlar 
yardımıyla keyifl i bir şekilde kısıtlı kaynakları nasıl koruyabileceklerini öğreniyorlar. 

25o BİNDEN FAzlA çoCuğA EğlENCElİ ENErjİ 
tASArruFu Eğİtımİ

‘Enerjimi Koruyorum’ projesi, AyEDAŞ, Başkent ve toroslar elektrik dağıtım bölgelerindeki 
14 ilde gerçekleştiriliyor.  

Çocuklarda enerji verimliliği 
konusunda farkındalık 
oluşturarak onların bu konuda 
bilinçlendirilmesini hedefl eyen 
‘Enerjimi Koruyorum’ projesi, 
AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar 
elektrik dağıtım bölgelerindeki 14 
ilde gerçekleştiriliyor.  Çevre ve 
tasarruf konusunda farkındalığın 
oluşmaya başladığı 7-10 yaş 
aralığındaki çocuklara düzenlenen 
enerji verimliliği eğitimleri 
onların dikkatini çekebilecek, 
ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle 
hazırlanıyor. Aynı zamanda, 
gönüllü çalışanlardan oluşan 
“Enerjik Gönüller” tarafından 
gerçekleştirilen eğitimler ile 
sosyal sorumluluk bilinci kurum 
içi kültürde de destekleniyor. 
Bugüne kadar 14 ilde, 550 
okulda, 330 gönüllü çalışanı 
250 binden fazla öğrenciyle 
buluşturan projede, eğitimlere 
ek olarak çocukların öğrendikleri 
bilgileri pekiştirebilecekleri 

“Bremen Mızıkacıları” isimli bir 
tiyatro oyunu da sergileniyor. 
Bu yıl 80 eğitmen ile 2000’den 
fazla öğrenciye ulaşarak projeyi 
ödülle taçlandıran Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri, gelecek 
eğitim-öğretim yılında Enerjimi 
Koruyorum projesini sürdürmeye 
devam edecek.

 

Projeye Avrupa’dan da 
ödül… 

‘Enerjimi Koruyorum’ projesi ile 
geçen yıl Stevie Ödülleri’nde 
‘Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk 
Programı’ kategorisinde 
Gümüş Stevie Ödülü’ne layık 
görüldüklerini belirten Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar; “İnsan için çalışıp 
yatırımlarımıza devam ederken, 
geleceğe katkı sağlayacağına 
inandığımız sosyal sorumluluk 
projelerine önem veriyoruz. 

Bu yüzden Türkiye’de en önemli 
konulardan biri olan enerji 
verimliliği hakkında kamuoyunda 
ve özellikle ilkokul öğrencilerinde 
bilinçlendirme çalışmalarımıza 
ağırlık verdik. Birleşmiş Milletlerin, 
uluslararası standartlarda 
değerlendirdiği 17 Sürdürülebilir 
kalkınma hedefi nden “Sorumlu 
Tüketim ve Üretim” kategorisinde 
ödül almak bizler için çok gurur 
verici” dedi. 

DAhA FAzlA öğrENCİyE ulAŞmAK İçİN DİjİtAl 
KANAllAr DA KullANılıyor
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Projeye Avrupa’dan da 

Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 

ödül almak bizler için çok gurur 
verici” dedi. 



Enerjisa Dağıtım 

Şirketleri Başkent 

EDAŞ, Ayedaş ve 

Toroslar EDAŞ Genel 

Müdürü Murat 

Pınar, Aralık ayında 

Avrupa Birliği’nin yeni 

teknolojiler ve projeler 

geliştirmesi için 

oluşturduğu EUREKA 

çatısı altında faaliyet 

gösteren Eurogia2020 

Topluluğu’nun Başkan 

Vekilliği’ne seçildi.

Enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirlik alanında 
sektördeki inovatif yatırımları ile 
ilklere imza atan Enerjisa böylece, 
Pınar’ın üstlendiği bu önemli rol 
ile Avrupa’nın geleceğini hangi Ar-
Ge projelerinin şekillendireceğine 
karar verenler arasında yer 
alacak.

EUROGIA2020 
Hakkında
Avrupalı şirketlerin Düşük 
Karbonlu Enerji Teknolojileri 
geliştirme konusundaki 
işbirliklerini destekleyen 
Topluluk, mevcut teknolojilerin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak ve 
inovatif teknolojik çözümlerin 
geliştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri başta 
olmak üzere 40 ülkenin kamusal 
olarak fonladığı ve hükümetler 
arası düzeyde kabul edilmiş 
uluslararası bir organizasyondur.

ENErjİSA DAğıtım ŞİrKEtlErİ GENEl müDürü murAt pıNAr  
EuroGıA2o2o topluluğuNuN BAŞKAN vEKİlİ SEçİlDİ
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Murat PINAr
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü



Günlük yaşamın vazgeçilmezi 
olan elektrik enerjisini insan odaklı 
hizmet anlayışı ve günümüzün 
gelişen teknolojisine uyumlu 
sistemler ile tüketicilere ulaştıran 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 
müşteri iletişim kanallarını da her 
geçen gün artırarak sektörde 
ilk defa kullanıma açtığı Mobil 
186 uygulamasını güncelledi. 14 
ilde elektrik dağıtım hizmetlerini 
gerçekleştiren Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri, müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmaları kapsamında 
“Mobil 186” uygulamasına 
eklenen yeni özellikler sayesinde 
müşterilerinin tüm soru ve 
taleplerine hızlıca çözüm sağlıyor.

Şimdiye dek, tüm IOS ve 
Android işletim sistemli cihazlar 
üzerinden 25 bin kullanıcıyı aşan 
uygulamanın güncellenen sürümü 
ile artık pek çok işlemi bir arada, 
daha hızlı ve kolaylıkla yapılabilme 
imkânı sağlanıyor.

Müşterilerin, arıza kaydı ve 
aydınlatma taleplerinde 
bulunurken, konum ve fotoğraf 
paylaşabilmesi, uygulamanın öne 
çıkan en önemli yeniliklerinden 
biri. Taleplere en doğru ve en 
hızlı şekilde cevap vermenin 
hedefl endiği uygulama ile 
kullanıcılar, planlı kesintileri 
harita üzerinde görebilirken, 

uygulamaya giriş yapmadıkları 
zamanlarda da anlık bildirimlerle 
yaşadıkları bölgelerdeki 
planlı kesintilerin takibini 
yapabilecekler.

Kullanıcılara özel haberler, özel 
kampanyalar, bildirilerden hızlıca 
haberdar olma özelliği sunan 
ve Ayedaş, Başkent ve Toroslar 
için hazırlanan 3 ayrı uygulama, 
müşterilerin kendi bölgelerinde 
arıza, aydınlatma ihbarı, endeks 
girişi, sayaç işlemleri ve kesme/
açma ihbarı yapmasını sağlıyor. 
Aynı zamanda yetkili elektrikçilere 
de proje, randevu talebi ve işlem 
takibi imkanı sunuyor. 

AyEDAŞ, BAŞKENt, toroSlAr 
moBİl 186 uyGulAmASı yENİlENDİ.
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ENErjİSA DAğıtım ŞİrKEtlErİ m.E.B. İlE mESlEKİ 
Eğİtİm İŞBİrlİğİ protoKolü’Nü hAyAtA GEçİrİyor

Başkent EDAŞ, AYEDAŞ 
ve Toroslar EDAŞ, 
dağıtım hizmeti verdiği 
14 ilde mesleki eğitim 
faaliyetleri kapsamında 
elektrik-elektronik 
alanında öğrenim 
gören öğrencilere 
ve öğretmenlerine 
yönelik Mesleki 
İşbirliği Protokolü’nü 
Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ile hayata 
geçiriyor. 

Katılımcılar, 3 yıl geçerli olacak 
protokolle Ankara, Bartın, 
Çankırı, Karabük, Kastamonu, 
Kırıkkale, Zonguldak, İstanbul 
Anadolu Yakası, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep, Mersin, 
Kilis ve Hatay’da bulunan 
MEB’e bağlı okullar, eğitim 
merkezleri ve Mobil Eğitim 
Tırı’nda teorik ve uygulamalı 
eğitimler alacak.  

Protokol ile öğrencilerin 
niteliklerinin geliştirilmesi, 
öğretmenlerin ise mesleki bilgi 
ve becerilerinin güncellenmesi 
ile öğrencilerin daha nitelikli 
yetiştirilmesine katkıda 
bulunulması amaçlanıyor. 

Projenin teknik konular kadar iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini 
de kapsadığını belirten Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar, “Sektörümüzün 
geleceği için şüphesiz ki iyi 
yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız 
var. 

Bunun için biz önemli bir adım 
attık, Türkiye’de sektörde ilk olan 
uygulamamız ile mobil bir eğitim 
merkezi kurduk. 

Dershane dışında alternatif 
bir mekan oluşturarak eğitimi 
çalışanlarımızın lokasyonlarına 
taşıdık. Mobil Eğitim Tırımızı 
sahada kullanılan gerçek 
ekipmanlarla donattık.  
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Bu kaynağımızı paydaşlarımızla 
değerlendirdiğimiz sürece 
sektörümüzü ileri taşıyacağımıza 
inanıyoruz.   Bu kapsamda MEB 
ile imzaladığımız protokolü, 
nitelikli işgücü yaratmaya yönelik 
kamu kuruluşu ve özel sektör 
arasında atılan büyük bir adım 
olarak görüyoruz.  Bu adım ile 
bölgelerimizdeki öğrencilere ve 
öğretmenlere fayda sağlayacak 
bir eğitimin parçası olmaktan 
büyük heyecan ve gurur 
duyuyoruz.” dedi. 

Protokol dahilinde katılımcıların 
mesleki eğitim ve gelişimlerinin 
yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri de alabilmeleri için 

tüm detaylar gözetilerek, tam 
kapasiteli bir eğitim merkezi 
haline getirilen mobil eğitim 
merkezi, ihtiyaç duyacağı elektriği 
güneş enerjisi panelleri ve rüzgar 
türbini ile kendisi üreterek çevre 
duyarlılığı konusunda da örnek 
teşkil ediyor. 

Ayrıca Protokol kapsamında 
Mesleki gelişime yönelik 
programların yanı sıra, öğretmen 
ve öğrencilerin sosyal yaşam 
becerilerini ve kişisel gelişimlerini 
desteklemeye yönelik iletişim, 
takım çalışması ve mülakat 
teknikleri gibi eğitimler de 
gerçekleştirilecek. Protokol 
kapsamında eğitimlerine 

başlayan Toroslar EDAŞ, sektörde 
bir ilk olma özelliğini taşıyan 
Mobil Eğitim Tırı ile Çukurova 
Üniversitesi ve Adana Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği bölümü 
öğretmen ve öğrencileri ile 
buluştu. İki üniversiteden 
toplamda 150’nin üzerinde 
öğrencinin katılımı ile başlayan 
Eğitim Programı boyunca 
öğrencilere Açık-Kapalı Şalt 
Manevra Alanı, Yüksek Gerilim 
Hücreleri, Alçak Gerilim Panoları, 
Aydınlatma Panosu, Saha Dağıtım 
Kutusu, Sayaç Eğitim Alanı, Trafo 
Eğitim Alanı, Havai Hat İşçiliği 
Eğitim Alanı gibi konularda teorik 
ve uygulamalı eğitimler verildi.

69



Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri AYEDAŞ, 
Başkent ve Toroslar, 
dünyanın en 
başarılı kurumlarını 
değerlendiren 
Stevie Uluslararası 
İş Ödülleri 2017’de 
ödül kazandı. Bu yıl 
14’üncüsü düzenlenen 
Stevie Uluslararası 
İş Ödülleri’nde 
Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri, sektörde 
ilk kez “Yılın Müşteri 
Hizmetleri Departmanı” 
kategorisinde bronz 
ödülün sahibi oldu.

Müşteri odaklı bir anlayış ile 
hizmet kalitesini hep daha iyiye 
taşımayı amaçladıklarını belirten 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 
Genel Müdürü Murat Pınar: 
“AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar 
şirkelerimiz ile 14 ilde 20 milyonluk 
bir nüfusa elektrik dağıtım 
hizmeti veriyoruz. Bu kadar büyük 
bir hacme hizmet vermenin 
ardında büyük sorumluluk ve 
her zaman daha iyisini hayata 
geçirme tutkusu yer alıyor. En iyi 
hizmeti sunma hedefi mizle yola 
çıkarken müşteri ihtiyaçlarını 
tüm süreçlerimizin odağına alıp, 
operasyonel  çalışmalarımızda 
planlarımızı sürdürülebilir müşteri 
memnuniyeti esasına göre 
yapıyoruz. Her geçen yıl artan 
abone sayımız ile kapsamlı bir 
müşteri ilişkileri operasyonu 
yürütürken, süreç mükemmelliği 
hedefi yle 3 bölgemize de 
hizmet veren 800 kişilik çağrı 
merkezlerimizle 7 gün 24 saat 
hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, 

yenilikleri ve farklı müşteri 
eğilimlerini de takip ederek 
Twitter, Facebook, SMS ve mobil 
uygulama gibi yeni kanallar 
üzerinden de müşterilerimize 
ulaşmaya devam ediyoruz.” dedi.  

Barselona’da gerçekleştirilen 
Uluslararası Stevie İş Ödülleri 
Ödül Töreni’ne katılan Enerjisa 
CEO’su Kıvanç Zaimler ve 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar ödülü tüm çalışanlar 
adına aldı. Törende konuşan 
Zaimler; “Sektörümüzde ilk defa 
bu ödülü kazanmanın ve ülkemize 
getirmenin gururunu yaşıyoruz. 
Bu prestijli ödül ile uluslararası 
platfomlarda da kıyas görerek 
ne kadar değerli çalışmaları 
hayata geçirdiğimizi bir kez daha 
gördük. Bu büyük ödülü müşteri 
memnuniyeti alanında enerjisiyle 
bizi bu noktaya taşıyan 10.000 
çalışanımız adına alıyor, enerjisiyle 
bunu mümkün kılan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

ENErjİSA DAğıtım ŞİrKEtlErİ SEKtörDEKİ İlK StEvıE 
müŞtErİ hİzmEtlErİ öDülü’NüN SAhİBİ olDu  
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Türkiye’de kişi başına düşen 
elektrik tüketiminin Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) ülkelerinin yarısı kadar 
olduğunu vurgulayan Pınar, 
bunun Türkiye’deki elektrik 
talebinin artacağı anlamına 
geldiğini söyledi. 

Pınar, Türkiye’deki elektrik 
müşterisi sayısının Avrupa’ya 
kıyasla 10 kat daha hızlı 
büyüdüğüne dikkati çekerek, 
şöyle devam etti: “Bu yüzden de 
Türkiye’de ciddi bir potansiyel var. 

Akıllı şebeke deyince sayaç ile 
başlıyoruz ama bu aslında evdeki 
çamaşır makinasından elektriği 
ürettiğiniz yere kadar birbirine 
bağlı bir konsept. Akıllı şebekeler, 
özellikle elektrik tüketiminin 
yüksek olduğu ülkelerde önem 
taşıyor. İsveç’te herkes akıllı 
sayaca geçti. Yıllık kişi başı 40 
bin kilovatsaat elektrik tüketimi 
olduğu için fi yatların günlük 
hatta saatlik takip edilmesi, 
faturalarda anlamlı bir indirim 
sağlayabiliyor. Bu rakam bizde 
2500 kilovatsaat seviyesinde ama 

zaman içinde alışkanlıklarımız 
değişiyor ve tüketimimiz 
artıyor.” Önemli noktanın doğru 
datayı toplayarak geleceği 
ona göre planlamak olduğuna 
işaret eden Pınar, “Türkiye akıllı 
şebekeler konusunda doğru 
bir yol izliyor. Bence doğru 
zamanda başladık. Avrupa’da bu 
konularda standardizasyon yeni 
başladığı için aramızda belli  bir 
senkronizasyon oluştu. Şebeke 
konusunda alacağımız yol var 
ama çözümler olarak geride 
değiliz.” ifadelerini kullandı.

Amsterdam’da düzenlenen 
Avrupa Altyapı Şebekeleri 
Fuarı’na konuşmacı olarak 
katılan Enerjisa Dağıtım 
Şirketleri Genel Müdürü 
Murat Pınar, Türkiye’de 
akıllı şebekelerin kullanımı 
ve elektrik sektöründe 
giderek yaygınlaşan teknoloji 
uygulamalarına ilişkin bilgi 
verdi.  

Söz konusu fuarın sektördeki son 
teknolojilerin konuşulduğu ve 
sorunların tespit edilerek çözüm 
odaklı önerilerin tartışıldığı bir 
platform olduğunu belirten Pınar, 
elektrik dağıtım sektörünün 
Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri 
Toplama (SCADA) sistemiyle “akıllı” 
hale gelmeye başladığını ve bu 
sistemin Türkiye’deki orta gerilim 
hatlarının büyük bir kısmında 
uygulanabildiğini anlattı. 

Akıllı şebekelere yönelik talebin 
önemli sebeplerinden birinin 
verimlilik olduğunu dile getiren 
Pınar, şunları kaydetti: “Bir 
diğer önemli ayağı ise bunu 
kim için yapıyoruz? Türkiye’nin 
Akıllı Şebekeler Yol Haritası 
önümüzdeki yıl içinde bitecek ama 
20 yaşın altındakilerin olmadığı 
bir planda akıllı şebeke haritasının 
çıkması mümkün değil. Bu yaş 

grubundaki tüketicilerin bakış 
açıları çok farklı. Onlar, internet 
erişimleri her zaman olsun istiyor. 
Sadece şebekenin akıllı olması 
değil, her şeyin bir araya gelerek 
bir bütün oluşturduğu akıllı bir 
sistem istiyor. Karşımızda mutlu 
olmak isteyen bir gençlik var, o 
yüzden elektrik şebekesi artık 
bu genç kuşağın isteklerine göre 
şekillenecek.” 

ElEKtrİK SEKtörüNüN GElECEğİNİ GENçlEr BElİrlEyECEK 

“AKıllı ŞEBEKElErDE Doğru yolDAyız”
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İnsansız hava aracı ya da yaygın 
bilinen ismiyle Drone’larla olası 
arızalara anında müdahale 
etmeyi hedefleyen Fırat EDAŞ, 
yeni projesiyle ulaşılması en 
zor noktalara bile kolayca 
ulaşacak. Arıza tespitlerini hızlı 
bir şekilde sağlamak suretiyle 
arıza bakım ekiplerine yapılacak 

anında bildirimler ile tüketicilerin 
yaşayabileceği olası sorunları 
minimum sürede çözecek. 

İşletme faaliyetlerinde 
kullanılması planlanan 
multikopter tipi drone, 1 km 
irtifaya çıkabilme, 30 dakika 
havada kalabilme ve 55 km/h 

seyir hızı ile bir uçuş seferinde 10 

km2 alan kapsama özelliklerine 

sahip ve termal kamera ile birlikte 

enerji nakil hatlarındaki elektrik 

kaçağı arızaları (korona etkisi) ve 

çatlamış izolatörlerin tespiti  

gibi çalışmalarda da 

kullanılabilecek.

FırAt EDAŞ İNSANSız hAvA ArACı  
projESİNİ hAyAtA GEçİrİyor

İnsansız hava aracı projesi için kolları sıvayan Fırat EDAŞ, bundan sonra arıza 

tespitlerini “Drone”larla gerçekleştirecek. 
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FotoGrAmEtrİ yöNtEmİ

Yatırım faaliyetleri için 
gerekli olan harita 
üretiminde; maliyet, 
zaman, hassasiyet 
ve kullanım alanları 
bakımından karasal 
ölçmelere göre daha 
etkin olan fotogrametri 
yöntemi ile karasal 
ölçmelerin yetersiz kaldığı 
heyelanlı veya dik yamaçlı 
arazilerde bile ortofoto 
haritalarının üretilmesini 
ve bu sayede yatırım 
proje çalışmalarının 
daha hızlı ve efektif hale 
getirilmesini amaçlıyor. 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılması 
planlanan uçak tipi drone, 1 km 
irtifaya çıkabilme, 60 dakika 
havada kalabilme ve 110 km/h 
seyir hızı ile bir uçuş seferinde 40 
km2 maksimum alan kapsama 
özelliğe sahip. Maksimum 1 cm 
(0.4 in) / pixel yer örneklem aralığı 
(Ground Sampling Distance; 
GSD) özelliği ile çözünürlüğü 
yüksek görüntüler elde edilerek 
arazi durum tespitinde yüksek 
derecede muhakeme imkanı da 
sağlanacak. 

İleri teknoloji Ar-Ge çalışmalarıyla 
yatırımları daha hızlı ve efektif 
bir şekilde tamamlamayı 
hedefl ediklerini belirten Fırat 
EDAŞ Şirket Müdürü Önder Bagır, 
Drone’larla ayrıca olumsuz ulaşım 
koşullarının getirdiği zorlukların 
önüne geçmeyi de amaçladıklarını 
ifade ediyor.



GDZ Elektrik Dağıtım, 2016 
yılından bu yana devam 
eden “Enerji Avcıları” sosyal 
sorumluluk projesi ile 
Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği 
tarafından düzenlenen 9. 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Pazaryeri,  Sürdürülebilir 
Kalkınma Akademi ödülleri 
organizasyonunda “İklim 
Eylemi” dalında ödüle layık 
görüldü.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma hedefl eri temasıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte GDZ 
Elektrik Dağıtım, 17 hedef 
doğrultusunda verilen ödüllerden 
“İklim Eylemi” kategorisinde 
“Enerji Avcıları” projesiyle ödül aldı. 
Proje, küresel ısınmanın en büyük 
faktörlerinden biri olarak karşımıza 
çıkan artan enerji tüketimine 
ve doğal kaynakların bilinçsiz 
tüketimine dikkat çekiyor. 

2016 yılı Enerji Verimliliği 
Haftasında start alan ve üç yıldır 
sürdürülen proje kapsamında 

74

GDz ElEKtrİK DAğıtım, 17 hEDEF DoğrultuSuNDA vErİlEN 
öDüllErDEN “İKlİm EylEmİ” KAtEGorİSİNDE “ENErjİ AvCılArı” 
projESİylE öDül AlDı. 



çocuklarla birlikte öğretiyor. 
Çocukların interaktif katılımıyla 
ilerleyen eğitimde çocuklar hem 
öğreten, hem de öğrenen oluyor. 
Çocuklarla sınırlı kalmayan projeye 
okul yöneticileri, öğretmenler ve 
veliler de dahil ediliyor. Çocukların 
nasıl birer enerji avcısına 
dönüştüğü yıl boyu takip ediliyor, 
böylece projenin sürekliliği 
sağlanıyor.

GDZ Elektrik Dağıtım Kalite ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Fatma 
İyilikçi “2016 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz projemizle 

6.600 sertifi kalı Enerji Avcısı 
yetiştirdik. Amacımız yarının 
yetişkinleri olacak çocuklarımızın 
tüketim ve tasarruf alışkanlıklarını 
şekillendirirken onlara daha 
yaşanır bir geleceğin kendi 
ellerinde olduğunu aşılamak. 
Projemizin içeriğini her yıl 
aldığımız geri bildirimlerle 
zenginleştiriyoruz. İzmir, Manisa 
Valilikleri ve İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri’nin tam desteğiyle 
bu yıl bölgemizdeki 47 ilçede 
en az 6 bin öğrenciye ulaşmayı 
hedefl iyoruz. “ şeklinde 
konuştu.

İzmir ve Manisa’da anaokulları 
ziyaret edilerek yaşanabilir bir 
gelecek için enerjinin ve diğer 
kaynakların verimli kullanılmasının 
önemi hakkında 4-6 yaş arasındaki 
çocuklara eğitimler veriliyor. 
Gerçekleştirilen eğitimlerle 
çocuklarda iklim değişikliği, iklim 
değişikliğine uyum ve erken uyarı 
konularında farkındalık yaratılarak 
bu konularda bilinç uyandırılıyor.

Eğitimlerde Enerji Avcıları, 
Bay Şaşkın’ı yanlış kullanım 
alışkanlıkları konusunda 
uyarırken doğrunun ne olduğunu 
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KCEtAŞ 4 Ar-GE projESİNİ 
tAmAmlADı

Tamamlanan Ar-Ge projeleri:

1. Dağıtım Hatları Üzerinden Geniş Bant Haberleşme Projesi

2. Ultra Viole Kamera ile Arıza Tespiti Projesi

3. Aydınlatma Armatürlerinin Verimliliğinin ve Tasarruf Potansiyellerinin 
Belirlenmesi Projesi

4. Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti ile Olası 
Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıfl andırılması için Algoritma ve Yazılım 
Geliştirilmesi Projesi

Devam eden Ar-Ge projeleri:

1. Dağıtım Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin 
Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi

2. Longrange Teknolojisi ile Mevcut Dijital Sayaçların Uzaktan 
Okunması ve Abone Bazlı Kesintilerin Anlık Olarak Alınabilmesi

3. Dağıtım Şebekelerinde M2M Haberleşme Sistemleri için Ortak 
Protokol Geliştirilmesi

4. SFRA Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi

5. Referans Şirket Modeli Metodolojisi ve Yazılım Geliştirilmesi

6. İç Tesisat Kontrolü (Canlar Yanmasın) ve Yeni Nesil Artık Akım 
Koruma Rölesi Projesi

Bu projelerin hepsi, KCETAŞ’ın iş süreçlerini Avrupa normlarına taşıyacak 
ve daha işletilebilir bir şebeke yapısı elde etmeyi sağlayacak. Ancak 
“Canlar Yanmasın” projesi, KCETAŞ için çok ayrı bir yere ve öneme sahip.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
kurulan ve tüketicilerine 
daima kaliteli ve kesintisiz 
hizmeti görev bilen Kayseri 
ve Civarı Elektrik Türk 
A.Ş. (KCETAŞ), elektrik 
dağıtım sektöründe 
birçok ilke imza atıyor. Bu 
ilkler arasında; Uzaktan 
İzleme ve Kontrol Sistemi 
(SCADA), Coğrafi  Bilgi 
Sistemi, Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemi (OSOS) gibi 
birçok teknolojik gelişme 
sayılabilir. 

EPDK tarafından 2014 
yılında Ar-Ge yatırımlarına 
izin verilmesinin ardından 
10 Ar-Ge projesini 
gündemine alan KCETAŞ, 
bu projelerden 4’ünü 
başarıyla tamamlarken 6 
projenin çalışmalarını ise 
sürdürüyor.

Dr. hidayet ATASOY
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Günümüzde 
yaşamımızın 
ayrılmaz bir 
parçası haline 
gelen elektriğin 
faydalarının yanında 
sürekli kontrol 
altında tutulmasını 
gerektiren, can 
ve mal güvenliğini 
etkileyen bir yapısı 
da bulunuyor. 
Maalesef zaman 
zaman elektrik 
kaynaklı acı olaylara 
şahit oluyoruz. 

Yaşanan can kayıpları ve 
beraberindeki üzüntü, KCETAŞ’ı 
her ne kadar kendi sorumluluk 
sahasında olmasa da bu konuda 
sosyal sorumluluk bilinci 
içerisinde çalışmaya yönlendirdi. 

Canlar Yanmasın Projesi 
kapsamında KCETAŞ, görev 
bölgesinde yer alan özellikle 
gelecek nesillerimizin eğitim 
gördüğü okul, yurt vb. yerlerdeki 
elektrik teçhizatını yerinde 
temin edilecek iç tesisat kontrol 
cihazları ile kontrol edecek. 
Buna ilave olarak Erciyes 
Üniversitesi öğretim görevlisi 
Prof. Dr. Osman Özsoy tarafından 
geliştirilen ve piyasadakilere 
göre daha hızlı olan yeni nesil 
Kaçak Akım Koruma Rölesi, 
KCETAŞ aydınlatma devrelerinde 
denenecek. 

“Canlar Yanmasın” projesi 
kapsamında elde edilecek 

verilerin, EPDK ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
sunularak Elektrik İç Tesisler 
Yönetmeliğinde iç tesislerin 
denetimi konusundaki 
çalışmalara katkı sağlaması da 
hedefl eniyor. 

CANlAr yANmASıN projESİ

“Görev bölgesinde yer 

alan özellikle gelecek 

nesillerimizin eğitim 

gördüğü okul, yurt 

vb. yerlerdeki elektrik 

teçhizatını yerinde 

temin edilecek iç 

tesisat kontrol cihazları 

ile kontrol edecek.



mEDAŞ Ar-GE projElErİ İlE 
GElECEğE yAtırım yApıyor

MEDAŞ Şebeke Planlama 
ve Ar-Ge Müdürü Mustafa 
Emre Şafak ve Başmühendis 
Mert Bayer, EPDK desteği 
ile yürüttükleri Ar-Ge 
projesi kapsamında, 
dağıtım şebekelerinin yan 
hizmetlere katılımının teknik 
fayda-maliyet ve mevzuat 
açısından değerlendirilmesi 
amacıyla Elektrik Üreticileri 
Derneği (EÜD) tarafından 
elektrik depolama 
tesislerinin incelenmesi için 
Almanya’nın Berlin, Schwerin 
ve Essen şehirlerine organize 
edilen inceleme gezisine 
katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; 
elektrik depolama tesislerinin 
geliştirmesi ve kurulumu üzerine 
çalışmakta olan Younicos 
fi rmasının teknoloji üssü, Wemag 
fi rmasına ait 10 mW’lık elektrik 
depolama tesisi ve son olarak 
da Steag fi rması ziyaret edilerek 
çalıştaylara katılım sağlandı. 

Ziyaretler sırasında depolama 
teknolojileri incelenirken, 
Avrupa’daki depolama tesisleri ve 
yan hizmetler mevzuatı istişare 
edildi. 

Depolama tesislerinin, yan 
hizmetlere (primer frekans 
kontrolü, sekonder frekans 
kontrolü, black start ve dağıtım 
seviyesinde sıkışıklık yönetimi 

(congestion management) 
katılımı teknik olarak incelendi. 
İş ve piyasa modelleri 
değerlendirildi. Türkiye’de 
benzer uygulamaların dağıtım 
seviyesinde de yapılabilmesi 
için gerekli altyapı ve mevzuat 
çalışmaları ele alındı.

Yapılan bu inceleme gezisi ve 
çalıştaylar sayesinde MEDAŞ 
olarak EPDK desteği ile yürütülen 
“Dağıtım Şebekelerinin Yan 
Hizmetlere Katılımının Teknik, 
Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış 
Açıları ile Değerlendirilmesi“ 
Projesinin en önemli çıktılarından 
biri olacak olan “Dağıtım Şebekesi 
Yan Hizmetler Mevzuatı” nın 
oluşturulması aşamasında önemli 
bir adım atıldı.

mEDAŞ (meram Elektrik Dağıtım A.Ş.), Ar-Ge faaliyetlerine gelişen yeni teknolojileri yakından takip 
ederek devam ediyor. Bu kapsamda mEDAŞ yetkilileri yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarını, dünyadaki 
en yeni trendleri incelemek amacıyla teknoloji merkezlerini ziyaret ederek sürdürüyor. 
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Eyüp Erduran, “Uygulamayla 
geçtiğimiz 10 aylık dönemde 
yaklaşık 869.691 adet 
SMS gönderildi. İnşallah 
önümüzdeki dönemde bu güzel 
uygulamamızdan daha fazla kişi 

faydalanacak. Bu kapsamda, 
daha önceden bize numaralarını 
vermeyen tüm tüketicilerimizi, 
numaralarını sistemimize kayıt 
etmeleri için davet ediyoruz. 
Tüketicilerimiz işletmelerimize 

gelmeden de 186 Çağrı 
Merkezimizden veya 
www.meramedas.com.tr 
adresinden bilgilerini kolaylıkla 
güncelleyebilir” 
dedi. 

hİzmEttEN FAyDAlANABİlmEK İçİN tüKEtİCİlErİN CEp tElEFoNu 
NumArAlArıNıN mEDAŞ’tA KAyıtlı olmASı GErEKİyor

MEDAŞ (Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş), planlı kesintilerde 
2 gün öncesinden tüketiciyi 
bilgilendirmek amacıyla kesinti 
bilgilerini SMS ile gönderiyor.

Yatırım ve bakım çalışmaları 
nedeniyle işin tekniği gereği 
kesinti yapmak zorunda kalan 
MEDAŞ, hizmet verdiği Konya, 
Karaman, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir ve Kırşehir’de SMS 
göndermeye devam ediyor. 

MEDAŞ, Kurumsal İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, 
“Gerek yatırım yaparken gerekse 
bakım çalışmalarında can ve mal 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
elektriği kesmek zorunda 
kalabiliyoruz. Yatırım tutarımız 
arttıkça da, planlı kesintimiz buna 

paralel olarak artıyor. Bu konudaki 
mağduriyetleri azaltmak amacıyla 
daha önce başlattığımız, 
gazetelere ilan verme işlemine 
ilave olarak cep telefonu 
numarası sistemimize kayıtlı 
olan tüketicileri, bölgelerinde 
yapılacak planlı kesintiyi SMS ile 
bildirmeye devam ediyoruz” 
dedi.
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Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya ve Uşak illerinin elektrik 
dağıtım hizmetini üstlenen 
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(OEDAŞ), 2017 yılında Ar-Ge, 
teknoloji, müşteri memnuniyeti, 
kalite gibi alanları ve elektrik 
şebekesi altyapı bakım, onarım ve 
yenileme çalışmalarını kapsayan 
toplam 399 milyon 303 bin TL 
yatırım yaptı. 

1064 enerji nakil hattı 
direği ve 9976 aydınlatma 
direği yatırımı

OEDAŞ elektriğin; yeterli, kaliteli 
ve sürekli bir şekilde tüketicilere 
ulaştırılması için yürüttüğü 
bakım, arıza giderme ve sokak 
aydınlatmaları tarama çalışmalarını 
tamamlamak için 2017 yılında da 
gece gündüz çalıştı.

OEDAŞ’ın 2017 yatırım planları 
doğrultusunda geçen yıl, 
faaliyette bulunulan tüm il ve 
ilçelerde toplam 1064 enerji 
nakil hattı direği tesis edildi. 
Yatırım faaliyetleri çerçevesinde 
aydınlatma direği sayısı ise 
10 bine yaklaştı. Toplamda 50 
bine yakın aydınlatma tamiratı 
gerçekleştirildi. 

oEDAŞ 2o17’DE 4oo mİlyoN tl’lİK 
yAtırım yAptı

Muzaffer YALÇIN 
Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü
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ElEKtrİK hAtlArıNıN yErAltıNA AlıNmASıNDA öNEmlİ 
mESAFE KAyDEDİlDİ

OEDAŞ bu yatırımlarına ek 
olarak alçak ve yüksek gerilim 
elektrik şebekesi yenileme 
çalışmaları çerçevesinde enerji 
nakil hatlarının yer altına alınması 
için 458 km kazı yaptı ve 422 bin 
metre kablo döşedi. 

Bakım, arıza giderme ve 
sokak aydınlatmaları tarama 
çalışmalarında önemli bir ilerleme 
kaydeden OEDAŞ, 2018 yılında 
da dağıtım hizmetlerinin daha 
sağlıklı hale getirilmesi ve  
elektrik dağıtım altyapısının 
daha iyi hale getirilmesi amacıyla 
çalışmalarına aralıksız devam 
edecek. 

oEDAŞ enerji nakil hatlarının yer altına alınması için 458 km kazı yaptı ve 
422 bin metre kablo döşedi.

Tüketicilere daha iyi hizmet 
verebilmek için yatırımlarını her 
geçen gün daha da büyüten 
OEDAŞ’ın kalite ve hizmet çıtasını 
hızlı bir şekilde yükseltebilmesinin 
en büyük sebebi ise Ar-Ge ve 
teknolojiye yaptığı yatırım. Şirket 
2017’de bir yandan kalite yönetimi 
ve müşteri memnuniyetini 
artıracak çalışmalara imza atarken 
bir yandan da Ar-Ge ve teknolojiye 
önemli yatırımlar yaptı.Geçen 
yıl ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 

14001 Çevre, ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği ve OHSAS 18001 
İş Sağlığı Güvenliği Yönetim 
Sistemleri belgelerini alan OEDAŞ 
kalite ve müşteri memnuniyeti 
anlamında önemli bir gelişim 
kaydetti. 

Teknolojik altyapısını da çağın 
gereksinimlerine uygun hale 
getiren OEDAŞ; 2017 yılında 
Abone Bilgi Yönetim Sistemi 

(ABYS), Otomatik Sayaç  
Okuma Sistemi (OSOS), SCADA, 
Tedarik Sürekliliği Uzaktan  
İzleme Sistemi (TSUİS), Kurumsal 
Kaynak Planlama ve İşgücü 
Yönetimi, Saha ve İş Gücü 
Yönetimi, Bilgi Teknolojileri 
Altyapı Network Kurulumu, 
CBS Entegrasyon Projesi, Bilgi 
Teknolojileri  Sunucu  
Sistemlerinin kurulumu başta 
olmak üzere birçok teknoloji 
yatırımını başlattı. 

İŞİN Sırrı Ar-GE vE tEKNolojİyE yAtırımDA
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SEDAŞ SAyAç oKumA ElEmANlArıNA 
KöpEK İlEtİŞİm Eğİtİmİ vErDİ

SEDAŞ’ta sayaç 
okuma elemanları 
zaman zaman 
köpek ısırma 
vakaları ile 
karşılaşıyorlar. 
Elektrik dağıtım 
sektöründe konusu 
itibariyle ilk defa 
düzenlenen iş 
sağlığı ve güvenliği 
eğitiminde  
SEDAŞ çalışanları 
köpeklerle iletişim 
kurma yollarını 
öğreniyorlar.  

Köpeklerle Uygulamalı 
Eğitim 

Elektrik dağıtım şirketlerinde  
sayaç okuma görevlisi olarak 
çalışanların  sahada yaşadıkları 
en önemli zorluklardan biri sayaç 
okuması yapılacak alanlarda başı 
boş dolaşan köpekler ve yaşanan 
iş kazaları. SEDAŞ bu konuda 
çalışanlarını bilgilendirmeyi 
hedefleyen bir eğitimi uygulayarak 
sektöründe bir ilki gerçekleştiriyor. 

SEDAŞ tüm faaliyetlerinde iş kazası 
risklerini azaltmayı ve çalışanlarının 
güven duygusunu artırmayı, 
moral ve motivasyonlarını da 
olumlu yönde desteklemeyi 
hedefliyor. Köpeklerle uygulamalı 
olarak yapılan eğitimlerde 
çalışanların köpeklerle iletişim 
kurabilmelerinin köpeklerin 
vücut dillerini anlayabilmeleri, 

güven içerisinde korkmadan 
çalışabilmelerinin yolları ders 
konusu olarak işleniyor.  SEDAŞ 
çalışanları bu eğitimde; köpeklerin 
cinsleri, davranış biçimleri, neden 
saldırgan olabildikleri, çıkardıkları 
ses ve vücut dilleri ile ne anlatmak 
istedikleri hakkında, köpeklerin  
bulunduğu bir ortamda  görevlerini 
güven içinde yapabilmelerini  
sağlayacak doğru davranışların ve 
köpekleri tedirgin edecek yanlış 
hareketlerin neler olduğu ve bu 
hareketlerden kaçınarak, onların 
güvenlik alanına girmemeleri 
gerektiği hakkında bilgileniyor,  
ayrıca psikolojisi bozuk köpeklerin 
saldırısına uğradıklarında da 
kendilerini nasıl koruyabilecekleri 
hakkında  uzman eğitimcilerden 
uygulamalı bilgiler alıyorlar.  

SEDAŞ’ın sahada görev yapan ekiplerine köpek psikolojisi bilgileri verilirken, köpek saldırılarıyla 

karşılaşmamak için nasıl hareket edilmesi gerektiği de İş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle anlatılıyor.  
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NE yApACAKlArı ANlAtılDı 

yetkilileri, “Kesinlikle ekiplerimize 
bu tür durumlarda köpeklere 
zarar vermeden sadece kendinizi 
koruyun diyor, elektrik tüketim 
sayaçlarının düzenli olarak 
okunmasına gayret ediyoruz. 
Vatandaşlarımızı mağdur 
etmemeye çalışıyoruz. Maalesef 
bazı yerlerde bu zorluklarla 
çok sık karşılaşılabiliyoruz. 
Vatandaşlarımızdan duyarlılık 
bekliyoruz” dediler.

Çalışanlara yapılacak ilk şeyin 
sakin olmak ve tedirginlikle 
oluşan ani hareketlerden, köpekle 
göz göze gelmekten kaçınmak 
olduğu anlatılırken, köpeğin 
saldıracağı düşünülüyorsa, 
geri çekilmenin doğru olacağı  
ancak bunu kaçarak yapmamak 
gerektiğine dikkat çekiliyor.    
Köpeğin bulunduğu bölgeye 
girildiğinde, kendi bölgesinden 
kişiyi uzaklaştırmak isteyeceği 
ve  gövde gösterisi yapacağı, 
bu nedenle ilgilenmemek ve en 
önemlisi, onları kışkırtacak bir 
hareket yapmamak, sadece yola 
devam edip, rahat hareket etmek 
gerektiği vurgulanıyor. 

Bu eğitimlerde, köpeklerin tehdit 
görmediklerini anladıklarında 
ilgilerini yitirip kişilerin peşini 
bıraktıkları anlatılıyor. SEDAŞ 

çalışanlarının sahadaki 
psikolojilerini destekleyecek 
eğitimleri sürdürüyor.  

Vatandaşlardan da Anlayış 
Bekliyorlar 

Elektrik dağıtım faaliyetlerinin 
meşakkatli işler olduğunu 
belirten SEDAŞ yetkililerince, 
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce 
de toplam 45 ilçe, 766 köy ve 
1344 mahallede, 1 milyon 600 bin 
sayacın yerinde okunduğunu ve 
özellikle kırsalda sayaç okuma 
ekiplerinin köpek saldırısına 
uğradığı bildirildi. Yetkililer yapılan 
tespitlerde bazı kaçak kullanılan 
bazı alanlarda kaçak elektriğin 
tespit edilmesinin engellenmesi 
için, bazı yerlerde de elektrik 
sayacının okunması istenmediği 
için köpeklerin kullanıldığını tespit 
ettiklerini açıkladılar. SEDAŞ 

Eğitimlerde, köpeklerin 

tehdit görmediklerini 

anladıklarında ilgilerini 

yitirip kişilerin peşini 

bıraktıkları anlatılıyor.

Eğitime katılan SEDAŞ saha ekibi görevlileri, köpek saldırısı halinde ne yapacaklarını öğreniyorlar. 
uzman eğitimciler, SEDAŞ çalışanlarına nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği ayrıntılarıyla 
anlatırken, köpeğin avlanma içgüdüsünü harekete geçirmemeleri için köpek gördüklerinde, kaçmamaları 
gerektiğinin altını çiziyorlar.
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türKİyE omurİlİK FElçlİlErİ DErNEğİNDEN 
SEDAŞ’A tEŞEKKür

SEDAŞ’ın “Bir kapak, bir kapak 
daha” diyerek sürdürdüğü 
mavi kapak  kampanyası ile 
tüm SEDAŞ çalışanlarının 
“Kapak Olsun” projesine verdiği 
desteğe, (TOFD) Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneğinden teşekkür 
geldi. Plastik kapak toplama 
kampanyası kapsamında 
ihtiyaç sahiplerine tekerlekli 
sandalyeleri ve oturma yara 
minderleri verildi. 

TOFD yöneticilerinin düzenlediği 
organizasyonda ihtiyaç sahiplerine 
tekerlekli sandalyeler teslim 
edilirken, TOFD’un gönüllü 
çalışmalarını  destekleyen  
kurum ve kişilere de ayrı ayrı 
ödülleri verildi.  İstanbul’da 
bulunan TOFD genel merkezinde 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
teşekkür belgelerini  SEDAŞ 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan 

Erkovan ve Kurumsal İletişim 
Uzmanı Burçin Başcı aldı.  Törenin 
açılış konuşmasını yapan Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği Genel 
Müdürü Sevda Kılıç, plastik kapak 
toplama kampanyasının sosyal 
projeler içerisinde yoğun ilgi 
gördüğünü belirterek “Plastik 
kapak toplama kampanyası 
Türkiye’deki en iyi sosyal 
sorumluluk projelerinden biridir. 

Atık olarak çöpe gidecek 
olan plastik kapaklar yeniden 
değerlendiriliyor ve çevre 
kirliliğinin önüne geçiliyor. Çevre 
bilincine, sürdürülebilirliğe 
katkı sağlarken, bu atıkların 
hayati derecede önem arz eden 
malzemelere dönüştürülmesine 
katkı sağlıyor, gönüllü çalışmalarla 
bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmaya çalışıyoruz. SEDAŞ 
kampanyamıza destek veren 

kurumsal fi rmalardan biridir. 
SEDAŞ gibi destek veren tüm 
kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

SEDAŞ adına teşekkür belgesini 
alan SEDAŞ Kurumsal İletişim 
Müdürü Ayhan Erkovan, 
TOFD ile SEDAŞ Gönüllüleri ve 
paydaşlarının işbirliğinin hızla 
büyüyerek devam ettiğini, plastik 
kapak toplama süreçlerinde 
“bir kapak, bir kapak daha” 
sloganıyla ve anlayışıyla projenin 
yürütüldüğünü belirterek, 
şirketimiz bünyesinde başlatılan 
bu kampanyanın iyiliğe 
dönüşmesinden büyük mutluluk 
duyduk.” dedi. 

Duygulu anların yaşandığı törende 
ihtiyaç sahibi ailelere 10 adet 
tekerlekli sandalye ve 50 adet 
minder hediye edildi.   



TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİMİ : 273.4 TWh
%33 Yenilenebilir Kaynaklardan (IEA* Ortalaması: %24) 

JEOTERMALSU RÜZGAR GÜNEŞ BİYOKÜTLE
VE ATIK

%1

%32

%34

DoğalgazKömür

Yenilenebilir 
Kaynaklar

Petrol

%33

Kaynak: EPDK 2016 Sektör Raporu
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trEDAŞ 21 mİlyoN tl’lİK 
AyDıNlAtmA yAtırımıNı hAyAtA GEçİrİyor

Trakya Bölgesi’nde üç ilde, 20 bin 
kilometrekare alanda, yaklaşık 
2 milyon kişiye elektrik dağıtım 
hizmetini, kaliteli ve sürekli 
vermek için çalışmalarını sürdüren 
TREDAŞ, 21 milyon TL tutarında 
tarihinin en büyük aydınlatma 
yatırımlarından birini hayata 
geçiriyor.

TREDAŞ’ın sorumluluk sahası 
olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 
genelinde özelleşmenin yaşandığı 
2012 yılından itibaren yatırımlar 5 
katına çıkarılarak, yıllık ortalama 
180 milyon TL seviyelerine 
getirildi.

Elektrik kesintilerini minimize 
ederek müşteri memnuniyetini 
en üst noktaya çıkarma hedefi yle 
yola çıkan TREDAŞ, son çeyreği 
ile 2018 yılında aydınlatma 
yatırımlarına daha fazla önem 
verecek.

TRAKYA’DA 21 MİLYON TL 
TUTARINDA 89 BİN ARMATÜR 
DEĞİŞTİRİLECEK

TREDAŞ, 2018 yıl sonuna kadar 
Trakya genelinde toplam 89 bin 
armatürü yenisi ile değiştirecek. 
Bu kapsamda, TREDAŞ faaliyet 
alanında yer alan tüm aydınlatma 
armatürlerinin yarısından fazlası 
değişmiş olacak. 

Yanmayan armatürlerin rutin 
olarak değişimleri yapılırken, 
yanan ve eski armatürler de 
verimli, teknolojik ve daha uzun 
ömürlü olan yeni tip armatürler ile 
değiştirilecek. 

2017 yıl sonu itibariyle 3,8 Milyon 
TL’lik aydınlatma yatırımını hayata 
geçiren TREDAŞ, 2018 yılında da 
geriye kalan 17,2 Milyon TL’lik 
yatırımı gerçekleştirecek.

12 SEPETLİ ARAÇ, 80 KİŞİLİK 
EKİP 7 GÜN 24 SAAT SADECE 
ARMATÜR TAKACAK

“Daha Aydınlık Bir Trakya, Daha 
Aydınlık Bir Gelecek” sloganıyla 
yola çıkan TREDAŞ, şehirlerin ve 
köylerin aydınlatma çalışmaları 
kapsamında tüm imkanlarıyla 
seferber oldu.

TREDAŞ tarafından 12 sepetli 
araç, 80 kişilik bir ekiple 3 vardiya 
halinde 7 gün 24 saat boyunca 
armatür değiştirerek Trakya’nın 
daha aydınlık hale gelmesi için 
çalışacak.
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TREDAŞ, iş sağlığı ve 
güvenliğine dikkat 
çekmek amacıyla 
çalışanlar arasında 
slogan yarışması 
düzenledi.
TREDAŞ hayatımızın vazgeçilmez 
bir gereksinimi olan elektrik 
enerjisinin emniyetli kullanımı, can 
ve mal güvenliğinin sağlanması 
ve çalışanlarının iş sağlığı ve 
güvenliğine gereken önemi 
göstermesi amacıyla Trakya 
genelindeki tüm çalışanları 
arasında slogan yarışması 
düzenledi.

Enerji kontrolünün iş sağlığı ve 
güvenliği açısından öneminin 
konu alındığı slogan yarışmasına 
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den 

toplam 168 kişi katıldı. Tekirdağ’da 
bulunan jüri tarafından 
değerlendirilen toplam 328 slogan 
arasından dereceye girenlere 
ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ENERJİ KONTROLÜ İŞİ 
UZATMAZ, HAYATINI UZATIR” 
SLOGANI 1.’LİK ELDE ETTİ

TREDAŞ Genel Müdürlük Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
ödül törenine dereceye giren 
çalışanlar da katıldı. Dereceye 
giren çalışanlara ödülleri TREDAŞ 
Dağıtım Grup Direktörü Reşit 
Bilgili, TREDAŞ İnsan Kaynakları 
Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, 
TREDAŞ Müşteri Teknik Hizmetler 
Müdürü Serap Duran tarafından 
verildi. Birinciye, 1.500 TL, ikinciye 
1.000 TL ve üçüncüye de 500 TL 
ödül verildi. Bununla birlikte 12 kişi 
de 250 TL’lik mansiyon ödülüne 
layık görüldü.

Dereceye giren 
sloganlar ve 
ödülleri şöyle:

1. Özge Mecek 
“Enerji kontrolü işi 
uzatmaz, hayatını 
uzatır”  

2. Sinan Yıldırımlı 
“Enerjiyi 
görmüyorsan, 
dedektör kullan”

3. Saim Genç
“Enerji kontrolünü 
elden bırakma, 
hayatını karartma”

trEDAŞ’tAN İSG KurAllArıNA DİKKAt 
çEKmEK İçİN SloGAN yArıŞmASı



Türkiye’de enerji sektöründe 
öncü şirketlerden olan IC 
İÇTAŞ Enerji öncülüğünde 
Trakya bölgesi ve Türkiye’nin 
önde gelen üniversitelerinde 
okuyan kadın mühendisler, 
Trakya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (TREDAŞ) çatısı altında 
buluştu.

Kadınların iş hayatındaki 
istihdamının ve cinsiyetler 
arasında adil ve eşitlikçi fırsatların 
sunulmasına ilişkin farkındalığın 
artırılmasına yönelik olarak IC 
İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği 
kapsamında “Ver Elini Üniversite, 
Gelecek IC Enerji’de” sloganıyla 
başlatılan çalışmalar, çok yönlü 
dayanışma ile sürdürülüyor.

Son olarak üniversitelerin 
mühendislik bölümü öğrencileri 
ve öğretim üyeleri IC İÇTAŞ Enerji 
çatısı altındaki TREDAŞ’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, Trakya Üniversitesi 
ve Kırklareli Üniversitesi’nin 
mühendislik bölümlerinde okuyan 
toplam 36 öğrenci katıldı.

Öğrencilere, TREDAŞ Genel 
Müdürlüğü’nde şirket yapısı, 
çalışma şekli ve yapılan iş ve 
işlemler hakkında bilgiler verildi. 
Yine, TREDAŞ’ın teknolojik alt 
yapısının yerinde izlenmesi 
amacıyla operasyon yönetimini 
tamamen merkezileştirerek 
enerji kesintilerini minimize eden 
TREDAŞ Operasyon Merkezi 
tanıtıldı. 

GENÇ KADIN MÜHENDİSLER, 
TÜRKİYE’DE ÖRNEK 
GÖSTERİLEN TREDAŞ TEM’DE 
SAHA ÇALIŞMALARINI 
İNCELEDİ

TREDAŞ Genel Müdürlüğü ziyareti 
sonrası, Türkiye’deki elektrik 
dağıtım şirketleri arasında örnek 
eğitim merkezlerinden biri olan 
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 

bulunan TREDAŞ Teknik Eğitim 
Merkezi (TEM) öğrencilere 
gezdirildi.

Öğrenciler teknik eğitim 
merkezinde, derslerde 
gördükleri konuların sahadaki 
uygulamalarını öğrenme fırsatı 
buldu. Gerçekleştirilen etkinliklerle 
öğrencilere, TREDAŞ’ta 
kariyer olanakları, mühendislik 
fakültelerinden mezun olmuş 
ve TREDAŞ’ta çalışan kadınların 
sektöre bakış açıları ve 
deneyimleri, samimi bir iletişim 
ortamında aktarıldı.

Proje, kadın mühendislerin 
enerji sektöründe istihdam 
edilmelerinde süregelen dengesiz 
dağılımın giderilmesinde özellikle 
katkı yaratmayı ve cinsiyet 
ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar 
sunulmasını mümkün kılmayı; 
gerek sahada gerekse yöneticilik 
pozisyonlarında, kadınların aktif 
rol almalarını sağlamayı 
hedefl iyor. 

KADıN mühENDİSlErİN 
trEDAŞ’A İlGİSİ yoğuN olDu
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TREDAŞ, başarılı 
Ar-Ge projeleri ile 
dikkat çekiyor. 
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TREDAŞ), sorumluluk sahasında 
bulunan enerji dağıtım şebekesinde 
gerçekleştirdiği Ar-Ge projesi ile 
personelinin enerjili ortamda bakım, 
onarım ve yenileme çalışmalarında 
ark fl aş kaynaklı yaralanma ile 
ölümlü iş kazası riskinin ortadan 
kaldırılmasını veya azaltılmasını 
hedefl eyen projesini hayata geçirdi.

Nesli tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya olan kuş türlerinin 
elektrik hatlarından ölümlerini 
azaltmak için başlattığı çevreye 
duyarlı Ar-Ge Projesi ile ödül alan 
TREDAŞ, şimdi de elektrik dağıtım 
sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yön verecek “TREDAŞ 
ARYA Projesi”ni devreye aldı.

TREDAŞ ARYA projesiyle, enerjili 
elektrik dağıtım şebekesi 
bileşenleri veya yakınında bakım/
onarım, yenileme çalışmaları, test, 
ayarlama ve ölçümler sırasında 
Ark-Flaş kaynaklı yaralanma ve 
ölümlü iş kazası riskinin ortadan 
kaldırılması veya kaldırılamıyorsa 
azaltılması ile çalışanların iş 
güvenliğinin artırılması, iş kazası 
nedeniyle cihaz ve donanımların 
zarar görmesi, çalışanların 
yaralanma veya ölümü nedeniyle 
oluşabilecek maddi ve manevi 
kayıpların azaltılmasını amaçlıyor.

Uzman ekiplerle yapılan 
çalışmalarla, enerji kesilerek 
yapılan arıza ve bakım 
çalışmalarının kesinti sıklığı ve 

süresine olan olumsuz etkisi 
azaltılarak TREDAŞ tedarik 
sürekliliği kalitesi göstergelerini 
iyileştirmek ve gelişmiş ülkelerin 
elektrik dağıtım şirketleri 
seviyesine erişmek hedefl eniyor..

Enerjili elektrik dağıtım 
şebekelerinde veya yakınında 
bakım onarım çalışması yapma 
yetkinliğinin TREDAŞ çalışanlarına 
kazandırılması, enerjili çalışma 
durumuna ilişkin İSG çalışmaları 
yapılarak TREDAŞ’ın mevcut 
İSG yönetim sistemine 
bütünleştirilmesi de yine projenin 
hedefl eri arasında yer alıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

Ark-Flaş analizi ile ilgili çalışmalar 
sonrasında 14 adet 40 cal/cm2 
enerji düzeyinde elektrik arkına 
dayanım için tasarlanmış koruyucu 
iş elbisesi seti satın alınarak 7 
ayrı bölgede kritik görevlerde 
kullanılmak üzere ekiplere teslim 
edildi.

TREDAŞ, sektörde öncü 
fi rmaların ark fl aş röle uygulaması 
çözümlerini değerlendirerek 
ayrıntılı olarak inceleme fırsatı 
buldu.

ABB fi rmasının ark koruma röle 
uygulamasının yanında; ark fl aş 
koruması için özel olarak ürettiği, 
4 ms gibi kısa bir sürede ark fl aş 
koruması yapabilen UFES koruma 
yönteminin olduğu görüldü. En 
uygun çözümü belirlemek adına 
pilot olarak belirlenen Tekirdağ’ın 
Süleymanpaşa ilçesinde bir 
dağıtım merkezi için yazılım 
kullanılarak ark fl aş analizleri 
gerçekleştirildi ve ark fl aş arızası 

sırasında açığa çıkacak enerji 
miktarı belirlendi.

Analiz sonuçlarına göre pilot 
uygulamalar kapsamında ark 
fl aş koruma rölesi uygulamasının 
yerine sadece UFES sisteminin 
uygulanmasının yeterli olacağı 
görüldü. Çok yüksek derecede 
ark koruması sağlayan UFES 
sisteminin dağıtım merkezine 
kurulmasına karar verildi. 

Potansiyel ark enerjisini azaltma 
yöntemleri araştırması sırasında 
incelenen ve ark süresini 4 ms ile 
sınırlandırarak en etkili korumayı 
sağlayan UFES (Ultra Fast 
Earthing Switch) cihazının ABB 
Türkiye desteğiyle Türkiye’ de ilk 
defa Trakya EDAŞ şebekesinde 
kurulumu yapılarak testleri 
tamamlandı.

Bunun yanında proje öncesinde 
ve proje sırasında enerjili elektrik 
dağıtım şebekesi bakım/onarım 
için uluslararası uygulamalar 
araştırılmış, yurtdışındaki enerjili 
bakım/onarım yapan şirketlerin 
uygulamaları yerinde gözlemlendi.

“trEDAŞ AryA Ar-GE projESİ” hAyAtA GEçİrİlDİ
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UEDAŞ, Denizaltı robotu ile 
arızalara müdahale ederek, 
kesintileri gerçekleşemeden 
önlemeyi amaçlıyor. robot, yüksek 
çözünürlüklü kamerası ile deniz 
altındaki elektrik kablolarında 
oluşabilecek olası sorunları UEDAŞ 
merkezine aktaracak ve hızla 
müdahale edilecek.

UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yer 
alan; Avşa, Cunda, Paşalimanı, 
Ekinlik, Gökçeada, Bozcaada ve 
Marmara adalarında yaklaşık 50 

kilometre uzunluğundaki hizmet 
kalitesini artırmak amacıyla 
hayata geçirilen Ar-Ge projesinde, 
deniz altındaki elektrik hatlarında 
oluşabilecek olası arızalara 
robotla müdahale edilebilecek. 
Söz konusu adalarda hali hazırda 
yaklaşık 30 bin kişiye elektrik 
sağlanıyor. Bu sayı yaz aylarında 
300 bin kişiye kadar çıkabiliyor. 

BOZCAADA’DA SAHA 
UYGULAMASI YAPILDI

Oluşturulan ilk örnek Denizaltı 
Robotu ile Bozcaada açıklarında 
keşif ve inceleme çalışmaları 
yapan UEDAŞ Ar-Ge ekibi, 
dalgıçlar eşliğinde elektrik 
kablosunun sonar ile tespiti, 
kamera ile görünmesi gibi 
çalışmalar için saha uygulamasını 
gerçekleştirdi. Toplam bütçesi 1 
milyon TL olan Denizaltı Robotu 
Projesi, ODTÜ Teknokent’te 
yer alan Desistek fi rmasının 
ortaklığıyla hayata geçiriliyor. 

MUHTEMEL ARIZALAR 
KONUSUNDA UYARACAK

UEDAŞ’tan yapılan açıklamaya 
göre, üretilecek denizaltı 
robotunun güçlü itici motorları 
ile 250 metre derinlikte 
dahi çalışabileceği, yüksek 
çözünürlüklü kameraları ve sonar 
sistemleri ile operatöre ve veri 
işlem merkezine anlık görüntü 
ulaştıracağı aktarıldı. Ayrıca 
cihazın gelişmiş teknik özelliklerle 
donatıldığı, dâhili konum belirleme 
modülü ile haritadan işaretlenen 
kablo güzergâhını oto-pilot özelliği 
ile denizaltı robotunun dışarıdan 
müdahale olmadan dolaşacağı 
kaydedildi.

uEDAŞ, DENİzAltı roBotuylA müDAhAlEyE hAzır
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Toplumsal sorunlar karşısında 
farkındalık ve duyarlılık 
oluşturmak amacıyla çalışmalar 
yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım 
trafo binalarının duvarlarını sosyal 
sorumluğa açarak toplumsal 
bilinçlenmeye katkı sağlamayı 
amaçlıyor. Bursa’nın yanı sıra 
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 
yürütülecek proje kapsamında, 
trafolardaki tekdüzeliğin 
ve olumsuz yazıların önüne 
geçilirken aynı zamanda sosyal 
mesajlar verilmesi amaçlanıyor.

 

SANATIN GÜCÜNDEN 
FAYDALANACAK 

Toplumsal sorunların sanatın 
gücünden yararlanarak ele 
alınması amacıyla trafoları, grafiti 
sanatçılarının usta ellerine bırakan 
UEDAŞ, çoğu kişinin elektrik 
trafosu olduğunu dahi bilmediği 
yapıları bir anda şehrin en ilgi 

çeken eserleri haline getirdi. 
Proje ile sanatın yaratıcı bakış 
açısından yararlanarak toplumsal 
konularda farkındalık ve bilinç 
oluşturulması amaçlanıyor. Sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
çalışacak olan grafiti sanatçıları 
trafik kuralları, kadına şiddetin 
önüne geçilmesi, sağlıklı yaşam 
konularını sanata dönüştürecek. 
Bu kapsamda “Engel Sen Olma”, 
“Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, 
“Harekete Geç” bilgilendirme 
yazıları trafolara grafiti şeklinde 
yazılacak. Ayrıca sağlıklı yaşam ve 
bağımlılık konularını içeren uyarı 
ve bilinçlendirme yazılarının da 
yazılması planlanıyor.

START NİLÜFER’DE 

İlk uygulaması Nilüfer’de 
gerçekleştirilen proje ile 
UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 

Yalova’da belirlenen 30 trafoda 
boyama çalışması başlatıldı. 
Sprey boyalarla gerçekleştirilen 
uygulama öncesinde grafitinin 
uygulanacağı alana özel şekil 
hazırlanıyor. 

Profesyonel bir ekip tarafından 
yapılan çizimler şehirlere renk 
katacak. 

Sanatı ve sosyal duyarlılığı 
şehirlerin her alanında 
yaygınlaştırmak amacıyla yapılan 
çalışma vatandaşların büyük 
beğenisini kazandı. 

uEDAŞ’tAN ‘KoNuŞAN trAFo’ projESİ 
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UEDAŞ müşteri 
memnuniyeti, iş 
sağlığı ve güvenliği 
başta olmak üzere 
7 alanda kalite 
yönetim belgesi 
almaya hak kazandı. 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ) yönetimde kalite, 
müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre yönetim sistemi, 
kurumsal bilginin korunması 
ve müşteri bilgilerinin güvenliği 
konularında entegre kalite 
yönetim denetlemelerini başarıyla 
tamamladı. 

Müşteri memnuniyetini 
artırmak hedefi yle kaliteli 
yönetim sistemleri konusunda 
danışmanlık alan UEDAŞ, tüm 
süreçleri başarıyla tamamlamış 

oldu. Kalite belgelendirme 
sistemleri konusunda ulusal ve 
uluslararası akreditasyona sahip 
KIWA Meyer Belgelendirme 
Firması ile anlaşan UEDAŞ, Ekim 
ayı sonunda belgelendirme 
denetimlerini tamamladı. 
Denetimler sonucunda, UEDAŞ, 7 
kalite yönetim belgesi almaya hak 
kazandı.

UEDAŞ, kalite ekibi ve tüm 
çalışanlarının katılımıyla 6 ay gibi 
kısa bir sürede hayata geçirilen 
projenin devamında yapmış 
olduğu 3 yıllık stratejik plan 
kapsamında EFQM Mükemmellik 
Modelini uygulayabilir seviyeye 
gelmeyi amaçlıyor. 

Bu belgelerin başında, yönetim 
standartlarını yükseltmek 
amacıyla alınan ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi yer alıyor. Diğer 
belgeler ise iş kazalarını önlemek 
amacıyla alınan ISO 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi; çevreye zararlı ürün 
kullanılmasının önüne geçme 
amacıyla alınan ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi; Kurumsal bilginin 
korunması ve müşteri bilgilerinin 
güvenliğinin sağlanması amacıyla 
alınan ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgeleri 
olarak öne çıkıyor. UEDAŞ proje 
kapsamında ayrıca, ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi, ISO 15838 Müşteri İlişkileri 
Merkezleri Yönetim Sistemi ve 
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim 
Sistemi belgelerinin de sahibi 
oldu.

KıWA meyer 
Belgelendirme Firması ile 
anlaşan uEDAŞ, Ekim ayı 
sonunda belgelendirme 

denetimlerini 
tamamladı. 

uEDAŞ hİzmEt KAlİtESİNİ BElGElENDİrDİ
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Sosyal sorumluluk 
projeleriyle öne çıkan 
UEDAŞ, Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile beş yıldır 
sürdürdüğü “Kardeşim 
Üşümesin” projesi 
kapsamında kırsal 
kesimde yaşayan ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin kışlık 
ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Bu yıl 11 etaptan oluşan 
proje kapsamında 
UEDAŞ hizmet bölgesi 
olan Bursa, Balıkesir, 
Yalova ve Çanakkale’de 
Milli Eğitim Müdürlükleri 
tarafından belirlenen 
kırsal bölgelerdeki 
öğrencilere kışlık giysi 
hediye ediyor. 

Projenin Bursa’daki son 
etabını Orhaneli Karıncalı 
İlkokulu’na gerçekleştiren 
UEDAŞ öğrencilere kaban, 
kaşkol, bere ve eldivenlerden 
oluşan kışlık giysi hediye etti. 
Güney Marmara’nın ihtiyaç 
sahibi köylerindeki öğrencilere 
kışlık giyim yardımı götüren 
UEDAŞ yetkilileri, öğrencileri 
kendi elleriyle giydirerek, 
onların sevinçlerine ortak oldu. 
Uzun soluklu ve sürdürülebilir 
projelerle bölge halkına faydalı 
olmayı amaçladıklarını belirten 
şirket yetkilileri sosyal fayda 
projelerinin önümüzdeki yıllarda 
da süreceğini aktardı. 

2013 YILINDA BAŞLADI 

Firma yetkililerinden yapılan 
açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
“Kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarımızı süreklilik ve 
işbirliği içinde yürütüyor ve 
gerçekleştirdiğimiz projelerle 

topluma fayda sağlıyoruz. 
2013 yılından bu yana devam 
eden bu projeyle birlikte her 
yıl bin öğrenciye ulaşıyoruz. 
Bugüne kadar toplamda 5 
bin öğrenci kışlık giyecek 
yardımından yararlandı. Bugün 
öğrencilerimizle birlikte olup 
onlara kışlık giysi hediye ettik. 
Çocukların hayatlarında küçük bir 
desteğin bile yarınlarında büyük 
fark yaratacağını inanıyoruz.”

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(UEDAŞ) hizmet verdiği Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
belirlenen okullarda kışlık giyecek 
yardımı yapıyor. Kırsal kesimde 
yaşayan öğrencilerin üşümemesi 
için gerçekleştirilen, “Kardeşim 
Üşümesin” projesi kapsamında bu 
yıl Bursa’da 277, Balıkesir’de 382, 
Çanakkale’de 236, Yalova’da 105 
öğrenci olmak üzere toplamda 
1000 öğrenciye mont, atkı, bere, 
eldiven yardımı yapılacak. 

KArDEŞİm üŞümESİN DİyE Köy Köy DolAŞıyorlAr
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İŞ SAğlığı vE GüvENlİğİ  
tıyAtroSu

Konuya ilişkin olarak VEDAŞ 
Şirket Müdürü Emrullah 
Okuducu; “Vücuttaki kılcal 
damarlar gibi yaygın bir ağ olan 
elektrik şebekelerinde görev 
yapan elektrik dağıtım sektörü 
çalışanları için İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) kuralları en önemli 
gündem maddesidir. Özellikle 
şirketimizin hizmet verdiği zorlu 
coğrafyalarda ve çetin iklim 
koşullarında elektrik gibi tehlikeli 
bir meta üzerinde mesai yapmak 
bazı riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Elektrik 
çarpılmaları, yüksekten düşme 
gibi risklerden çalışanlarımızı 
koruyabilmek adına İSG 
çalıştayımızı gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. İSG Çalıştayının 
teması, çalışanlarımızda  İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
maksimum düzeyde farkındalık 

oluşturularak sıfır iş kazası 
hedefinin yakalanması yani 
kazasız bir çalışma hayatının 
sağlanmasıdır. Ayrıca ilgili 
elemanlarımızca da sıfır iş kazası 
hedefi için denetimlerimiz 
aralıksız sürdürülmektedir. 

Hizmet bölgemizin genelinde 
gerçekleştirdiğimiz İSG 
çalıştayımızda arıza bakım ve 
onarım ekiplerimizin yazdığı, 
yönettiği ve oynadığı tiyatro 
oyunumuzu sahneledik. 
Arıza bakım ve onarım birimi 
çalışanlarının tamamının katılım 
sağladığı İSG çalıştayımızda 
sahnelenen oyun, elektrik dağıtım 
sektöründe iş sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda arıza bakım 
ve onarım ekiplerince yazılan, 
yönetilen ve oynanan ilk tiyatro 
gösterisi olması nedeniyle de 

ayrıca bir önem arz etmektedir. 
Tiyatro sahnesinde sahada 
yaşanan olayların canlandırılması, 
oyuncuların da yine ekip çalışanı 
olması İSG kurallarının çalışan 
nezdinde içselleştirilmesi 
açısından çok olumlu 
sonuçlarının olduğu şirketimizce 
değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak; İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda sorumluluk 
en alt kademeden en üst 
kademeye kadar tüm çalışanların 
sürece etkin katılımı ve katkıda 
bulunması ile mümkün olacaktır. 
Bu bağlamda İSG çalıştayımızda 
elde edilen kazanımların kalıcı 
davranış haline dönüştürülmesi 
için sonraki süreçlerde de 
çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz” şeklinde  
konuştu.

vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (vEDAŞ) elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan İş 

Sağlığı ve Güvenliği konulu tiyatro oyunlarını van, Bitlis, muş ve hakkari illerinde sahneledi.
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Vangölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 
kış mevsiminin uzun 
ve çok çetin geçtiği 
hizmet bölgesinde, 
elektrik şebekesini 
kışın zorluklarına 
hazırlamak için yaptığı 
çalışmaları tamamladı. 
Şebekesini kışın 
zorluklarına hazırlamak 
amacıyla; mevcut 
ekibine 207 personel 
ilave eden VEDAŞ, 34 
yeni aracı da filosuna 
kattı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 
illerinde 2017 yılının Nisan 
ayında başlattıkları kışa hazırlık 
çalışmaları kapsamında; 107 
adet DM’de bağlantılar kontrol 
edilerek elden geçirildi. Arızalı 
olan hücrelerde çalışmalar 
yapılarak onarımı sağlandı 
ya da değiştirildi. 1.248 adet 
dağıtım transformatöründe pano 
değişimi, parafudr ilavesi, işletme 
ve koruma topraklamaları kontrol 
edilerek toprak geçiş dirençleri 
uygun hale getirildi. Trafo bakımı 
çalışmaları yapıldı.1.446 km’lik 
Enerji Nakil Hattında izolatör 
değişimi, iletken değişimi, kırık 
direklerin onarımı, sehim alınması 
ve 11.399 adet sıkıbağ yenileme 
çalışmaları yapılarak bakımı 
yapıldı. Kış şartları nedeniyle 
eğilen 2.274 adet AG/OG direği 
düzeltildi. Aydınlatmaların arızalı 

ya da eksik olduğu yerlerde 
gerekli onarım ve ilaveler 
tamamlandı. Şebekesinin 208 
km’lik kısmında ağaç budaması 
ve kesimi yapıldı. Ayrıca dağıtım 
şebekesinde sürekli arıza veren 
şebeke gruplarında şebeke 
yenileme, ilave tesisler gibi 
çalışmaların büyük çoğunluğu 
tamamlandı. Kar araçları ve 
kar motosikletlerinin bakım 
ve onarımı yapılarak zorlu kış 
şartlarına hazır hale getirildi. 
Ekiplerin kış şartlarında emniyetle 
çalışabilmeleri için geçtiğimiz 
kış mevsiminde çığ tatbikatı 
düzenlendi ve gerekli İSG 
eğitimleri tamamlandı.    

Kış dönemi boyunca oluşabilecek 
arıza durumlarına karşı arıza 
onarım ve bakım ekiplerinin 7/24 
teyakkuz halinde olacağı belirtildi.

vEDAŞ KıŞA hAzır

Osman AKOL 
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş 
Genel Müdürü
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yEDAŞ AKıllı ölçü DEvrElErİ vE AG ŞEBEKE İzlEmE 
SİStEmİ İlE DİjİtAllEŞmE yoluNDA öNCü ADımlAr Atıyor

2011 yılından bu 
yana uluslararası 
standartlarda, nitelikli 
ve sürdürülebilir 
elektrik dağıtım 
hizmeti sunmak 
amacıyla Ar-Ge 
faaliyetlerine önem 
veren YEDAŞ, 
dijitalleşme yatırımları 
kapsamında Akıllı 
Ölçü Devreleri ve 
Alçak Gerilim Şebeke 
İzleme Sistemi (AGİS), 
projesi ile öncü 
olmaya devam ediyor. 

2020 yılına kadar dijitalleşme 
alanında yatırımlarını 
tamamlayarak şebeke izleme 
ve yönetimini akıllı sistemler 
üzerinden yürütmeyi hedefl eyen 
YEDAŞ, Akıllı Ölçü Devreleri ve 
Alçak Gerilim Şebeke İzleme 
Sistemi (AGİS) ile geliştirdiği 
uygulamalara bir yenisini daha 
ekledi. 

Alçak Gerilim İzleme Sistemi 
(AGİS), Sahada 150.000 
Noktada Kontrol 
Yapıyor.

Türkiye’de ilk olma özelliğine 
sahip AGİS, mevcut Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) 
ile bir bütün haline getirilerek 
12.500 dağıtım trafosu ve çıkış 
kollarında, yaklaşık 150.000 
noktada anlık enerji durumunu 
takip edebiliyor. Bu sayede Alçak 

Gerilim çıkışlarındaki şebekenin 
akım, gerilim ve güç parametreleri 
gerçek zamanlı izlenerek arızanın 
tespit ve müdahale süreleri 
kısalacak ve tedarik sürekliliğinin 
sağlanmasına  dönük önemli 
iyileşme sağlanacak. Aynı 
zamanda sistemden alınan veriler 
ile daha verimli bakım ve yatırım 
planlamaları yapılabilecek. Olası 
arıza ve doğa olaylarını izleyerek 
oluşabilecek arıza ve kesintilerin 
önüne geçilebilecek. İş sağlığı 
ve güvenliğini tehdit eden 
unsurlarla ilgili bilgilerin sistemden 
görülebilmesi sayesinde tehdit 
unsurları önceden giderilebilecek.  
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YEDAŞ, Astronomik Zaman Saati 
ile çalışan Aydınlatma Sistemi’ni, 
akıllı ekipmanlardan oluşan, 
mevsimsel ve bölgesel etkilere 
göre uzaktan programlanabilen 
aydınlatma sistemine dönüştürdü. 

5 ilde 13.500 noktadan oluşan 
aydınlatma tesisleri ana izleme 
merkezinden yönetilecek. 
Zamanından önce veya 
sonra devreye giren ve çıkan 
aydınlatma sistemlerinin 
uzaktan yönetilmesiyle; müşteri 
memnuniyeti, kamu kaynaklarında 
tasarruf; tüketim değerlerinin 
uzaktan takibi ile lokal aydınlatma 
arızalarının uzaktan tespit 
edilmesini hedefl iyor. YEDAŞ  
proje kapsamında 3.500 noktada 
kurduğu telemetri sistemi ile 
faaliyet bölgesinde sıcaklık, 
nem gibi hava durumuna ilişkin 
verileri gerçek zamanlı izleyerek 

sahadan alınan elektriksel 
bilgilerle ilişkilendirebilecek ve 
hizmet kalitesini yükseltecek. 
Bu sayede yapacağı analizlerle 
daha etkin talep tahmini yapacak 
ve ayrıca düzenli bakım planları 
gerçekleştirebilecek. Ayrıca arıza 
tahminleri ile arıza oluşmaması 
için önleyici tedbirler alabilecek. 
Dağıtım trafosu bazında tüketim 
değerleri analiz edilerek kısa ve 
uzun dönemde kayıplar daha 
sağlıklı takip edilebilecek ve 
şebeke ihtiyaçları belirlenebilecek. 

YEDAŞ Yeni Projesiyle de 
hem bölgeye hem de sektöre 
değer katmayı hedefl iyor

Uluslararası standartlarda 
teknolojileri iş süreçlerine 
dahil etmenin yanı sıra Ar-Ge 

faaliyetleriyle elektrik dağıtım 
sektörüne değer katmaya önem 
verdiklerini ifade eden YEDAŞ 
Genel Müdür Vekili Akın ŞAHİN 
“Elektrik modern dünyada en temel 
ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. 

Bu sebeple hizmet bölgemizde 
en uzak noktalara kadar kaliteli 
ve kesintisiz elektrik sunmak 
amacıyla hem şebeke alt yapı 
yatırımlarımıza hem de teknoloji 
yatırımlarımıza büyük bir hızla 
devam ediyoruz. 

Ayrıca yeni projeler geliştirerek 
hem bölgeye hem de sektöre 
değer katmayı hedefl iyoruz. Bu 
kapsamda geliştirdiğimiz Akıllı 
Ölçü Devreleri ve Alçak Gerilim 
Şebeke İzleme Sistemi (AGİS) ile 
tedarik sürekliliği ve kalitesini 
artıracağız.” dedi. 

DAhA AyDıNlıK ŞEhİrlEr İçİN AyDıNlAtmA 
yöNEtİm SİStEmİ KurulDu

Akın ŞAHİN
YEDAŞ Genel Müdür Vekili
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ıCSG İStANBul 25-26 NİSAN’DA  
İStANBul KoNGrE mErKEzİ’NDE 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve  Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu’nun destekleriyle 
ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik 
partnerliğinde gerçekleşecek olan 
6. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre 

ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 

tarihlerinde İstanbul Kongre 

Merkezi’nde kapılarını açacak.

Enerji sektöründeki paydaşların 

bir arada bulunacağı, Kongreyle eş 

zamanlı 10.000 m2 lik fuar alanında 

gerçekleşecek 350’ye yakın global 

firmanın standlı katılım sağlayacağı 
ve Birleşik Krallık’ın Ülke 
Partneri olduğu; 6. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi 
aşkın ülkeden toplamda 10 binin 
üzerinde sektör temsilcisinin, 
uzman ve akademisyenin katılması 
bekleniyor.
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Akıllı şebekeler ve akıllı 
sistemler üzerinde yoğun 
mesai harcadıklarını belirten 
ICSG İstanbul 2018 Kongre ve 
Fuarı Başkanı, EPDK Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ertürk, 
“Dönüşümü başlattığımız akıllı 
sistemler ile tüm sistemin 
uzaktan izlenebilmesi ve 
yönlendirilebilmesi mümkün 
hale gelecektir. Bu da hem 
anlık kararların verilmesinde 
hem işletmecilik süreçlerinin 
yönetilmesinde hem de uzun 
vadeli stratejilerin ve iş planlarının 
geliştirilmesinde yeni bir 
işletmecilik anlayışı sunacaktır. 
Sürekli gelişen ve karmaşa düzeyi 
artan, doğru yönetilememesi 
durumunda büyük verimsizliklerin 
ortaya çıkma riski bulunan 
günümüz dünyasında, 
akıllandırma bu karmaşayı 
ve dönüşümü yönetmenin 
anahtarıdır aslında” diye konuştu.

Sistemlerin akıllandırılmasının 
büyük bir dönüşüm gerektirdiğini 
sözlerine ekleyen EPDK Başkan 
Yardımcısı Ertürk, “Bu dönüşüm 
sadece malzeme dünyasında 
değil, insan zihninde, iş tutuş 
tarzında ve iş yönetim tarzında 
da bir dönüşüm anlamına 
gelmektedir. Bu sebeple, bu 
büyük dönüşüme yön veren, 
dönüşümün yürütücüsü olan ve 
dönüşüme destek veren tüm 
tarafl arın hep birlikte hareket 
edebilmesi, dönüşümün en 
optimal şekilde gerçekleşmesi için 
elzemdir. ICSG 2018’de yapmaya 
çalıştığımız da bu dönüşüme 
katkı vermek; konunun tüm 
tarafl arını çok geniş bir katılımla 
yılda bir kez bir araya getirerek 
hem farkındalık düzeyine artırmak 
hem de ortak aklın ve ortak dilin 
oluşmasına zemin hazırlamaktır. 
İlk yıllarda temel hedefi  farkındalık 

ve ortak dil oluşturmak olan 
bu etkinlik ile bu amaca artık 
ulaştığımızı düşünüyorum. 
Bundan sonra yapmamız gereken 
ise ortak aklın oluşmasını 
ve gelişmesini desteklemek 
olmalıdır. Bu amaca hizmet 
etmek ve geleceğin sistemlerini 
birlikte akıllandırmak adına tüm 
paydaşları 2018 yılında altıncısını 
düzenleyeceğimiz kongre ve 
fuarımıza katkı vermeye davet 
ediyorum” diye konuştu.

Endoks, Klorsis, Köhler ve 
Luna’nın ana sponsorluğunu 
üstlendiği 6. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve Fuarı, 
katılımcıların bütün paydaşlar 
ile bir arada olması, sorularına 
cevap bulması, akıllı şebekeler 
hakkındaki son yenilikleri 
öğrenmesi, örnek uygulamaları 

görmesi ve yatırım stratejilerini 
belirlemesi için uluslararası bir 
platform sağlayacak.

Detaylı Bilgi İçin: 
www.icsgistanbul.com
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1. türKİyE ENErjİ vE mADEN Forumu 22 ŞuBAt’tA 
lütFİ KırDAr’DA GErçEKlEŞtİrİlDİ

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, 
1. Türkiye Enerji ve 
Maden Forumu’nda 
yaptığı konuşmada, 
2017’nin Türkiye 
açısından 
yenilenebilir enerjide 
“ses getiren” bir yıl 
olduğunu söyledi. 
Özellikle yeni Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle 
hem rekabetçi fi yatların ortaya 
çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının 
yapılacağı, hem de yerli üretim ve 
istihdamı destekleyecek projelerin 
gerçekleştirildiğini anlatan 
Albayrak, “Bu yılki YEKA’ları 
da öyle bir şekilde yapalım ki 

dünyada başka bir alanda da 
ses getirsin diye düşünüyoruz.” 
ifadesini kullandı. 

Bu yıl içinde yapılacak yeni 
YEKA ihaleleri için çalışmaların 
başladığını aktaran Albayrak, 
“Güneş ve rüzgarda 1000’er 
megavatlık yeni ihaleler için 
çalışmalara başladık. Öncelikle 
rüzgarda dünyanın en büyük 
off -shore projesini hazırlıyoruz. 
Bu alanda da ses getireceğini 
düşünüyoruz. Güneş YEKA’sına pil 
depolamasıyla ilgili düzenlemeyi 
de eklemeyi düşünüyoruz. 
Yine sıcak bir yaz olacak, bu 
yaz bitmeden iki ihaleyi de 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” diye 
konuştu.

“Kıbrıs’taki zenginlikler 
Kıbrıslılara aittir”

Albayrak, enerji diplomasisinin 
ekonomi kadar dış politikaya da 

büyük etkisi olduğunu 
belirtti.

Doğu Akdeniz’de yürütülen etkin 
siyaset ve Güneydoğu’daki enerji 
fırsatlarının terör tehdidinden 
temizlenmesinin önemli adımlar 
olduğunu dile getiren Albayrak, 
şöyle konuştu: 

“Sınır hatlarında mayınların 
temizlenmesiyle çok yoğun bir 
kara sondajına başlayacağız. 
Giremediğimiz bölgeler olmuştu. 
Ayrıca, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın 
statüsü, oradaki insanlar çok 
önemli. Hep oldu bittiye dayalı 
olmuş. Bölgede tek tarafl ı bir 
siyaset aldı başını gitti. Kıbrıs’taki 
zenginlikler Kıbrıslılara aittir. 
Türkiye de burada tavrını ortaya 
koydu. Somut ve akılcı bir çözüm 
üretilmediği sürece, biz etkin 
olmak zorundayız. Tek tarafl ı bir 
sondaj yapılırsa, Türkiye olarak 
buna izin veremeyiz.” 

Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Türkiye’nin maden 
ve sondaj alanındaki 
hedefl erine ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Albayrak, Eti 
Maden’in geçen yıl 
2,2 milyon ton maden 
ihracatıyla rekor 
kırdığını söyledi.
Albayrak, bor madeninde de bu 
yıl önemli gelişmeler yaşanacağını 
belirterek, “Bor madeninde bu 
yıl itibarıyla önemli hamleler 
yapacağız. Bu konuda dünyada 
yetkin ve önemli kurumlarda 
çalışmış uzmanlardan bir ekip 
kurduk. Bu yıl borun katma 
değerli ve stratejik ürüne 
dönüştürülmesi kapsamında 
önemli iki-üç tesisin temel 
atma süreciyle ilgili açıklamaları 
yapacağız. Yerli ve milli kamu 
savunma sanayi şirketimizle 
birlikte bir işbirliği ve ortak bir 

şirketle, dünyada da ses getirecek 
adımlar atacağız.” dedi.

“Maden Güvenlik 
Kurumu için geçen hafta 
imzaları attık”

Türkiye’nin sismik arama 
gemilerinin madencilik alanında 
da çalışmalar yapabilecek 
özelliklere sahip olduğunu 
söyleyen Albayrak, şunları 
kaydetti:

“Sondajda 2020’de asgari 5 
milyon metre derinliğe ulaşmayı 
hedefl iyoruz. Türkiye’nin jeokimya 
haritasının tamamı bitiyor. 
Jeofi zik de tamamlanmak üzere. 
Firmalarımız başvurup izni alıyor, 
kazmayı vuruyor. Bütün bu 
çerçevede kurumsal gruplarımızın 
da bu sektöre girmesiyle 
önümüzdeki süreç şekil alacak. 
Bu yıl 2 milyon metre, seneye 
3 milyon metre ve 5-6 milyon 
sondaj yapıp, çok daha fazla ve 
çeşit madeni yeni madencilik 
modelimizle piyasaya çıkaracağız. 

Maden Güvenlik Kurumu için de 
Türkiye’de kurumsal dönüşüm 
için geçen hafta itibarıyla imzaları 
attık. Bu ay itibarıyla da bitiyor 
inşallah. Bir sektörü sıfırdan dünya 
standardına taşımak için altyapıyı 
hazırlıyoruz.”

“Güneş YEKA’sına pil 
ve depolamayla ilgili 
noktayı da ekleyeceğiz”

Gelecek 10 yıl içinde güneş ve 
rüzgarda 10’ar bin megavatlık 
yatırım yapılacağını anımsatan 
Albayrak, “Bu yılki bin megavatlık 
güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ihalesine pil 
ve depolamayla ilgili noktayı 
da ekleyip, gerçekleştirmeyi 
düşünüyoruz. Çalışmalar inşallah 
mart, nisan gibi biterse, ilkbahar 
aylarında bunun anonsu olur. Bu 
yaz bitmeden de bu iki ihaleyi 
hayata geçirmeyi düşünüyoruz. 
Yani, güneş ve rüzgarda 1000’er 
megavatlık yeni ihaleler için 
çalışmalara başladık.” diye 
konuştu. 

Etİ mADEN GEçEN yıl İhrACAt rEKoru KırDı
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AB içinde Türkiye’nin doğalgaz 
ve elektrik tüketimi en ucuz olan 
ülkeler arasında bulunduğunu 
aktaran Albayrak, özellikle 
sanayinin çok rekabetçi fiyatlarla 
doğalgaz kullandığını ve bu 
maliyet avantajının sanayiye 
önemli katkısı olduğunu söyledi.

Elektrik ve doğalgaz maliyetlerini 
dengeli bir şekilde yönetmeye 
çalıştıklarını belirten Albayrak, 
şöyle devam etti:

“Bu maliyetleri enflasyona baskı 
oluşturmayacak şekilde çeyreklik 
düzenlemelerle, küçük küçük 
artış ve azalışlarla yönetmeyi 
öngördük. Doğalgazda da portföy 
ve ticaret yönetimiyle, stratejik iş 
birliğiyle... Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.’yi (BOTAŞ) sadece 
evlere doğalgaz boru hattı çeken 
bir kurum olmaktan çıkarıp daha 
farklı bir yere taşımak için bölgesel 
ve küresel oyuncularla sessiz 

yürüttüğümüz iş birlikleri var. 
BOTAŞ’ın daha güçlü bilançoya 
kavuşmasıyla, sektörleri, sanayi 
ve hanehalkını çok daha mutlu 
kılacak bir strateji güdüyoruz  
ama bu tabi normal şartlar  
altında. Yeni bir rezerv  
bulursunuz, o maliyetleri başka 
bir noktaya taşır. Elektrikteki yerli 
payımız noktasında ise son  
44 yılın en kurak yılını geçirdik ve 
2018’e de öyle girdik. Maalesef 
tarihin en düşük hidroelektrik 
santraline dayalı üretimini 
yapıyoruz.”

Çatıda 2 bin megavata 
yakın kapasite

Bakan Albayrak, binaların 
cephe ve çatılarına kurulacak 
güneş panellerine yönelik 
düzenlemenin önemli bir adım 
olduğunu belirterek, “Bu şekildeki 
kurulumların mevcut durumda 
6-8 yıla kadar geri dönüşü oluyor. 

Yerli güneş panelinin üretilmeye 
başlamasıyla buradaki maliyetler 
daha da düşecek. Bu durumda 
çatı paneli yatırımları daha cazip 
hale gelebilecek.” dedi.

Türkiye’de şu anda baz senaryoya 
göre bin 800-2 bin megavatlık bir 
kapasite olduğunu dile getiren 
Albayrak, şunları kaydetti:

“Daha ileri senaryoda 4-5 bin 
megavatlar konuşuluyor. Hem 
iletim hem dağıtım şirketleri ve 
Türkiye’nin iletim altyapısındaki 
maliyetleri de düşürecek bir 
hamle. Bireysel tüketicinin de 
iştahlı olduğu biralan. Bunun 
hayata geçmesiyle Türkiye böyle 
bir kapasiteyi de devreye alırsa, 
arz güvenliği için yeni bir yerli 
kaynak şekli ortaya çıkmış olur. Pil 
ve depolamayla ilgili mevzuatsal 
olarak da yeni adımlar atacağız ve 
bu konuda çok farklı bir noktaya 
doğru gidiyoruz” dedi.

KurAKlıK hİDroElEKtrİKtE ürEtİmİ DüŞürDü
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1. Türkiye Enerji ve Maden 
Forumu kapsamında düzenlenen 
Enerjide Dijitalleşme ve Müşteri 
Memnuniyeti oturumunda EPDK 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ertürk, Elektrik Dağtıım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) 
Başkanı Serhat Çeçen ve Limak 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Özdemir konuştular. 

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ertürk, kurum olarak kendilerine 
düşen görevin, düzenlemeleri 
yapıp uygulamalara yön vermek 
olduğunu belirtti. “İmkânlarımız 
neler, bu imkanları nasıl kullanırız, 
buna kafa yormaya çalışıyoruz” 
diyen Ertürk, şöyle devam 
etti: “Akıllı şebeke yol haritası 
kapsamında çok geniş katılımlı 
30-40 kişiden oluşan bir komisyon 
oluşturuldu. Burada sadece enerji 
şirketleri yok, yazılım fi rmaları, 
dijital işletmeler ve diğer sektör 
paydaşları yer alıyor. Geldiğimiz 
noktada mevzuat açısından temel 
olmazsa olmazları, bir an önce 
yapılması gerekenleri tanımladık. 
Şimdi ise dünya trendlerini takip 
etmeye çalışıyoruz. Bunları da 
dikkate alarak çalışıyoruz.” 2017 
yılında güneş enerjisi yatırımları 
alanında ciddi bir gelişme 
yaşandığını anlatan Mehmet 
Ertürk, “Tüm süreçleri entegre 
sistem altında nasıl kurabiliriz 
diye bir yol haritası üzerinde 
çalışıyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık 
süreçte sektörün dönüşümünü 
de ortaya koyacak bir yol haritası 
çıkarabiliriz” diye konuştu. 

ELDER Başkanı Serhat Çeçen 
de yaptığı konuşmada akıllı 
şebekelerin bir sonraki halkasının 

akıllı şehirler olduğunu söyledi. 
Enerji ve teknolojinin hayatın 
her alanında karşımıza çıktığına, 
kullanıldığına işaret eden Serhat 
Çeçen “2020 yılında yapay zeka ile 
birlikte robot istihdamının devreye 
girmesi ve elektrikli araçların 
milyonu aşması beklentisi 
bunun en önemli göstergesi. 
Bu alanlarda son beş senede 
20 milyon TL’yi bulan bir Ar-Ge 
yatırımı söz konusu” diye konuştu. 
Elektrik dağıtım şirketlerinin 
çağrı merkezlerinde 1500 kişinin 
çalıştığını ve bunun yüzde 90’ının 
son iki senede istihdam edildiğini 
kaydeden Serhat Çeçen şöyle 
devam etti: “Bizlerin Bakanlık 
ve EPDK kayıtlarında müşteri 
memnuniyeti oranını yüzde 80’in 
üzerine çıkarmamız gerekiyor. Biz 
anket ve müşteri memnuniyeti 
çalışmalarını sadece bakanlığa 
bırakmak istemiyoruz, ELDER 
kapsamında da bu çalışmaları 
yapacağız. Şebeke altyapısı çok 
eskiydi. 42 milyon abonemiz vardı. 
Coğrafi  bilgi sistemi yatırımında 
bunları kayıt altına almak bile 
üç yıl sürdü. SCADA sistemi ve 
mobil altyapıyla bunları entegre 

edip, bilgileri cep telefonlarına 
da taşıyabileceğiz. Bu çalışmaları 
2020’de tamamlamış olacağız.”

Limak Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir de 
konuşmasında, elektrik dağıtım 
şebekelerini devraldıktan sonra 
önemli yatırımlar yaptıklarını 
kaydetti. Nihat Özdemir “EPDK 
serbest tüketici sınırlarını hızla 
düşürmeye başladı. Artık müşteri 
çantada keklik değil. Önemli 
bir rekabet ortamı var ve bu 
rekabet ortamının artacağını 
görüyorum” dedi. Dağıtım 
şirketleri kendi müşterilerini 
kaybetmemek için çalışırken 
EPDK ve bakanlığın da onları 
denetleyip anketler yapmaya 
başladığını hatırlatan Özdemir, 
“Bizim şirketin (UEDAŞ) merkezi  
Bursa olmasına rağmen Kars’tan 
bu işi yönetmeye başladık. Bir 
yılda çağrı merkezimizi arayan 
sayısı 1 milyonu geçti. Artık cevap 
verme oranımız da yüzde 91’e 
çıktı. Akıllı uygulamalar ile şirketin 
programları ile elektrik kesintisi 
dahil birçok şeyi müşterilerimiz 
öğrenebiliyor” diye konuştu. 

ENErjİDE DİjİtAllEŞmE vE müŞtErİ mEmNuNİyEtİ 
mASAyA yAtırılDı
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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 hedefl iyoruz. 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 
dönütü. 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 

verildi. Bu rekabetçi piyasadan 
beklenen elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 
uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulması. Bu makale 
biz tüketicilere bu piyasadaki 
haklarımızı hatırlatmak amacıyla 
hazırlandı.

ElEKtrİK pİyASASıNDA tüKEtİCİ 
olArAK hAKlArımız

tüKEtİCİ KöŞESİ
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Faturalarda bu bedellerin yanı sıra yasal olarak tahsil edilmesi gereken vergi ve fon 
payları da yer alır. 

Dağıtım bedeli: Tek veya 
çift terimli tarife sınıfına tabi 
abonelerden dağıtım sisteminden 
çekilen elektrik enerjisi miktarı 
üzerinden ve üretim faaliyetleri 
kapsamında üreticilerin dağıtım 
sistemine verdiği enerji miktarı 
üzerinden alınan kWh birim 
bedelidir. 

Güç bedeli: Dağıtım sistemine 
bağlı kullanıcılardan çift terimli 
tarife sınıfına tabi olanlar 
için bağlantı anlaşması veya 
sözleşmesinde belirtilen güç 
üzerinden aylık olarak alınan kW 
birim bedelidir. 

Güç aşım bedeli: Dağıtım 
sistemine bağlı kullanıcılardan 
çift terimli tarife sınıfına tabi 
olanlar için bağlantı anlaşması 
veya sözleşmesinde belirtilen 

gücü aşmaları halinde, aşılan güç 
miktarı üzerinden aylık olarak 
alınan kW birim bedelidir. 

Reaktif enerji bedeli: Dağıtım 
sistemi kullanıcılarından reaktif 
enerji uygulamasına tabi olanlar 
için 13 üncü maddede reaktif 
enerjiye ilişkin olarak belirlenen 
sınırların aşılması halinde ve bu 
Usul ve Esaslarda belirtilen şartlar 
dahilinde uygulanan bedeldir. 

Emreamade kapasite bedeli:
Bir üretim tesisi ile müşterileri 
ve/veya iştirakleri ve/veya 
serbest tüketiciler arasında özel 
direkt hat tesis edilmesi halinde 
tüketiciler adına üreticilere 
uygulanan bedeldir. 

Serbest olmayan tüketiciler için 
temelde elektrik bedelinden 

oluşan perakende satış fi yatı 
görevli tedarik şirketinin önerisi 
ile EPDK tarafından belirlenir. 
Güncel tarifelere www.ehbi.info 
veya http://www.epdk.org.tr/
TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Serbest tüketiciler ise elektrik 
enerjisi fi yatını enerji aldıkları 
tedarikçiler ile serbestçe 
müzakere ederek belirlerler. 

Serbest tüketiciler dağıtım 
tarifeleri kapsamındaki bedelleri 
tedarikçileri aracılığı ile dağıtım 
şirketine ödeyeceğinden, geriye 
kalan elektrik enerjisi fi yatını 
belirlerken serbest olmayan 
tüketiciler için belirlenen 
perakende satış fi yatına dikkat 
etmelidirler.   

ElEKtrİK FAturAlArıNDA yEr AlAN BEDEllEr NElErDİr? 
NASıl BElİrlENİr? 
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Elektrik sayaçlarınızın okunması 
elektrik dağıtım şirketlerince, 
faturalanması ise ilgili tedarik 
şirketlerince yapılır. Tüketicilerin 
sayaçları dağıtım şirketlerince, 
en az 25 en fazla 35 günlük 
dönemlerle her takvim ayında 
bir defa okunur. Bu okuma aylık 
okuma olarak değerlendirilir. 

Tüketicilerin Ödeme bildirimine 
esas fatura dönemi, aylık olarak 
veya bir yılı geçmemek üzere 
daha uzun dönemlerle perakende 
satış sözleşmesi veya ikili 
anlaşmada belirlenir. 

Serbest olmayan tüketicilere 
aynı ay içerisinde enerjinin 
borçtan dolayı kesilmesi, 
sözleşmenin sona ermesi 
veya feshi ya da tedarikçi 
değişikliği nedeniyle yapılacak 

faturalamalar gibi mevzuatta 
özel olarak tanımlanan haller 
dışında birden fazla faturalama 
yapılamaz. Fatura dönemlerinin 
üç ay üzerinde olacak şekilde 
belirlenmesi durumunda, ilgili 
tüketicinin talebi halinde, üçten 
az olmamak ve fatura dönemi 
içerisindeki ay sayısını aşmamak 
üzere, tüketiciye vade farkı 
uygulanmaksızın, taksit imkânının 
sağlanması zorunludur. 

Fatura dönemleri üç ay veya 
üç aydan az olacak şekilde 
belirlenmesine rağmen, 
faturalamanın üç ay üzeri süreyi 
içerecek şekilde yapılması 
durumunda, ilgili tüketicinin 
talebi halinde, üçten az 
olmamak ve fatura dönemi 
içerisindeki ay sayısını aşmamak 

üzere, tüketiciye vade farkı 
uygulanmaksızın, taksitlendirme 
yapılması zorunludur. Ancak 
faturalamanın tüketiciden 
kaynaklanan nedenlerle 
yapılamadığının belgelenmesi 
halinde taksit uygulanması 
zorunlu değildir. 

Faturalar bildirim 
tarihinden 
itibaren 10 
gün içinde 
ödenmelidir.

ElEKtrİK SAyAçlArı NE zAmAN oKuNur FAturAlAr  
NE zAmAN öDENİr? 
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Serbest olmayan tüketicilerin 
fatura ve ödeme bildirimleri, 
bir aydan az, bir yıldan fazla 
olmamak kaydıyla görevli 
tedarik şirketlerinin belirlediği 
plan dahilinde düzenli olarak 
tüketicilerin kullanım yerine 
bırakılır. Fatura veya ödeme 
bildiriminin beklenen günlerde 
elinize ulaşmaması halinde 
mutlaka tedarik şirketinin çağrı 
merkezi veya tüketici hizmetleri 
merkezine ulaşarak bilgi alınız. Zira 
fatura veya ödeme bildiriminizin 
kullanım yerinize bırakılmasına 
rağmen elinize ulaşmamış olması 
ihtimali gecikme faizi ödemenize, 
kesme ihbarnamesi almanıza ve 
elektriğinizin kesilmesine neden 
olabilir.  

Faturalar, fatura gönderen 
tedarik şirketinin faturalarda 
veya ödeme bildiriminde belirttiği 
yerlere nakden veya kuralları 
EPDK tarafından belirlenen 
şekilde kredi kartı ile ödenebilir. 
Ayrıca bankalar aracılığı ile 
otomatik ödeme talimatları ile de 
ödeme yapılabilir. Bunun dışında 
ilgili tedarik şirketi ile hiçbir bağı 
olmayan aracı tahsilat yerlerine 
ödeme yapılmamalıdır. Zira 
yapılan bu ödemenin ilgili tedarik 
şirketinin kayıtlarına geçinceye 
kadar hiçbir geçerliliği yoktur. 
Size gereksiz gecikme cezaları ve 
elektrik kesintileri yaşatabilir.

ElEKtrİK FAturAlArıNı NErElErDE öDEyEBİlİrİz? 

FAturA yA DA öDEmE BİlDİrİmİ GElmEDİ NE yApmAlıyım ? 

…DEME NOKTASI
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Bu ay faturanız her ay gelenden yüksek geldi? Öncelikle 
ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki gün sayısını 
kontrol edin. Bir önceki döneme ait faturadaki gün 
sayısı ile fazla geldiğini düşündüğünüz faturadaki gün 
sayısını karşılaştırın. Faturanızda gösterilen günlük 
elektrik tüketim rakamlarınızı karşılaştırın. Fatura ve 
bildirimlerinizi mutlaka saklayın. Faturanızın doğru 
hesaplandığından emin olmak için “ELEKTRİK 
FATURASI HESAPLAMA” modülüne http://lisans.
epdk.org.tr/epvys-tarife/faces/pages/tarife.xhtml 
adresinden ulaşarak faturanızı kontrol edebilirsiniz. 
Her şeye rağmen faturanızın yüksek olduğunu 
düşünüyorsanız  tedarik şirketinize bir yıl içerisinde 
itiraz edebilirsiniz. İtiraz en geç on iş günü içerisinde 
sonuçlandırılacaktır. Ancak yapılan itiraz ödemeyi 
durdurmayacaktır. Bu nedenle itiraz incelenirken son 
ödeme tarihini geçirmeksizin ödemenin yapılması 
gerekir. İtirazın haklı bulunması durumunda, itiraza konu 
tüketim bedeli ödenmişse, hesaplanan fark gecikme 
zammı ile birlikte, en geç üç iş günü içinde itiraz sahibi 
tüketiciye iade edilecektir.

FAturANız DüŞüNDüğüNüzDEN 
FAzlA mı GElDİ? 

Bu ay faturanız her ay gelenden yüksek geldi? Öncelikle 
ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki gün sayısını 
kontrol edin. Bir önceki döneme ait faturadaki gün 
sayısı ile fazla geldiğini düşündüğünüz faturadaki gün 
sayısını karşılaştırın. Faturanızda gösterilen günlük 
elektrik tüketim rakamlarınızı karşılaştırın. Fatura ve 
bildirimlerinizi mutlaka saklayın. Faturanızın doğru 

http://lisans.
epdk.org.tr/epvys-tarife/faces/pages/tarife.xhtml 
adresinden ulaşarak faturanızı kontrol edebilirsiniz. 

düşünüyorsanız  tedarik şirketinize bir yıl içerisinde 
itiraz edebilirsiniz. İtiraz en geç on iş günü içerisinde 

durdurmayacaktır. Bu nedenle itiraz incelenirken son 
ödeme tarihini geçirmeksizin ödemenin yapılması 
gerekir. İtirazın haklı bulunması durumunda, itiraza konu 
tüketim bedeli ödenmişse, hesaplanan fark gecikme 
zammı ile birlikte, en geç üç iş günü içinde itiraz sahibi 

FAturANız DüŞüNDüğüNüzDEN 
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Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline 
ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi 
veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir. 

Serbest olmayan tüketicilere tebliğ edilen 
faturanın son ödeme tarihine kadar 
ödenmesi gerekir. Son ödeme tarihine kadar 
ödenmeyen faturalara her geçen gün için 
günlük gecikme faizi uygulanır. Gecikme 
faizi oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesine göre belirlenen gecikme zammı 
oranını aşamaz. Serbest tüketiciler için bu 
durum tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma 
hükümlerine göre işlem görür.

Serbest olmayan tüketicilerin fatura tutarını son ödeme tarihine 
kadar ödememesi halinde ilgili görevli tedarik şirketi tüketiciye 
ihbarname göndererek fatura tutarının en az beş işgünü 
içerisinde ödenmesini, aksi halde elektrik enerjisinin kesileceğini 
bildirir. Tüketicinin bu süre içerisinde de fatura tutarını 
ödememesi halinde, ilgili görevli tedarik şirketi tüketicinin 
elektrik enerjisinin kesilmesi için bölgede faaliyet gösteren 
dağıtım şirketine talepte bulunabilir. Dağıtım şirketi talebin 
kendisine geldiği günü takip eden beş iş günü içerisinde elektrik 
enerjisini keser. 

ElEKtrİK FAturAlArıNıN zAmANıNDA öDENmEmESİ 

GECiKmE FAİzİ öDEmESi KESmE 
iŞlEmiNi DurDurur mu? 
GECiKmE FAİzİ öDEmESi KESmE 

Tarifelere, www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/TR�
Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz.
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Mithat Cansız
Atanma Tarihi: 18 Ekim 2017
Atandığı Kurum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Ekim ayında Resmi Gazetede yayınlanan atama kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne Bakanlık Müşaviri Mithat Cansız atandı.

Ömer Sami Yapıcı 
Atanma Tarihi: 31 Ağustos 2017 

Atandığı Kurum: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği 
1965 yılında Palu’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Palu’da tamamladı. 1986 yılında Elâzığ Fırat Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü Enerji Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevlerini yürüttü.

Murat Tokat 
Atanma Tarihi: 31 Ağustos 2017
Atandığı Kurum: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Murat Tokat, 
ardından Nişantaşı Üniversitesi’nde Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi ve Denetim dalında yüksek 
lisans programını tamamladı. Murat Tokat, 1997 yılında Anadolu Yakası Eletrik Dağıtım AŞ’de müfettiş olarak 
çalışmaya başladı. Mart 2014’ten itibaren Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na geçen Murat Tokat, 8 Mart 
2016 tarihinden atanana dek Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’na vekalet ediyordu.

Osman İlter
Atanma Tarihi: 25 Eylül 2017 
Atandığı Kurum: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
1965 Yılında Milas’ta doğan Osman İLTER, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılından beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı 
görevini yürüten İlter, 2004 yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. 2008 
yılından itibaren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Mücahit Alkan
Atanma Tarihi: 25 Eylül 2017

Atandığı Kurum: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Alkan, Bursa Gaz A.Ş. ve Adapazarı Gaz Dağıtım 

A.Ş.’de Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren, Bursa Yıldırım 
Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmekteydi. 

Berat Uzun  
Atanma Tarihi: 4 Ekim 2017 

Atandığı Kurum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği
2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. “Yerel 

Yönetimler”, “Kentleşme”, “Kentsel Dönüşüm”, “Çevre Sorunları”, “Bölgesel Kalkınma”, “Yenilenebilir Enerji” v.b. 
konularda çok sayıda araştırma ve inceleme yapan Uzun, bu alandaki birçok konferansa konuşmacı ya da 

katılımcı olarak iştirak etmiş, makale ve raporlar yazmıştır.

Mehmet Gökay Üstün
Atanma Tarihi: Ocak 2018
Atandığı Kurum: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Genel Müdürlüğü (V)
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur. Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kuruluşunda baş proje direktörü olarak görev almış ve bu dönemde Türkiye’nin yatırım ortamının 
tanıtılmasında görev alarak sıfırdan (greenfi eld) yatırımların Türkiye’ye gelmesinde proje lideri olarak destek vermiştir. Trakya 
Kalkınma Ajansı’nın kurucu Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiş ve Ajansın ilk Genel Sekreteri olarak 4 yıl boyunca görev 
yapmıştır. Kariyerinin farklı dönemlerinde özel sektörde, enerji ve uluslararası ticaret sahalarında pazarlama, alım-satım, proje 
geliştirme, yatırım, denetim ve şirket sözcülüğü faaliyetlerinde yönetici pozisyonunda görev almıştır.  
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Muharrem Kalkan

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım Hizmetleri Direktörlüğü pozisyonuna Muharrem Kalkan getirilmiştir. 
1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan Kalkan, 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde Mühendis, İşletme Müdürü, İl Müdürü, Şirket Müdürü olarak ve 
Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında özel 
sektöre geçen Kalkan, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Sistem işletme Koordinatörü ve Yatırım Tesis Koordinatörü 
olarak çalışmıştır. 

Mustafa Daldal 

AKSA Elektrik Dağıtım Şirketleri Yatırımlar Direktörlüğü görevine Mustafa DALDAL getirilmiştir.Lisans ve 
yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Güç 

Sistemleri alanında tamamlayan Daldal; daha önce elektrik dağıtım sektöründe uzman danışman ve çeşitli 
yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Fikret Türkmen

AKSA Elektrik Dağıtım Şirketleri, Şebeke Operasyonları Direktörlüğü ve Müşteri Operasyonları Direktörlüğü 
(V) pozisyonuna Fikret Türkmen atanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden 1996 
yılında mezun olan Türkmen; 12 yıl Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 6 yıl da elektrik dağıtım sektöründe farklı 
yönetim kademelerinde görev yapmıştır.

Kemal Sakal

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü pozisyonuna Kemal Sakal getirilmiştir. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sakal, PricewaterhouseCoopers’ta enerji 
(doğalgaz, elektrik ve petrol) sektöründe faaliyet gösteren yabancı ve yerli sermayeli şirketlere tam tasdik, vergi 
danışmanlığı hizmetleri vermiştir. Ayrıca, yabancı ortaklı şirketlerin vergilendirilmesi, çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarına ilişkin uygulamalar, kar dağıtımı, fi nansman model incelemeleri konusunda tecrübe kazanmıştır. 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına haiz olan Sakal, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yusuf Ziya Yüce

2013 yılından beri Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketinde kurumsal iletişim müdürü olarak görev yapan Yusuf Ziya 
YÜCE Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürlüğüne atanmıştır. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Yüce Kocatepe Üniversitesinde İşletme Yüksek lisansı 
yapmıştır.  Yüce aynı zamanda 4 yıldır Uludağ Üniversitesi ve Faruk Saraç Meslek Yüksek Okulunda öğretim 
görevlisi olarak görev yapmaktadır.  

Gaye Sümer

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonuna Gaye Sümer getirilmiştir. Mimar Sinan 
Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi bölümünden 
yüksek lisans mezunu olan Sümer, 2005 yılından bu yana İK Danışmanlığından başlayarak farklı sektörlerde 

İnsan Kaynakları alanında çeşitli görevlerde çalışmıştır. Sırasıyla Profera Danışmanlık’ta İK Danışmanı, Sephora 
Kozmetik’te İK Uzmanı, İnnova Bilişim Çözümleri’nde Kıdemli İK İş Ortağı, Akbank T.A.Ş. İK Sistem Geliştirme 

Yöneticisi olarak görev almıştır.  

Akın Şahin 

YEDAŞ’ta 2016 yılından beri Dağıtım Operasyonları Koordinatörü olarak görev yapan Akın Şahin, Dağıtım 
Direktörü ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır. Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Şahin, 

dünyada ilk ve tek olan, yurt dışında da büyük beğeni toplayan Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sisteminin 
geliştirilmesi ve teknolojinin saha süreçlerine uygulanması amacıyla Mobil İş Gücü Yönetimi gibi önemli 

projelerin hayata geçirilme sürecini yönetmiştir.
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tEmmuz 2o17 - ŞuBAt 2o18 DöNEmİNDE 
yürürlüğE GİrEN mEvzuAt vE DEğİŞİKlİKlEr

mEvzuAt

YAYIMLANMA TARİHİ MEVZUAT ADI

03.07.2017 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8 İnci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

13.07.2017 Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği

27.07.2017 Elektrik dağıtım şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketleri Ar-Ge usul esaslarında değişiklik yapılmasına dair Kurul Kararı

18.10.2017 Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

09.11.2017
Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin 
Usul Ve Esaslar

25.11.2017
Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Ekilişine Ait Fark Ödemesi 
Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği

05.12.2017 Geçici barınma tesislerinin mesken abone grubu tarifeleri üzerinden ücretlendirilmesine ilişkin Kurul Kararı

05.12.2017 Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.12.2017 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.12.2017 Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.12.2017 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.12.2017 Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.12.2017 Su, Elektrik Ve Gaz Sayaçları Tamir Ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

21.12.2017
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ

02.12.2017 Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

09.01.2018
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi  Ve Denetlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Tebliğ

12.01.2018 Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

17.01.2018 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2018 Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2018
Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin 
Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

20.01.2018 Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

20.01.2018 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2018 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

23.01.2018 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurul Kararı

02.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

14.02.2018 Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Ana Statüsü

14.02.2018 Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü

21.02.2018 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

DİCLE EDAŞ
Tel: 0412 280 86 30
Çağrı Merkezi: 186

VANGÖLÜ EDAŞ
Tel: 0850 314 94 00

Çağrı Merkezi: 0850 211 0 186

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: 186

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

KCETAŞ
Tel: 0352 207 80 00 

Çağrı Merkezi: 444 7 186

AKEDAŞ
Tel: 0344 221 3510 
Çağrı Merkezi: 186

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

GDZ EDAŞ
Tel: 0232 477 26 00

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

ADM EDAŞ
Tel: 0258 296 70 00 

Çağrı Merkezi: 0850 800 0 186

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

BAŞKENT EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

AYEDAŞ

Çağrı Merkezi: 186

TOROSLAR EDAŞ

Çağrı Merkezi: 186



Fatih DÖNMEZ
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşarı 

Milli Enerji ve Maden Stratejimiz 
kapsamında yerlilikte Ar-Ge’ye

 özel bir önem veriyoruz

Mustafa YILMAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı

“Türkiye büyüdükçe 
doğalgaz ve elektrik kullanımı da 

doğru orantılı olarak artıyor.”

Serhat ÇEÇEN
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER 

Yönetim Kurulu Başkanı

“20 Milyar TL’lik yatırımın 
203 Milyon TL’sini Ar-Ge’ye 

yatırımları oluşturuyor.”

YIL:2 •  SAYI :6

M A R T  2 0 1 8ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 
Süreli Yayın

Mobil 186’yı indir
tüm taleplerini
mobilden bildir
Yenilenen Mobil 186 uygulamasıyla konum ve fotoğraf 
paylaşarak arıza kaydı oluşturabilir, planlı kesintiler 
hakkında detaylı bilgi alabilir ve birçok farklı kategoriden 
talep açabilirsiniz. Siz de Mobil 186’yı indirin, hayatınızı 
kolaylaştıracak çözümleri keşfetmeye başlayın.
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